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Centro cirúrgico de
oftalmologia é

inaugurado em SCS

Central de Convênios
organiza primeiro

Workshop da Qualidade

FUABC participa
de congresso sobre
saúde em Ubatuba

“Quintal do ABC” é 
novo restaurante do 

campus universitário
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Hospitais reduzem em até  
70% consumo de água

Mesmo antes de completar um ano, a parceria entre Fundação do ABC e W-Energy Consultoria para redução do consumo de água e energia 
já apresenta resultados expressivos. Um dos primeiros beneficiados é o Hospital Irmã Dulce de Praia Grande, que acaba de registrar economia de 
70% na conta de água. Hospital Bertioga e Complexo Hospitalar de São Bernardo atingiram índices de 40%. Pág 3
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FUABC participa de  
congresso em Ubatuba 

Pelo segundo ano consecutivo a 
Fundação do ABC marcou presença no 
congresso do Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do Estado de São 
Paulo (COSEMS-SP), que em 2014 che-
gou à 18ª edição. Realizado em Ubatuba, 
de 2 a 4 de abril, o evento no Centro de 
Convenções Alfredo Bishop contou com 
estande da FUABC, onde a equipe da ins-
tituição permaneceu em tempo integral 
para receber os congressistas e apresentar 
o trabalho da entidade como parceira es-
tratégica de municípios na gestão, qualifi-
cação e assistência em saúde.

O tema central do congresso foi 
“SUS 25 anos: desafios e prioridades”. 
Ao todo foram mais de 1.200 congressis-
tas, em evento que contou com prestígio 
do ministro da Saúde e ex-presidente do 
COSEMS-SP, Dr. Arthur Chioro, assim 
como do secretário Estadual de Saúde de 
São Paulo, Dr. David Uip. “Mais do que 
nunca a agenda dos prefeitos está voltada 

à saúde. Nunca a sociedade brasileira co-
locou com tanto vigor o tema saúde em 
discussão. Esse congresso mostra a luta 
dos secretários e é fundamental como de-
fesa do SUS universal e integral”, expli-
cou o ministro Chioro.

Durante o 18º congresso do COSE-
MS também foi realizada a “Mostra de 
Experiências Exitosas dos Municípios”, 
resultando na 4ª edição do “Prêmio David 
Capistrano”. Foram 20 ganhadores entre 
387 trabalhos inscritos por 62 municípios. 
O primeiro lugar ficou com a cidade de 
Espírito Santo do Pinhal, com a iniciativa 
“Descentralização do Programa de Aten-
ção ao Abuso de Substâncias Psicoativas 
para a Atenção Básica”.

Entre os diversos secretários de Saúde 
que visitaram o estande da FUABC esti-
veram Homero Nepomuceno Duarte, de 
Santo André, e Odete Carmen Gialdi, de 
São Bernardo, além do próprio ministro 
da Saúde, Arthur Chioro.

Controle, integração
e identidade unificada

Entendimento, integração e controle são 
algumas das diretrizes que a Presidência da 
Fundação do ABC tem trabalhado com in-
tensidade neste início de mandato. O cres-
cimento exponencial na última década, que 
tornou a FUABC uma das maiores institui-
ções de saúde do país, deve ser observado 
com atenção por nossos gestores. Hoje es-
tamos presentes em seis das sete cidades do 
ABC Paulista, em Franco da Rocha, Praia 
Grande e Bertioga. Temos mais de 15 mil 
funcionários e orçamento global de 1,5 bi-
lhão estimado para este ano. A dimensão da 
FUABC, a responsabilidade com o Poder 
Público e, principalmente, o compromisso 
com a população usuária do Sistema Único 
de Saúde, não permitem que tenhamos múl-
tiplas identidades.

Nossos hospitais são FUABC. A Central 
de Convênios é FUABC. A Faculdade de Me-
dicina do ABC e os AMEs (Ambulatórios Mé-
dicos de Especialidades) são FUABC. Somos 
todos parte de um grupo forte, coeso e que 
precisa se esforçar dia após dia em busca de 
alinhar procedimentos e unificar condutas.

Por essa razão temos ressaltado a im-
portância do controle da mantenedora e da 
maior integração com as mantidas. As dis-
cussões hoje não dizem respeito somente à 
autonomia, mas sim às diretrizes da entidade 
gestora, a FUABC. É fundamental que to-
dos entendam seus papéis dentro da ampla e 
complexa estrutura que se espalha pelos mu-
nicípios parceiros e é responsável por atendi-
mentos que vão desde a atenção básica até a 
alta complexidade. Os gestores das mantidas 
têm sim autonomia, mas as unidades não são 
autônomas. Precisamos melhorar e unifor-
mizar processos, a fim de evitar problemas 
de ordem jurídica e política. Devemos res-
peitar a hierarquia, ou seja, as orientações e 
diretrizes determinadas pela mantenedora.

Em busca da sintonia necessária, da maior 
cumplicidade e reciprocidade no processo de 
gestão, estamos reestruturando setores, pro-
movendo ampliações e readequações. Entre 
as novidades já aprovadas pelo Conselho de 
Curadores está o fortalecimento da auditoria 
com contratação de quatro novos colabora-
dores, totalizando sete auditores na sede ad-
ministrativa. Trata-se de medida que vai ao 
encontro dessa nova filosofia, com profis-
sionais da Fundação do ABC mais presentes 
nas mantidas, contribuindo no processo de 
gestão e na integração com a mantenedora.

Ao longo dos próximos meses preten-
demos dar continuidade a esse trabalho de 
base, solidificando a estrutura, estabelecen-
do novos processos e fluxos. Não temos dú-
vidas de que, a partir da modernização e pro-
fissionalização da gestão de todo o grupo, a 
FUABC será mais ágil e competente, com 
melhor aproveitamento dos recursos huma-
nos, estruturas físicas e parque tecnológico.

MArCo AnTonIo sAnTos sIlVA
Presidente da Fundação do ABC

Ao centro, o secretário de Santo André, Dr. Homero Duarte, em visita ao estande da FUABC
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Apesar de ainda recente, a parceria entre Fundação do 
ABC e W-Energy Consultoria, Gestão e Tecnologia já apre-
senta resultados expressivos. Assinado em meados de junho 
de 2013, o contrato visa a redução do consumo de água e 
energia em todas as unidades gerenciadas pela FUABC – in-
clusive a Faculdade de Medicina do ABC e os equipamentos 
de saúde no Litoral paulista. Um dos primeiros beneficiados 
pelo trabalho é o Hospital Municipal Irmã Dulce de Praia 
Grande, que em março deste ano registrou economia de 70% 
na conta de água. O Hospital Bertioga já atinge quase 40% de 
economia, mesmo índice observado nos hospitais do Com-
plexo Hospitalar Municipal de São Bernardo.

“Iniciamos em janeiro deste ano os trabalhos em São Ber-
nardo, que englobam Hospital Anchieta, Hospital Municipal 
Universitário e Hospital e Pronto-Socorro Central. Em março 
já conseguimos identificar reduções no consumo e na con-
ta de água na ordem de 40%. A meta agora é melhorar esse 
índice e atingir 60% em até 90 dias”, planeja o consultor de 
gestão e tecnologia da W-Energy, Wagner Cunha Carvalho, 
que completa: “A média de consumo nos hospitais de São 
Bernardo gerava conta mensal em torno de R$ 120 mil. Já 
diminuímos essa conta em R$ 40 mil e estamos somente no 
início do trabalho”.

No Hospital Bertioga, a conta de água em julho de 2013 
estava em R$ 9.240, enquanto em fevereiro deste ano passou 
a R$ 4.904. Já no Pronto-Socorro local, os gastos com água 
baixaram de R$ 12.339 para R$ 8.060 no mesmo período.

eConoMIA e PreserVAção AMBIenTAl
Pequenos dispositivos acoplados às torneiras, por exemplo, 

poupam 10 litros de água por minuto. Mesmo com regulagem 
de tempo de vazão e arejador de fábrica, as torneiras liberam 
12 litros de água por minuto cada vez que são acionadas. Com 

o dispositivo economizador, o fluxo cai para 2 litros por mi-
nuto, segundo técnicos. Válvulas de descarga de parede, busca 
por vazamentos e redução em outros pontos de consumo de 
água também fazem parte do trabalho da W-Energy, assim 
como palestras e orientações aos colaboradores. No caso de 
chuveiros, a empresa coloca um restritor, que regula a pressão 
da água gerando economia e evitando superaquecimento.

O contrato firmado com a Fundação do ABC é de 
5 anos, sem necessidade de investimento. O trabalho da 
consultoria é pago de acordo com os resultados. “Estamos 
muito satisfeitos com esse novo modelo sustentável, que 
gera impacto importante na preservação ambiental e não 
onera a instituição. A W-Energy recebe 50% do total eco-
nomizado, o que significa redução de consumo e de gastos 
para a FUABC”, explicam as coordenadoras do programa 
Fundação Sustentável da FUABC, Juliana Pinesi Russo e 
Cristina Passaretti.

Quando o trabalho estiver completo, será possível acom-
panhar o consumo de água à distância e em tempo real via 
computador. Além disso, em casos de vazamento, por exem-
plo, o sistema identifica o problema e envia imediatamente 
mensagens de celular SMS para os responsáveis cadastrados 
tomarem providências.

Posteriormente, está acordado com a W-Energy trabalho 
de redução de gastos com energia elétrica, que englobará re-
visão das contas de luz para melhor adequação em planos de 
consumo, entre outras medidas.

Além do Hospital Irmã Dulce, Complexo de São Ber-
nardo, Hospital e Pronto-Socorro de Bertioga, a W-Energy 
já atua no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de 
Praia Grande e, em breve, deve iniciar instalação de equipa-
mentos e capacitação de pessoal no campus universitário da 
Faculdade de Medicina do ABC. 

As alunas do quarto ano do curso de Terapia 
Ocupacional da Faculdade de Medicina do ABC or-
ganizaram em 10 de março atividade sobre o Carnaval 
com idosos atendidos no Centro de Saúde-Escola do 
Parque Capuava, em Santo André. Coordenadas pela 
professora Marjorie Masuchi, as discentes buscaram 
desenvolver proposta dinâmica e descontraída, incen-
tivando os pacientes a contar experiências pessoais vi-
vidas ao logo da vida durante a festa popular.

Além da integração, a ação em Capuava teve como 
objetivo incentivar as chamadas AVLs - atividades de 
vida de lazer e a interação social, assim como estimular 
a memória, a coordenação motora, a amplitude de mo-
vimentos (ADM) e a coordenação bilateral.

Os trabalhos foram realizados ao ar livre, no gra-
mado do centro de saúde, com direito a músicas tí-
picas, máscaras e enfeites carnavalescos. “Procuramos 
oferecer experiência bastante lúdica aos idosos, praze-
rosa e objetiva. Muitos lembraram de diversas marchi-
nhas famosas, como ‘Ó abre alas que eu quero passar’ 
e ‘Mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar’, dança-
ram e se divertiram muito”, descreve a professor de 
Terapia Ocupacional da FMABC, Marjorie Masuchi.

Parceria entre Fundação do 
ABC e W-energy reduz até 70% 
consumo de água em hospitais

Terapia 
ocupacional realiza 

atividade com 
idosos de Capuava

Com custo zero para a FUABC, trabalho tem menos de um ano e já 
funciona nos hospitais de São Bernardo, Praia Grande e Bertioga

Hospital Irmã Dulce atingiu 70% de economia na conta de água, enquanto Bertioga e São Bernardo já registram 40%
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são Bernardo faz campanha de prevenção 
do câncer de mama e de colo do útero

Vacinação contra o HPV

sinais e 
sintomas nas 

mamas A Prefeitura de São Bernardo do Campo 
promoveu entre 10 e 14 de março a Cam-
panha de Prevenção do Câncer de Mama e 
de Colo do Útero. A ação ocorreu nas 32 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do muni-
cípio, nas quais foram realizadas coleta para 
exame de papanicolau e encaminhamento 
para mamografia.

Os tratamentos das doenças são realiza-
dos no Centro de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher (Caism), que tem capacidade de 
realizar pequenas cirurgias. Já as interven-
ções mais complexas são encaminhadas para 
o Hospital Municipal Universitário (HMU). 
Tratamentos complementares de radiotera-
pia ou quimioterapia ficam sob a responsa-

bilidade do Hospital Anchieta.
A expectativa é de que a ação tenha con-

tabilizado mais de 11 mil exames, sendo 8 
mil de papanicolau e 3 mil mamografias. Se-
gundo dados da Secretaria de Saúde, em São 
Bernardo foram confirmados 177 casos de 
câncer de mama em 2012 e 168 em 2013. 
A Prefeitura realiza duas campanhas anuais 
para a prevenção de câncer de mama e de 
colo de útero – a primeira em março, no mês 
da mulher, e a segunda em outubro, durante 
a Campanha Nacional Outubro Rosa.

A média atual do município é de 1.600 ma-
mografias por mês e não há fila de espera para o 
exame. A partir do encaminhamento pela UBS, 
o procedimento é agendado para a mesma se-

mana ou no máximo para a seguinte. A capa-
cidade é de 80 exames por dia. A secretária de 
Saúde Odete Carmen Gialdi explica que a Pre-
feitura não tem medido esforços para ampliar o 
acesso e garantir atendimento de saúde a todos. 
“Ampliamos muito os exames de mamografia 
porque São Bernardo zela pela saúde da mulher. 
Só na Semana da Mulher de 2012, por exem-
plo, foram realizados 3.320 atendimentos e, em 
2013, o número saltou para 4.277”.

Durante a campanha, os resultados dos 
exames ficaram prontos em até 5 dias. Fora 
desse período, saem após 7 a 10 dias. Caso 
haja a indicação de tumor é realizada bióp-
sia. O resultado para a confirmação do diag-
nóstico fica pronto em cerca de 15 dias.

O câncer de colo do útero é prevenido a 
partir do exame de papanicolau, cujo resul-
tado fica pronto em até 20 dias em São Ber-
nardo. Nos exames com diagnóstico positi-
vo, o tratamento pode ser feito pelo médico 
da própria UBS e, dependendo da gravidade, 
a paciente é encaminhada para o Caism.

Para fazer o papanicolau a mulher não 
pode estar menstruada e deve ficar em abs-
tinência sexual por 24 horas antes da coleta 
do material. Recomenda-se também que não 
seja usada pomada vaginal até três dias antes 
do exame.

A maior causa de câncer de colo do útero 
é a infecção pelo vírus HPV (Papilomavírus 
Humano). Destinada a meninas com idades 
entre 11 e 13 anos, a Campanha Nacional de 

Vacinação contra o HPV ocorreu entre 10 
de março e 10 de abril em escolas públicas e 
privadas de São Bernardo. Adolescentes nas-
cidas em 2000 também foram imunizadas e 
a vacina ainda está disponível nas UBSs.

O trabalho em São Bernardo atingiu 
92,23% de cobertura. A maior imunização 
foi na faixa etária de 13 anos, com 105,78% 
(nesta faixa foram incluídas as adolescentes 
que fizeram 14 anos no início do ano, por 
isso a cobertura acima de 100%), seguida da 
faixa de 12 anos, com 86,11%, e, por último, 
as adolescentes de 11 anos, com 84,53%. 
Foram vacinadas 16.556 adolescentes, de um 
universo de 17.950.

O HPV é altamente contagioso e a trans-
missão principal é pela via sexual. A vacina 

Na maioria dos casos de câncer 
de mama não há causa específica. Po-
rém, há fatores que estão associados 
ao aumento do risco para a doença, 
entre os quais consumo excessivo de 
álcool, obesidade na pós-menopausa, 
sedentarismo, tabagismo e ingestão 
de gordura. Os fatores hereditários 
são responsáveis por menos de 10% 
dos cânceres de mama e o risco é 
maior quando os parentes acometi-
dos são de primeiro grau – pai, mãe, 
irmãos e filhos.

A forma mais habitual é o apare-
cimento de nódulo, geralmente indo-
lor. Outros sinais e sintomas menos 
frequentes são edemas semelhantes 
à casca de laranja, irritação ou irre-
gularidades na pele, dor, inversão ou 
descamação no mamilo e descarga 
papilar (saída de secreção pelo ma-
milo). Podem também surgir nódu-
los palpáveis na axila.

A realização de autoexame após 
o período menstrual ajuda a perceber 
precocemente alterações na mama, 
mamilos e abaulamentos na pele. 
Quando diagnosticado precocemen-
te, há até 95% de chance de cura.

Todas as mulheres devem fazer 
autoexame até 7 dias após o período 
menstrual. Deve ser realizado em pé, 
em frente ao espelho, deitada com 
uma das mãos atrás da cabeça ou até 
durante o banho. Não há limite de 
idade para esse exame.

tem maior eficácia na proteção de mulheres 
que ainda não iniciaram a vida sexual e, por-
tanto, não tiveram contato com o vírus. Ao 
todo serão três doses. A segunda deverá ser 
aplicada seis meses após a primeira. A tercei-
ra dose, de reforço, somente após 5 anos.

GESP/Edson Lopes Jr. PMSBC/Valmir Franzoi

Agência Brasil/Marcelo Camargo
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“Quintal do ABC” é novo restaurante  
do campus universitário

Após cerca de um ano fechado, Fundação 
do ABC e Faculdade de Medicina do ABC rei-
nauguraram em 14 de abril o restaurante do 
campus universitário. Batizado “Quintal do 
ABC”, o espaço foi completamente reforma-
do e passa a ser administrado pela empresa 
Kid Beeruta, que traz experiência de 15 anos 
no mercado de festas e eventos, com destaque 
para dois buffets infantis de alto padrão que 
mantém em Santo André e São Bernardo.

Toda a reestruturação física foi custeada 
pela FUABC, enquanto a cozinha industrial, 
informatização, sistema de segurança, deco-
ração, móveis, paisagismo e todos os demais 
itens foram providenciados pela Kid Beeruta. 
“Compramos tudo novo, na caixa. Investimos 
em equipamentos de ponta e em tecnologia 
para agilizar o atendimento e oferecer serviço 
de alto padrão, à altura dos alunos, funcionários, 
usuários do campus e da história da Faculdade 
de Medicina do ABC”, descreve com orgulho o 
ex-aluno formado em 2004 e hoje coordenador 
da Residência Médica em Cirurgia Vascular, Dr. 
Bruno Oliveira Cardelino – responsável direto 
pela reabertura do espaço.

Em 2013, Cardelino estudava opções de 
negócios para investimento. Em conversa in-
formal com o Diretor da FMABC, Dr. Adilson 
Casemiro Pires, o ex-aluno ficou sabendo que 
estava aberta concorrência para empresas inte-
ressadas em assumir o restaurante do campus. 
“O restaurante sempre foi uma necessidade 
histórica da comunidade acadêmica. Quando 
entrei na faculdade em 1999 só existia um trai-
ler de lanches, que ficava nas proximidades do 
Diretório Acadêmico. Com o passar dos anos 
construíram o atual espaço do restaurante, 

Com participação de ex-aluno na sociedade, espaço inaugurado em 14 de abril está sob responsabilidade do buffet Kid Beeruta

mas tínhamos trocas de comando constantes 
e reclamações das mais diversas”, lembra Dr. 
Bruno Cardelino, que completa: “Após a con-
versa com Dr. Adilson, procurei meu cunhado 
e hoje sócio, Antonio César de Andrade Mei-
ra, que trabalha com equipamentos para área 
alimentícia. Ele mostrou interesse no projeto 
e convidou o amigo Lud Alonso, proprietário 
do Kid Beeruta e quem detém maior expertise 
no segmento. Conversamos, estabelecemos a 
sociedade e apresentamos proposta à FMABC 
para assumir o restaurante”.

A proposta do Kid Beeruta foi aprovada em 
novembro de 2013, quando começou a reforma 
do restaurante. “Nossa intenção é suprir todas as 
necessidades do campus e agregar positivamen-
te à FMABC. Nosso maior desafio será atingir 
o ponto de equilíbrio entre um negócio viável 
e que ao mesmo tempo esteja 100% de acordo 
com a demanda da instituição, de seus alunos, 
funcionários e usuários em geral”, adianta Dr. 

Bruno Cardelino, que acrescenta: “Vamos ad-
ministrar o restaurante de forma democrática. 
Buscamos um espaço que seja bom para todos. 
Por essa razão queremos ouvir opiniões e su-
gestões, para que, dia-a-dia, possamos adequar e 
melhorar nosso restaurante”.

CArDáPIo DIVersIFICADo
O Quintal do ABC funciona de segunda a 

sexta-feira, das 7h às 22h30, e aos sábados, das 
7h às 17h. O café da manhã é à la carte e o almo-
ço, das 11h30 às 14h30, no sistema self-service. 
São diversas opções de saladas, grãos, massas 
e proteínas, além de diferentes pratos à la carte 
disponíveis diariamente. Nos períodos da tarde e 
da noite o local oferece salgados e lanches, com 
planos para inclusão, em breve, de pizzas.

A exemplo do que já ocorria anterior-
mente, funcionários da Fundação do ABC 
e da Faculdade de Medicina do ABC podem 
utilizar a biometria no almoço, com valor fixo 

diário e débito direto em folha de pagamento. 
Além do buffet self-service, os colaboradores 
têm direito a suco e sobremesa. Para alunos 
e funcionários da Central de Convênios que 
atuam no campus haverá talão de fidelidade, 
pelo qual os usuários do restaurante também 
poderão pagar valor fixo e mais econômico 
pelas refeições.

A cozinha industrial tem capacidade para até 
1.000 refeições no almoço e a previsão nesse iní-
cio de trabalho é de servir entre 400 e 500 diaria-
mente. São quase 20 funcionários no local e salão 
com capacidade de 200 lugares.

Outro diferencial do restaurante, que moti-
vou o nome Quintal do ABC, é o espaço exter-
no. Com intuito de tornar o ambiente agradável 
e acolhedor, os arredores foram remodelados, 
ganharam projeto de paisagismo moderno e 
mesas ao ar livre. A idéia é que a área também 
seja utilizada como centro de convivência por 
alunos, docentes e funcionários. 

Na inauguração do “Quintal do ABC”, o sócio Bruno Oliveira Cardelino com o vice-presidente e o presidente da 
FUABC, Mauricio Mindrisz e Marco Antonio Santos Silva, além do diretor da FMABC, Adilson Casemiro Pires

O diretor da FMABC e o presidente da FUABC, Adilson Casemiro Pires e Marco Antonio Santos Silva,  
estiveram entre os primeiros clientes do novo restaurante

Funcionários durante o almoço inaugural do “Quintal do ABC”
Professores de Psicologia Médica e Psiquiatria,  

Nilson Rodrigues e Sergio Baldassin estrearam o  
café do novo restaurante
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Faculdade de Medicina do ABC

Com sede e foro na cidade de Santo 
André, a Faculdade de Medicina do ABC 
foi autorizada a funcionar pelo Decreto Fe-
deral N.64.062, de 5 de fevereiro de 1969, e 
reconhecida pelo Decreto Federal N.76.850, 
de 17 de dezembro de 1975, publicado no 
Diário Oficial da União em 18 de dezembro 
de 1975. Primeira mantida da Fundação do 
ABC, a FMABC abriga hoje os cursos de Me-
dicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Nutrição e Gestão em 
Saúde Humana. Tem como missão promover 
o ensino, a pesquisa, a assistência e a extensão 
segundo critérios de excelência acadêmica.

No campo assistencial, a instituição man-
tém no campus universitário os Ambulató-
rios de Especialidades. São mais de 30 áreas 
disponíveis à população do Grande ABC via 
Sistema Único de Saúde. Somente em 2013 
foram mais de 133 mil consultas, 188 mil exa-
mes e 7.200 cirurgias.

Em 2010, a escola entrou para o hall das 
grandes instituições de ensino produtoras de 
conhecimento com início da primeira turma 
do Doutorado – modalidade inédita no ABC, 
aprovada pela Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES), do Ministério da Educação. A exemplo 
do curso de Mestrado – igualmente recomen-
dado pela CAPES –, o Doutorado na FMA-
BC é em Ciências da Saúde. O último balanço 
da instituição contabiliza 87 pesquisadores no 
Doutorado e 1.074 entre alunos de Mestra-
do e de especialização Lato Sensu. Ainda no 
campo da pós-graduação, hoje são 370 médi-
cos residentes em atividade.

Entre as conquistas mais recentes está a 
transformação do Hospital Estadual Mário 
Covas de Santo André em hospital-escola da 
Faculdade de Medicina do ABC, cujo anuncio 
ocorreu em outubro de 2013. Com 330 leitos, 

nossAs MAnTIDAs

13 salas cirúrgicas e 1.800 colaboradores, a 
unidade ocupa lugar de destaque no sistema 
público de saúde do ABC pela estrutura, vo-
lume de atendimento e foco na assistência de 
alta complexidade.

No campo educacional, a graduação em 
Medicina reafirmou neste ano a qualidade 
do trabalho nos âmbitos do ensino, pesquisa, 
extensão e assistência. O Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo (Cre-
mesp) divulgou em fevereiro os resultados do 
exame realizado em novembro de 2013 com 
formandos em Medicina de todo o Estado. A 

Faculdade de Medicina do ABC ficou acima 
da média em relação às demais instituições 
em todas as áreas do conhecimento avaliadas. 
Dos 110 alunos que participaram da prova, a  
Medicina ABC obteve 66,4% de aprovação, 
enquanto a média em instituições públicas 
chegou a 66,1%. Nas escolas privadas, o índi-
ce foi de apenas 29%.

segUnDo MAnDATo
Professor titular de Cirurgia Torácica da 

Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Adilson 
Casemiro Pires assumiu em 2010 o posto 

Dr. Adilson Casemiro Pires, 
Diretor da Faculdade de Medicina do ABC

mais alto da instituição. Após 4 anos como 
Diretor, foi reeleito para o mandato 2014-
2017, tendo a seu lado como vice-diretor o 
Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca.

Dr. Adilson Casemiro Pires é formado 
em Medicina pela turma de 1980 da Faculda-
de de Medicina do ABC. Já passou por todos 
os degraus da carreira acadêmica, iniciando 
como professor auxiliar de ensino até chegar 
a regente da disciplina de Cirurgia Torácica. 
Fez Mestrado, Doutorado e em 2000 prestou 
concurso e foi aprovado para o cargo máxi-
mo da disciplina: professor titular. Entre os 
trabalhos de destaque, o médico esteve por 
17 anos à frente do Hospital de Ensino An-
chieta, em São Bernardo.

Já o vice-diretor, Dr. Fernando Luiz Affon-
so Fonseca, é professor da Faculdade de Medi-
cina do ABC e coordenador do Laboratório de 
Análises Clínicas desde 1996. Farmacêutico-
Bioquímico com habilitação em Análises Clí-
nicas, o docente traz no currículo vasta experi-
ência no campo do ensino e da pesquisa, com 
pós-doutorado no Instituto Israelita de Ensino 
e Pesquisa do Hospital Albert Einstein e pós-
doutorado no Roche Center for Medical Ge-
nomics de Basel, na Suíça, além de Doutorado 
em Medicina / Hematologia pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. Com 
18 anos de atuação na FMABC, Dr. Fernando 
Fonseca também é orientador permanente do 
Programa de Mestrado e Doutorado em Ciên-
cias da Saúde.
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Dia Internacional da Doença  
de Parkinson ressalta importância  

do diagnóstico precoce

Comemorado mundialmente em 11 de 
abril, o Dia Internacional da Doença de Par-
kinson busca divulgar informações e orientar 
a população sobre os principais sinais da do-
ença visando ao diagnóstico precoce. Entre 
os principais indícios que sugerem o proble-
ma estão tremores, lentidão progressiva dos 
movimentos e rigidez muscular. Conhecendo 
os sintomas, pacientes e familiares podem le-
vantar suspeita e procurar ajuda profissional 
mais cedo.

A doença de Parkinson é uma enfermida-
de neurodegenerativa de evolução lenta e pro-
gressiva, com grande incidência na população 
idosa: são cerca de 100 a 150 casos para 100 
mil pessoas. Acomete ambos os sexos, diferen-
tes classes sociais e raças. O início da doença 
ocorre geralmente ao redor dos 60 anos de 
idade, com perda progressiva de células nervo-
sas (neurônios) na região do cérebro conheci-
da como mesencéfalo. “A degeneração desses 
neurônios resulta na diminuição da produção 
de dopamina, que é um neurotransmissor im-
portante no controle dos movimentos corpo-
rais. A deficiência dessa substância ocasiona 
comprometimento de movimentos automáti-
cos como andar e falar, por exemplo”, detalha 
a professora de Neurologia e coordenadora do 
Ambulatório de Distúrbios de Movimento da 
Faculdade de Medicina do ABC, Dra. Marga-
rete de Jesus Carvalho.

A causa da doença ainda é desconheci-
da, mas fatores genéticos, tóxicos e ambien-
tais podem estar envolvidos. O diagnóstico 
é clínico, por meio da história do paciente 
e de avaliação neurológica. Casos duvidosos 
são encaminhados para exames subsidiários 
como tomografia computadorizada, resso-
nância magnética e exames laboratoriais. “O 
Dia Internacional da Doença de Parkinson 
objetiva alertar principalmente a população 
com a doença ou com suspeita, que ainda 
não realiza acompanhamento neurológico”, 
destaca Dra. Margarete de Jesus Carvalho.

Diferentemente da doença de Alzhei-
mer, pacientes com Parkinson não têm afe-
tadas a memória e a capacidade intelectual 
na fase inicial.

Celebrada mundialmente em 11 de abril, data reforça orientações para que pacientes e  
familiares suspeitem da doença e busquem ajuda profissional

Dra. Margarete de Jesus Carvalho, coordenadora do 
Ambulatório de Distúrbios de Movimento da FMABC

cas da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (HC-FMUSP). “Eu 
já não conseguia mais andar, pois perdi a 
condição de articular os passos. Não fazia 
mais nada”, recorda Antonio Trivellato, 
que voltou a andar ainda no hospital, du-
rante o pós-operatório: “Meu filho tomou 
um susto quando levantei de repente e fui 
até o banheiro. Eu pulava igual criança de 
tanta alegria”.

O marca-passo DBS foi fixado inter-
namente no peito do paciente, com fios 
subcutâneos e eletrodos que vão até o cé-
rebro. A esposa de Antonio, Sila Trivellato, 
destaca a importância da divulgação dos 
tratamentos para melhora da qualidade de 
vida dos pacientes com a doença. “Meu 
marido foi diagnosticado com Parkinson 
há 6 anos, mas há 12 anos já lutamos con-
tra o problema, que era tratado pelos mé-
dicos como insônia. Ultimamente ele não 
andava mais e a cirurgia foi fundamental”, 
afirma Sila, que completa: “Temos prazer 
em falar sobre o tratamento e divulgar o 
máximo possível a doença de Parkinson. 
É uma maneira de oferecer qualidade de 
vida melhor para quem, infelizmente, foi 
acometido por essa enfermidade”. 

DIAgnósTICo e TrATAMenTo
Os principais sintomas e sinais da do-

ença são tremor em repouso, rigidez mus-
cular, diminuição e lentificação dos movi-
mentos, dificuldade para falar e engolir, 
diminuição do volume da voz (voz baixa), 
diminuição da percepção de cheiros e odo-
res, distúrbio do sono, depressão, apatia, 
desânimo, diminuição da expressão facial, 
dificuldade para andar e diminuição do ba-
lançar dos braços ao caminhar, obstipação 
intestinal, pele mais oleosa, desequilíbrio 
que ocasiona quedas e, em alguns casos, 
dermatite seborreica e câimbras.

Apesar de não haver cura, existem tra-
tamentos que visam a combater os sinto-
mas da doença. Medicamentos e cirurgias 
fazem parte do arsenal terapêutico, as-
sim como sessões de fisioterapia, terapia 
ocupacional, fonoaudiologia e, em alguns 
casos, de psicologia. “As propostas tera-
pêuticas buscam minimizar os sintomas 
clínicos decorrentes do déficit de dopa-
mina no sistema nervoso central. Drogas 
agonistas dopaminérgicas, anticolinérgi-
cos, biperideno, inibidores enzimáticos e 
levodopaterapia são opções para o trata-

mento, assim como o acompanhamento 
multidisciplinar e, quando necessário, pro-
cedimento cirúrgico. Vale ressaltar que as 
medicações são fornecidas gratuitamente 
pela rede pública de saúde e que o trata-
mento cirúrgico é paliativo, realizado so-
mente em alguns casos, sempre com ob-
jetivo de amenizar os sintomas”, observa 
Dra. Margarete.

MArCA-PAsso CereBrAl
O tratamento cirúrgico para doença de 

Parkinson é indicado para grupo especí-
fico de pacientes, criteriosamente selecio-
nados após avaliação neurológica e neu-
ropsicológica. “O procedimento não está 
indicado a todos os pacientes. O intuito é 
amenizar os sintomas a partir da colocação 
de um marca-passo cerebral, o DBS (Deep 
Brain Stimulation), que modula as áreas 
responsáveis pelos movimentos”, detalha 
a professora de Neurologia da FMABC.

Com diagnóstico de doença de Parkin-
son há cerca de 6 anos, Antonio Trivellato 
está entre os beneficiados pela cirurgia. O 
paciente passou pelo procedimento em 
setembro de 2013 no Hospital das Clíni-

Sila Trivellato com o marido Antonio, que passou por cirurgia para colocação de marca-passo cerebral
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Central de Convênios promove primeira
edição do “Workshop da Qualidade”

Maior unidade mantida pela Fundação 
do ABC, a Central de Convênios organi-
zou em 15 de março a primeira edição do 
“Workshop da Qualidade”, cuja finalidade 
foi promover revisão, atualização e qualifi-
cação de processos. Os trabalhos nesse sen-
tido tiveram início em janeiro deste ano com 
participação de todos os colaboradores que 
atuam na gestão de contratos da unidade, 
num total de aproximadamente 100 pessoas. 
As ações fazem parte de programa de qua-
lidade, que tem como objetivo principal a 
obtenção da certificação ISO 9001.

A abertura do workshop esteve sob res-

ponsabilidade do presidente da Fundação 
do ABC, Dr. Marco Antonio Santos Silva, 
e da superintendente da Central de Con-
vênios, Dra. Adriana Helena de Almeida. 
Entre os temas desenvolvidos no evento 
estiveram padronização de procedimentos, 
melhoria contínua de processos, eliminação 
de retrabalho, garantia de qualidade e clareza 
na relação com o cliente. “Nas semanas que 
precederam o evento, observei equipes tra-
balhando além do normal e além da jornada. 
Vi pessoas engajadas em aprender a utilizar 
uma nova ferramenta, aprendendo juntas e 
em todos os níveis. Vi surgirem agentes fa-

cilitadores e multiplicadores. E percebi que 
mesmo esgotadas pelo extremo volume de 
informações e atividades, estavam motivadas 
pela possibilidade de melhoria da qualidade 
do trabalho. Houve comprometimento sin-
cero, solidário e dedicado”, comemora Dra. 
Adriana de Almeida.

Desde janeiro a Central de Convênios 
tem trabalhado junto aos funcionários da 
sede administrativa o desenho de fluxogra-
mas com treinamento no software BizAgi 
Process Modeler (Business in Motion®) – es-
pecífico para esta finalidade –, assim como a 
preparação dos Procedimentos Operacionais 

Padrão – mais conhecidos como POP. “Es-
tamos com todos os fluxogramas desenha-
dos e com os POPs prontos e revisados. Os 
trabalhos foram concluídos e o workshop foi 
um sucesso. Tivemos maciça participação e 
envolvimento de todos os funcionários, dire-
tores, gerentes e coordenadores nas oficinas. 
Todo esse processo resultou em grande fator 
de motivação para a equipe”, detalha o dire-
tor administrativo da Central de Convênios, 
Álvaro de Mesquita Spinola.

A partir da definição dos fluxogramas 
e dos POPs, cada departamento da Central 
de Convênios tem em detalhes o que deve 

Dra. Adriana Helena de Almeida, Wagner Cunha Carvalho e Dr. Marco Antonio Santos Silva  
com integrantes do Grupo Morena da Fronteira de Viola Caipira

Em meio à aproximadamente 80 funcionários, discursaram os Diretores da Central de Convênios  
Álvaro de Mesquita Spinola, Caroline Saint Aubin e José Ferreira Simões

Planejamento prevê integração de fluxogramas ao portal da Central de Convênios, escolha de indicadores e treinamentos em busca da certificação ISO 9001
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DIA MUNDIAL DA ÁGUA
A coordenação do curso de Gestão 

em Saúde Humana da Faculdade de Me-
dicina do ABC e alunos de graduação 
organizaram em 21 de março programa-
ção especial em comemoração pelo Dia 
Mundial da Água. Durante todo o dia 
os estudantes aplicaram questionários 
no campus universitário sobre educação 
ambiental e promoveram sensibilização 
da comunidade acadêmica sobre questões 
hídricas. O mesmo questionário foi utili-
zado em 2013 e os resultados serão com-
pilados pelo professor Armando Mendes 
em estudo comparativo sobre o tema.

Workshop marcou a conclusão de trabalhado iniciado em janeiro para o desenho de fluxogramas e preparação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP)

fazer, como fazer e em que prazo, assim 
como a integração do trabalho com todos 
os demais setores envolvidos nos proces-
sos, entre os quais Recursos Humanos, 
Financeiro e Administrativo. “Planejamos 
entre os próximos passos a integração dos 
fluxogramas à plataforma do portal da 
Central de Convênios – o ATENA –, assim 
como a escolha de indicadores, treinamen-
to operacional, de lideranças e negociação 
em busca da certificação ISO 9001”, adian-
ta Spinola.

“A Central de Convênios está de para-
béns pelo workshop, um evento que vai ao 
encontro da necessidade de implantar me-
todologias e sistemas de trabalho que garan-
tam qualidade aos processos. A Presidência 
da FUABC apoia esse tipo de iniciativa e 
se compromete a contribuir, principalmen-
te nas questões relacionadas à readequação 
de espaços físicos na sede administrativa da 
Central, que se tornou essencial a partir do 
grande crescimento da mantida nos últimos 
anos”, destacou o presidente da Fundação 
do ABC, Dr. Marco Antonio Santos Silva.

Além de oficinas e atividades práticas 
com os funcionários, o workshop também 
reservou espaço para apresentação musical 
do Grupo Morena da Fronteira de Viola Cai-

pira, da cidade de Socorro, no interior pau-
lista. A exibição foi viabilizada com apoio do 
consultor de gestão e tecnologia da empresa 
W-Energy, Wagner Cunha Carvalho.

CenTrAl De ConVênIos
A Central de Convênios é hoje a maior 

mantida da Fundação do ABC. Conta 

com cerca de 8.000 funcionários e atua 
por meio de contratos de gestão e con-
vênios junto às prefeituras de Santo An-
dré, São Bernardo, São Caetano, Mauá e 
Rio Grande da Serra, além das recentes 
parcerias com Ribeirão Pires e Franco 
da Rocha. São colaboradores que atuam 
tanto na assistência à saúde da população 

quanto nas áreas administrativas e de ser-
viços gerais de UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento), UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde), PID (Programa de Internação Do-
miciliar), CAPS (Centro de Atenção Psi-
cossocial), Programa de Saúde da Família 
e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência), entre outros.

gesTão eM sAúDe HUMAnA CeleBrA  FUABC 
tem novo 

diretor 
Jurídico

Em meio à processo de reestru-
turação interna de departamentos, a 
Fundação do ABC anunciou neste 
abril novo diretor Jurídico. Trata-se 
de Moacyr Rodrigues, advogado, ex-
vereador de São Caetano e Procurador 
de Justiça aposentado, que já foi vice-
diretor e diretor do antigo Imes (hoje 
Universidade Municipal de São Caeta-
no do Sul) e Coordenador da Região 
Metropolitana no Governo Fleury.

O gestor substituirá Dr. César Rus-
so, que por quase nove anos atuou com 
dedicação e competência, concluindo 
ciclo importante de estruturação e de-
senvolvimento da área na FUABC. Ao 
comentar seu desligamento do quadro 
diretivo, o presidente da Fundação do 
ABC, Dr. Marco Antonio Santos Silva, 
elogiou o trabalho do Dr. César Rus-
so e destacou seu papel “fundamental 
no processo de desenvolvimento das 
ações da instituição”.

No período da noite os alunos participa-
ram de duas palestras. A primeira abordou o 
tema “Gestão dos recursos hídricos em Santo 
André” e esteve sob responsabilidade do en-
genheiro Milton Luis Joseph – assistente de 
diretor do Departamento de Manutenção e 
Operações do SEMASA (Serviço Municipal 
de Saneamento Ambiental de Santo André). A 
partir das 20h, o assunto em foco foi a “Mi-
nimização de impactos em áreas vulneráveis 
de enchentes, por meio de coleta de dados e 
da educação e sensibilização ambiental na co-
munidade". Responderam pelo tema Daiane 
Brigida Cruz, enfermeira e preceptora do PET 

Saúde (Programa de Educação pelo Traba-
lho para a Saúde), e Pedro Luiz Soldá, pro-
fessor da FMABC e Tutor do PET Saúde.

Criado em 1993 pela UNCED - Confe-
rência das Nações Unidas sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento e aprovado pela 
ONU, o Dia Mundial da Água é celebrado 
anualmente em 22 de março e busca lem-
brar a importância da água doce e defender 
a gestão sustentável dos recursos hídricos. 
No próprio dia 22, a Comissão de Exten-
são da FMABC e o professor Alan Rosen-
do também organizaram atividades com os 
alunos de Gestão em Saúde Humana.
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Brasil será sede em maio de congresso 
mundial de neurologia infantil

Pacientes da reabilitação Pulmonar vão ao guarujá

O Brasil em 2014 não será alvo de holofo-
tes somente por sediar a Copa de Mundo de 
Futebol. Pela primeira vez na história, o país 
será palco do Congresso Mundial de Neuro-
logia Infantil (International Child Neurology 
Congress - ICNC2014) – evento oficial jun-
to à Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e que espera reunir aproximadamente 1.500 
neurologistas de todo o mundo em Foz do 
Iguaçu, de 4 a 9 de maio.

Organizado pela Sociedade Brasileira de 
Neurologia Infantil (SBNI), o congresso che-
ga à 13ª edição e retorna à América Latina 
após 21 anos, quando fora realizado em Bue-
nos Aires, na Argentina. “Nos últimos 20 anos 
a Neurologia Infantil progrediu muito como 
especialidade pediátrica não só no Brasil, mas 
na América do Sul em geral. Várias socieda-
des nacionais foram criadas. No Brasil, a SBNI 
tem atualmente mais de 300 membros – mes-
ma quantidade da Sociedade Argentina de 
Neurologia Infantil, por exemplo”, contabiliza 
o presidente do comitê organizador do ICNC 
2014, Dr. Sérgio Rosemberg, que acrescenta: 
“Além do fato de nosso continente não ter 
acolhido o evento nas duas últimas décadas, o 

O setor de Reabilitação Pulmonar da Fa-
culdade de Medicina do ABC organizou em 
28 de março viagem ao Guarujá, no litoral 
paulista, para cerca de 30 pacientes em tra-
tamento. A atividade teve tanto cunho tera-
pêutico quanto de socialização. “Boa parte 
dos pacientes não ia à praia há muitos anos. 
A falta de ar e a dificuldade em realizar ta-
refas simples fazem com que 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 ideia é 
que a experiência mostre aos pacientes que 
podem sair e conviver normalmente em so-
ciedade. Buscamos estimular para que não 
abandonem o tratamento e tenham cada vez 
mais autonomia e qualidade de vida”.

Essa foi a terceira viagem do setor ao 
Guarujá – as duas primeiras ocorreram em 
2012. A ação integra programa de reinserção 
social dos pacientes, em esforço que também 
reúne atividades como palestras educativas, 
grupo de coral, aulas de artesanato com ma-
teriais recicláveis e, em breve, aulas de tênis.

Inaugurada em 2001 pela disciplina de 

Brasil foi eleito sede pelo conselho executivo 
da International Child Neurology Association 
devido à força inegável da especialidade, que 
pode ser testemunhada por série de neurolo-
gistas infantis, de todas as partes do mundo, 
que tem visitado os países da América Latina 
nos últimos anos”.

Para o secretário da Sociedade Brasileira de 
Neurologia Infantil e professor da Faculdade 
de Medicina do ABC, Dr. Rubens Wajnszte-
jn, trata-se de momento especial não só para 

a especialidade, mas para o país. “O Brasil tem 
grande prestígio na área em todo o mundo. A 
escolha do país como sede do congresso em 
2014 ratifica a importância das instituições na-
cionais frente aos grandes centros de Neurolo-
gia Infantil mundiais”, comemora o médico.

A Sociedade Brasileira de Neurologia In-
fantil organiza trimestralmente reuniões cien-
tíficas para discussões de casos clínicos con-
siderados de grande dificuldade diagnóstica. 
Os encontros são comandados pelos pró-

prios diretores da SBNI, Luiz Celso Vilanova, 
Marcelo Masruha, Fernando Arita e Rubens 
Wajnsztejn, além do presidente do comitê 
organizador do ICNC 2014, Sérgio Rosem-
berg. Os médicos representam cinco das mais 
conceituadas instituições nacionais na área de 
Neurologia Infantil: Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, Faculda-
de de Medicina do ABC, Universidade de São 
Paulo, Universidade Estadual de Campinas e 
Universidade Federal de São Paulo. 

Pneumologia, a Reabilitação Pulmonar da 
Medicina ABC realiza cerca de 1.000 atendi-
mentos mensais – a grande maioria via Siste-
ma Único de Saúde (SUS). O local é destinado 
principalmente a adultos e idosos portadores 
de bronquite crônica, enfisema pulmonar, 
DPOC, asma e outras patologias pulmonares. 
“Temos pacientes que chegam em cadeira de 
rodas e depois de alguns meses de tratamento 
passam a vir sozinhos e andando”, cita o pro-
fessor titular de Pneumologia, Dr. Elie Fiss.

A atividade terapêutica no Guarujá não 
teve custo aos pacientes, que saíram do cam-
pus universitário às 7h e retornaram às 12h. 
Todos foram acompanhados pela equipe da 
Reabilitação Pulmonar e no Guarujá houve 
um professor de surf  à disposição para ensinar 
equilíbrio e dar dicas aos pacientes interessa-
dos e em condições de praticar o esporte.

MAIs QUAlIDADe De VIDA
De acordo com a fisioterapeuta Selma 

Denis Squassoni, a maioria dos pacientes 
atendidos no setor apresenta muito cansaço, 
fraqueza muscular, sedentarismo e falta de 
ar. “Com o trabalho contínuo de reabilitação 
percebemos melhora de até 30% da força 
muscular, na qualidade de vida e indepen-
dência. Os pacientes aprendem a respirar 
melhor, praticam exercícios e passam a de-
senvolver atividades diárias com mais dispo-
sição e facilidade”, garante a coordenadora 
da Reabilitação Pulmonar.

Os diretores da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, Rubens Wajnsztejn,  
Luiz Celso Vilanova, Fernando Arita e Marcelo Masruha

O presidente do comitê organizador do  
ICNC 2014, Dr. Sérgio Rosemberg
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Hospital Bertioga organiza
campanha para doação de sangue

Palestras para gestantes geram resultados positivos

Incentivar o ato de doar e aumentar o es-
toque de sangue no município são os objetivos 
da Campanha Doadores de Sangue 2014 do 
Hospital Bertioga - FUABC. Idealizada pela 
Agência Transfusional do hospital, a ação está 
em andamento e conta com parcerias do He-
monúcleo de Santos, doadores cadastrados e 
grupos de empresas.

Em 24 de março, por exemplo, grupo de 
aproximadamente 30 funcionários do Resort 
Ilha da Madeira, na Riviera de São Lourenço 
(Bertioga), reuniu-se para doação no Hemo-
núcleo de Santos. A administração do Hospital 
Bertioga e a Prefeitura disponibilizaram trans-
porte até o local.

Os colaboradores confeccionaram cami-
setas com estampa alusiva ao tema e partici-
param de café da manhã antes da viagem até 
Santos. Maria Tereza Francisco, gerente geral 
do Ilha da Madeira, destacou que a iniciativa 
surgiu para envolver a equipe do resort em 
uma ação social em prol da cidade. Tereza en-
trou em contato com a Agência Transfusional 
do Hospital Bertioga, recebeu orientações so-
bre a doação e incentivou sua equipe. “Muitos 
tinham dúvidas sobre o que era mito e o que 
era verdade em relação à doação de sangue. 
Depois de uma boa conversa, hoje estão todos 
muito tranquilos e felizes em saber que podem 
ajudar outras pessoas” destacou a gerente.

Funcionária do resort, Aldenice da Silva doou 

Manter contato mais próximo com 
a gestante, prepará-la para a estadia no 
hospital e orientá-la sobre os primeiros 
cuidados com o recém-nascido são os 
principais objetivos do projeto “Espe-
rando a Chegada do Bebê” do Hospital 
Bertioga - FUABC, curso que em 3 de 
abril formou sua primeira turma.

Cerca de 20 gestantes receberam certi-
ficado de “Mamãe Especial”, entre as quais 
a jovem Mary Hellen Bernardino Ferreira, 
de 25 anos, que teve seu primeiro filho em 
27 de março, no Hospital Bertioga. Mary 
relata com orgulho como conseguiu iden-
tificar os primeiros sinais do trabalho de 
parto. “Durante a reunião eu já estava sen-
tindo dores na barriga, mas achava aquilo 
normal. Quando a enfermeira falou sobre 
os sinais do trabalho de parto, então perce-

sangue pela primeira vez e aprovou a iniciativa. 
“Gostei de participar. Achava que era complica-
do, mas não é. Vale a pena ir até Santos” afirma.

A biomédica Dayane Costa dos Santos, res-
ponsável pela Agência Transfusional do Hospi-
tal Bertioga, lembra que desde dezembro 2010 
a Resolução RDC nº 57 regulamenta os padrões 
sanitários dos serviços e as atividades relaciona-
das à sangue humano, componentes e procedi-
mentos transfusionais. Por esse motivo, as doa-
ções de sangue do município são realizadas no 
Hemonúcleo de Santos. “Todo mês enviamos 
doadores para o Hemonúcleo. Um grupo gran-

de como o do resort ajuda a aumentar o estoque 
do hospital, cuja demanda mensal é de cerca de 
20 bolsas. Os tipos sanguíneos mais solicitados 
são ‘O’ positivo e negativo”, detalha Dayane.

Para ser um doador é preciso ter entre 18 e 
65 anos, pesar mais do que 50 quilos, estar em 
boas condições de saúde, ter se alimentado 2 
horas antes da doação, não ter fumado 2 horas 
antes da doação e não ter ingerido bebida al-
coólica nas últimas 24 horas. Também existem 
impedimentos temporários, como febre, gripe 
ou resfriado no dia da doação, assim como 
aqueles que receberam transfusão de sangue 

há menos de um ano. Pessoas que realizaram 
cirurgias, tatuagens e piercings precisam aguar-
dar 12 meses para doar. Gestantes ou mulheres 
que estiverem amamentando podem doar 12 
meses após o parto. Pacientes com histórico de 
doença de Chagas, hepatite, malária, sífilis, dia-
betes e outras moléstias, assim como usuários 
de drogas estão impedidos de doar.

Pessoas e grupos interessados em partici-
par da campanha podem entrar em contato 
pelo telefone (13) 3319-9890 ou na recepção 
do Hospital Bertioga, que fica na Praça Vicen-
te Molinari s/nº, Vila Itapanhaú.

disso, o mais importante é o tempo de-
dicado para o bebê arrotar. É incrível 
como dá certo”, afirma Mary Hellen.

Andreza Tardoque Pimentel, enfer-
meira supervisora da Maternidade e do 
Centro Obstétrico, destaca o resultado 
positivo do curso. “A Mary Hellen parti-
cipou ativamente da reunião e após ouvir 
todas as orientações pode identificar os 
sinais de seu corpo. É isso que faz valer 
a pena o trabalho e a dedicação de toda a 
equipe envolvida no projeto”.

A próxima reunião de gestantes do 
“Esperando a Chegada do Bebê” será 
em 30 de abril – última quarta-feira do 
mês –, às 14h, no auditório do Hospital 
Bertioga (Praça Vicente Molinari, s/nº, 
Vila Itapanhaú). Mais informações no 
telefone (13) 3319-9900.

bi que eram as primeiras contrações”, recorda. 
De acordo com a paciente, durante a noite as 
dores aumentaram e ela se dirigiu ao hospital, 
quando o médico plantonista determinou a 
internação. “Estava com 35 semanas e senti 

Funcionários do Resort Ilha da Madeira aderiram à mobilização para doação de sangue

Jovem mãe sentiu primeiras contrações durante aula sobre as “Fases do Trabalho de Parto”
todos os sintomas que ouvi durante a palestra. 
Se eu não tivesse participado das aulas, não sa-
beria o que fazer”, ressalta Mary.

A mamãe de primeira viagem lembra 
ainda das orientações que recebeu em aula 
da supervisora de Nutrição, Elaine Raimun-
do, que foram importantes para a saúde do 
recém-nascido. “Minha alimentação saudável 
contou muito para o ganho de peso do bebê. 
Cortei refrigerante e chocolate, engordei 10 
quilos e minha Heloisa Helena nasceu de 35 
semanas, 2,350 quilos e 43 centímetros. Ela 
é bem forte e saudável”, garante.

Durante os três módulos do curso, as 
gestantes também aprendem os cuidados 
com o recém-nascido e a importância do 
aleitamento materno. “Aprendi a forma cor-
reta de segurar o nenê, barriga com barriga, 
e consigo amamentar do jeito certo. Além 

Paciente Mary Hellen Ferreira, que após as aulas 
no Hospital Bertioga soube identificar os sinais de 

trabalho de parto e buscou atendimento

Interessados em doar devem ter entre  
18 e 65 anos e pesar mais do que 50 quilos
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novo tomógrafo já funciona no
Hospital de emergências Albert sabin

Centro cirúrgico de oftalmologia é inaugurado em São Caetano

Com capacidade para realização de até 
300 exames por mês, já está em funcionamen-
to no Hospital Municipal de Emergências 
Albert Sabin moderno tomógrafo, modelo 
Philips MX 6000. A novidade sancaetanense 
entrou em operação em 8 de abril após inau-
guração oficial acompanhada por secretários 
municipais, vereadores e público em geral, 
além do prefeito Paulo Pinheiro, que também 
presenciou o início dos trabalhos.

A partir de agora, as tomografias de alta 
complexidade ficarão concentradas no ‘Al-
bert Sabin’ – aparelho semelhante também 
está disponível no Hospital Maria Braido. 
“O novo tomógrafo é parte do pacote ‘Saú-
de Avançando’ e será de enorme utilidade 
para os moradores que utilizam o sistema 
municipal de saúde”, afirmou Pinheiro, que 
aproveitou a oportunidade para vistoriar as 
instalações do hospital de emergências e 
conversar com munícipes e funcionários.

“Nada é feito de afogadilho na Prefeitu-
ra de São Caetano. Além de fornecer atendi-
mento correspondente aos anseios do públi-
co, temos que oferecer condições adequadas 
para os profissionais trabalharem para, as-
sim, estarem prontos a realizar suas funções 
com qualidade”, observou o secretário de 
Saúde, Mário Chekin.

Para o médico Edler Tertuliano de Almei-
da Lins, diretor da unidade hospitalar, o novo 
tomógrafo irá agilizar os procedimentos aos 
pacientes emergenciais. “Anteriormente, o 
enfermo que chegava ao ‘Albert Sabin’ com 
necessidade de tomografia era deslocado 
de ambulância ao ‘Maria Braido’. Agora, o 
moderno aparelho possibilita diminuição do 
tempo dos atendimentos no Sabin e ainda a 
aceleração da mão de obra de ambulâncias”.

PlAno MUnICIPAl De sAúDe
Na reunião ordinária de março do Con-

A Secretaria de Saúde de São Caetano en-
tregou em 9 de abril o Centro Cirúrgico de 
Oftalmologia Neusa Bassetto, instalado no 
Hospital de Olhos Dr. Jayme Tavares (Ave-
nida Vital Brasil Filho com a Rua Peri, no 
Bairro Oswaldo Cruz). Parte do pacote de 
benfeitorias denominado ‘Saúde Avançando’, 
o equipamento tem capacidade de aproxima-
damente 300 procedimentos por semana, en-
tre os quais cirurgias de catarata e glaucoma.

O novo espaço de saúde tem infraestrutu-
ra de ponta, preparado para realizar até mesmo 
dois procedimentos cirúrgicos simultaneamen-
te quando necessário. Isso graças às duas salas 
de cirurgias que compõem o local, juntamente 
com áreas de pós-operatório, recuperação, es-
terilização, enfermagem e vestiário. “O centro 
cirúrgico de oftalmologia fará diferença positi-
va aos moradores”, garantiu o prefeito Paulo 
Pinheiro durante a inauguração.

Secretário de Saúde sancaetanense, Mário 
Chekin citou episódio pessoal para discorrer 
sobre a importância do novo espaço. “Em 
janeiro deste ano tive um descolamento de 
retina no olho direito, fato que quase me fez 
perder a visão. Então, poder devolver a visão 
a pessoas com algum tipo de deficiência vi-
sual é emocionante e gratificante”, destacou 
o secretário ao elogiar o empenho da médica 
Sandra Maria Canelas Beer, coordenadora 
do Hospital de Olhos, para aprimorar o lo-

Espaço tem capacidade para cerca de 300 procedimentos por semana, como cirurgias de catarata e glaucoma

Autoridades durante a inauguração do Centro 
Cirúrgico de Oftalmologia Neusa Bassetto

selho Municipal de Saúde de São Caetano, 
os integrantes do órgão deliberativo toma-
ram conhecimento e discutiram o Plano 
Municipal de Saúde 2014-2017, instrumento 
que norteia as ações da área na cidade. O 
documento foi apresentado e debatido na 
manhã do dia 26, no auditório do Hospital 
Municipal Maria Braido.

No Plano Municipal de Saúde sancaeta-
nense estão descritos os principais desafios 
da saúde pública local, causas, consequên-
cias e pontos críticos. Além disso, estão de-
finidos objetivos e metas a serem atingidos, 
atividades a serem executadas, cronogramas 
e sistemáticas de acompanhamento e de ava-
liação dos resultados.

cal e implantar o centro cirúrgico: “Foi um 
trabalho incansável”, acrescentou Chekin.

“São Caetano adentra para a vanguarda 
da oftalmologia com este local. A saúde da 
cidade está chegando ao patamar que me-
rece”, ressaltou o médico José Roberto Es-
píndola Xavier, vereador da cidade que dis-
cursou em nome da Câmara Municipal no 
cerimonial inaugural.

A médica Sandra Maria Canelas Beer des-
taca que a instalação do centro cirúrgico no 
Hospital de Olhos possibilita, entre outros be-
nefícios, o controle total de questões relaciona-
das à infecções, já que o espaço será reservado 
apenas a procedimentos oftalmológicos. “A 
partir de parcerias e pensando no bem-estar 
dos munícipes, nós ainda trouxemos à unidade 
aparelhos modernos, de última geração, como 
retinógrafo, yag laser e ultrassom”, enumera.

O Hospital de Olhos Dr. Jayme Tavares con-

ta com infraestrutura composta por consultórios 
e centro de diagnósticos. No espaço são promo-
vidos exames de biometria, microscopia, campo 
visual, retinografia, ultrassonografia ocular e fo-
tocoagulação à laser. Disponibiliza aos pacientes 
equipe com 18 médicos, entre os quais especia-
listas em glaucoma, retina, catarata, estrabismo 
e córnea, além de três funcionários no setor de 
enfermagem e oito na parte administrativa.

neUsA BAsseTTo
Nascida em 11 de abril de 1942, em Fran-

co da Rocha (SP), Neusa Bassetto foi professora 
na região do ABC e dedicou boa parte da vida à 
educação de deficientes auditivos e audiovisuais. 
Em São Caetano ocupou por dois anos o cargo 
de diretora-executiva da Escola de Educação Es-
pecial Anne Sullivan, a partir de janeiro de 1978. 
Faleceu aos 38 anos, em 18 de fevereiro de 1980.

Prefeito Paulo Pinheiro e secretário Mário Chekin na entrega do tomógrafo Philips MX 6000

PMSCS / Du Merlino

Fotos PMSCS / Alexandre Yort



www.fmabc.br

plexo, Márcia Aparecida Diogo, acredita 
que a nova gerência contribuirá para novas 
conquistas. “Uma das metas é trazer mais 
qualidade, dar esse retorno à população que 
utiliza o hospital”, acrescenta a diretora.

Gerenciado pela Fundação do ABC, o 
complexo envolve o Hospital Municipal 
Irmã Dulce, o Pronto-Socorro Central e a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. 
Charles Antunes Bechara.
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enfermagem elege nova Comissão de Ética

Hospital Irmã Dulce terá Centro de estudos

Enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de Enfermagem do Complexo de Saúde 
Irmã Dulce, de Praia Grande, elegeram a 
Comissão de Ética de Enfermagem para 
mandato de dois anos. A posse será dada 
pelo Conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de São Paulo (Coren-SP), Re-
gional Santos, em data a ser definida e 
divulgada em breve, como informa a en-
fermeira Fabiana Dourado, que presidiu o 
processo eleitoral em março último.

Gerenciado pela Fundação do ABC, 
o complexo é formado pelo Hospital Mu-
nicipal Irmã Dulce, Pronto-socorro Cen-
tral e Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) Dr. Charles Antunes Bechara.
A nova comissão é constituída por: pre-

sidente - enfermeiro Luiz Carlos Ferreira; se-
cretária - enfermeira Adriana Coluci da Costa 
Marques; e membros efetivos - enfermeira Ca-
mila Tavares Ferreira; auxiliar Solange Figuei-
redo e auxiliar Cláudia Maria Pereira Albino. 
São suplentes as enfermeiras Josefa Cavalcante 
de Araújo, enfermeiro Giorgio Mairon Genti-
le, técnico Marcos Roberto Moreira Simões e 
auxiliar Tatiane Henrique da Silva Vieira.

O diretor de Enfermagem do hospital, 
Adilson Teixeira, esclarece que a Comissão de 
Ética tem por função observar se os preceitos 
éticos estão sendo respeitados nos serviços de 

Enfermagem. “Qualquer intercorrência 
deve ser comunicada”.

Atuando na área de Educação Con-
tinuada, a enfermeira Fabiana Dourado 
acrescenta que a comissão funciona tam-
bém como elo junto ao Coren. “Não só 
observa eventuais falhas como atua junto 
aos profissionais da classe”, afirma.

Fabiana pontua que houve candidatos 
de todos os setores do hospital, pronto-
socorro e UPA. “Entre os eleitos para a 
comissão encontram-se profissionais das 
três unidades e de diferentes setores do 
hospital, como Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e Pediatria”, destaca. 

Eleição contou com candidatos do hospital, pronto-
socorro e da UPA Dr. Charles Bechara

Em menos de três meses no cargo, o su-
perintendente do Complexo de Saúde Irmã 
Dulce, Manoel Nunes Cardoso Neto, anun-
cia a criação de um Centro de Estudos no 
hospital, entre outros projetos. Ligado ao se-
tor de Educação Continuada, o centro estará 
concentrado em aprimoramento e pesquisa, 
com incentivo à publicação científica, bem 
como a cursos, congressos e outros eventos. 
Esse avanço deverá proporcionar um incre-
mento na área de humanização no atendi-
mento.

Outra novidade será a futura criação de 
uma lanchonete, com área de convivência 
para funcionários e profissionais de saúde, 
mas que também atenderá aos usuários do 
hospital, como visitantes e acompanhantes 
de pacientes. “Queremos proporcionar am-
biente saudável, onde os colaboradores pos-
sam produzir com vontade e envolvimento”, 
expõe o gestor.

Voltados à valorização dos funcionários, 
os projetos buscam cultivar o olhar interno 
aos colaboradores, para que possam ter vi-
são mais ampla da assistência que o comple-
xo oferece à população. “Nos serviços de 
saúde o que entregamos não são apenas ci-
rurgias, consultas e exames. É muito mais do 
que isso. Entregamos a assistência no senti-
do mais amplo, que é acolhimento, carinho 
e cuidado”, explica. “São situações imensu-
ráveis e que dependem da expectativa dos 
usuários. Nesse sentido, temos que trabalhar 
nossos colaboradores para que ofereçam 
esse cuidado”.

gerênCIA De 
QUAlIDADe e ProCessos
O superintendente explica que o “Irmã 

Dulce” funcionará com novo modelo de 
gestão apoiado no sistema de microgestão 

setorial. Para tanto, o complexo conta agora 
com a Gerência de Qualidade e Processos, 
“que fará todo o desenho dos processos 
institucionais dentro de um padrão organi-
zacional bem definido”, prossegue Manoel 
Nunes Cardoso Neto.

A nova gerente de Qualidade e Proces-
sos é Flávia Correa Barbosa, farmacêutica e 
biomédica de formação, com pós-graduação 
em gestão industrial e MBA em gestão estra-
tégica. Apresentando experiência de 12 anos 
de implementação de gestão de qualidade 
em diversos ramos e em cinco países, Flá-
via acentua a importância da comunicação 
como ferramenta estratégica. Recentemente 
contratada, a gerente faz o mapeamento da 
situação para, posteriormente, desenhar os 
processos: “Estou conhecendo o contexto 
inserido, a cultura da região, as características 
do atendimento público vinculado ao SUS”.

Recentemente homenageada pela Câma-
ra Municipal com o diploma Graziella Diaz 
Sterque, a diretora administrativa do com-

Centro de Estudos está entre as novidades do “Irmã Dulce”, que em breve também ganhará lanchonete com áreas de convivência para funcionários e usuários do hospital

Segundo Manoel Neto, centro focará  
aprimoramento e pesquisa, com incentivo à 
publicação científica, cursos e congressos

Farmacêutica e biomédica de formação,  
Flávia Correa Barbosa é a nova gerente de 

Qualidade e Processos do ‘Irmã Dulce’
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Hospital da Mulher comemora
“Dia Mundial da saúde”

Foi empossada em 24 de março a 
Comissão de Ética de Enfermagem do 
Hospital da Mulher Maria José dos San-
tos Stein, de Santo André, eleita por voto 
direto de enfermeiros, técnicos e auxilia-
res de enfermagem. A cerimônia no au-
ditório da unidade contou com presença 
de representantes do Conselho Regional 
de Enfermagem de São Paulo (COREN/
SP). O objetivo do grupo é divulgar o 
código de ética de enfermagem, a fim de 
que todos os profissionais tenham opor-
tunidade de conhecer os direitos, deveres 
e obrigações por meio da legislação.

A Comissão de Ética de Enfermagem 
do Hospital da Mulher é composta pelas 

Para comemorar o “Dia Mundial da 
Saúde”, os colaboradores do Hospital da 
Mulher “Maria José dos Santos Stein”, em 
Santo André, participaram em 11 de abril de 
atividades voltadas ao bem estar e à preven-
ção de doenças. A ação ocorreu a partir das 
8h30 no próprio equipamento de saúde, em 
parceria com o Complexo Esportivo PRO7, 
que disponibilizou educadores físicos du-
rante todo o dia.

Na oportunidade, todos os colaborado-
res puderam participar de atividades como 
ginástica aeróbica e laboral, aferição de 
pressão arterial e exame de glicemia (diabe-
tes). “A ginástica laboral é uma atividade de 
suma importância. Visa a qualidade de vida 
do colaborador e demonstra a preocupação 
e seriedade do gestor do hospital com sua 
equipe. Tem como objetivo melhorar a saú-
de e evitar lesões por esforços repetitivos”, 
explica Rafael Macedo, educador físico da 
PRO7.

O Hospital da Mulher realiza constante-
mente ações direcionadas aos funcionários, 
reforçando a vocação e o compromisso de 
cuidar da saúde. De acordo com a superin-
tendente do Hospital da Mulher, Dra. Rosa 
Maria Pinto de Aguiar, para comemorar o 
Dia Mundial da Saúde, a unidade buscou 
desenvolver atividades que favorecem a au-
toestima e o bem-estar dos colaboradores. 
“Nosso principal objetivo é que todos se 
sintam especiais e motivados”, garante.

O Dia Mundial da Saúde foi criado em 

Comissão de Ética toma posse em santo André
enfermeiras Gisele Minosso (presidente), An-
tonia de Fátima Almeida, Alexandra Alves 
Crispim e Bruna Menile Silva, além das técni-
cas Alcrediana de Sousa Oliveira e Karina Trin-
dade, e das auxiliares Maria das Graças Salgado 
e Karina Trindade. A eleição ocorreu entre os 
meses de outubro e dezembro de 2013.

A diretora de enfermagem do Hospital da 
Mulher, Sonia Arceno, ressalta a importância 
da comissão e da participação em massa dos 
profissionais da categoria no processo eleito-
ral. A gestora destaca o “relevante papel” da 
comissão diante de uma unidade do porte do 
Hospital da Mulher. “Com a comissão pode-
mos dar o encaminhamento legal condizente 
às demandas que surgem no hospital”, afirma.

FIsCAlIzAção
A fiscalização do exercício profissional 

é uma das missões do COREN-SP, que há 
alguns anos desenvolve ações preventivas 
e educativas para garantir a qualidade da 
assistência e coibir condutas antiéticas ou 
ilegais. Vale ressaltar que apenas 10% do 
trabalho desenvolvido incorre em puni-
ções. A presidente da Comissão de Ética 
de Enfermagem do Hospital da Mulher 
afirma que a visão da instituição é a mes-
ma do COREN-SP: “Venho da educação 
continuada e pretendo focar o trabalho da 
comissão em educação preventiva e ins-
trutiva aos colaboradores, para melhorar 
as questões éticas dos processos hospita-

1948 pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), motivada pela preocupação com o 
bem estar das pessoas ao redor do mundo. 
A data serve de alerta para os principais pro-
blemas de saúde que atingem a população e 
reforça a necessidade de garantir condição 
de bem estar às pessoas, que envolve aspec-
tos físicos, mentais e sociais em harmonia 
para a saúde integral.

gInásTICA lABorAl 
Atividade que possibilita maior efici-

ência e menor gasto energético por mo-
vimento específico, a ginástica laboral 
combate e previne doenças ocupacionais, 
sedentarismo, estresse, depressão e an-
siedade, além de melhorar a flexibilidade, 
força, coordenação, ritmo, agilidade e a re-
sistência, promovendo maior mobilidade e 
melhor postura. 

Os exercícios também aumentam a dis-
posição e a sensação de bem-estar para a jor-
nada de trabalho, reduzem a fadiga no final 
do expediente, contribuem na promoção da 

saúde e na qualidade de vida do trabalhador 
e propiciam, através da realização das ativida-
des físicas, características preparatórias, com-
pensatórias e relaxantes ao corpo humano.

Em relação aos benefícios psicológicos, 
a ginástica laboral motiva novas rotinas, 
melhora o equilíbrio, a autoestima e a au-
toimagem, além de desenvolver a consciên-
cia corporal. Também combate as tensões 
emocionais e promove melhora na atenção 
e na concentração para as atividades de-
sempenhadas.

lares”, adianta.
A Comissão de Ética de Enferma-

gem é órgão representativo do COREN 
em caráter permanente junto às institui-
ções de saúde, tendo funções educativas, 
fiscalizadoras e consultivas do exercício 
profissional e ético dos profissionais de 
enfermagem.

“É uma grande honra ter a comissão 
e poder melhorar em mais esse quesito o 
trabalho da enfermagem no hospital. Te-
nho certeza de que, com tudo isso, quem 
mais ganhará será o paciente, com a assis-
tência cada vez mais qualificada”, conclui 
a superintendente do hospital, Dra. Rosa 
Maria Pinto de Aguiar.
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Medicina ABC diploma novas “livre Docentes”

O mês de março foi marcado pela 
conclusão de nova etapa do Hospital 
de Clínicas Municipal José Alencar, em 
São Bernardo. Os serviços ambulatoriais 
tiveram início dia 17 com atendimentos 
em Ortopedia.

Recém-estruturado, o primeiro am-
bulatório do HC conta com estrutura 
completa com consultórios de atendi-
mento multidisciplinar, sala de imobi-
lizações ortopédicas, sala de curativos, 
estruturas e equipamentos de ponta.

O conceito de excelência adotado 
pelo HC também foi estendido aos ser-
viços ambulatoriais, que visam transfor-
mar o olhar do paciente sobre o aten-
dimento e acolhimento ambulatoriais, 
reescrevendo conceitos de humanização 
e oferta de vagas.

eQUIPAMenTo De PonTA
O Hospital de Clínicas foi inaugurado 

A Faculdade de Medicina do ABC reali-
zou em março dois concursos para professor 
Livre Docente. Trata-se de título institucional, 
emitido segundo critérios da própria FMABC 
e que garante maior autonomia ao professor 
na criação, organização e desenvolvimento de 
cursos, eventos, mutirões de saúde, entre ou-
tras atividades de ensino, pesquisa, assistência 
e extensão.

Nos dias 17 e 18 de março a Dra. Anete 
Sevciovic Grumach foi avaliada e aprovada 
com tese de livre docência sobre “Contribui-
ção ao diagnóstico e tratamento do angioe-
dema hereditário”. Já nos dias 27 e 28 foi a 
vez da Dra. Monica Akemi Sato, que apre-
sentou o tema “Estudo da neuromodulação 
opioidérgica sobre controle hemodinâmico 
exercido por áreas bulbares em ratos hiper-
tensos e normotensos submetidos ao exercí-
cio físico”.

Os concursos para Livre Docente ti-
veram início em 2008 na Medicina ABC. 
Trata-se de titulação diferente de mestrado 
e doutorado, por exemplo, que são reconhe-
cidos pelo Ministério da Educação, autori-
zados, credenciados e supervisionados pela 
CAPES. Os critérios para concorrer à Li-
vre Docência da Faculdade de Medicina do 
ABC incluem ter doutorado há pelo menos 
5 anos, ter orientado pós-graduandos em ní-
vel de mestrado e doutorado, preparar tese 
ou publicar artigos em revistas científicas de 
impacto. Além disso, cada candidato realiza 

Hospital de Clínicas de sBC inaugura ambulatório

em 13 de dezembro de 2013. Na primeira de 
três fases que serão entregues, o HC oferece 
70 leitos – sendo 30 de clínica médica, 24 de 
ortopedia e traumatologia, seis do serviço de 
neurocirurgia e mais 10 de terapia intensiva 

(UTI) adulto. Em meados de 2015, quando 
funcionar em plena capacidade, contará com 
293 leitos.

Erguido em área de 18 mil metros qua-
drados, o HC será uma das unidades mais 

ências) e é membro do Departamento de Imu-
nodeficiências Primárias da Associação Brasi-
leira de Alergia e Imunopatologia. Em 2013 
foi indicada como coordenadora do Comitê 
de Angioedema Herditário e para membro do 
Comitê de Imunodeficiências Primárias da So-
ciedade Latino-americana de Alergia e Imuno-
logia. Atualmente também participa do Comi-
tê de Angioedema Hereditário da Organização 
Mundial de Alergia (WAO).

DrA. MonICA AkeMI sATo
Professora titular de Fisiologia da Faculda-

de de Medicina do ABC, Dra. Monica Akemi 
Sato possui graduação em Farmácia Bioquími-
ca pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho - UNESP (1996). É mestre em 
Farmacologia (1998), realizou doutorado-san-
duíche (1999-2000) no Neuroscience Institute 
da Northwestern Medical School (Chicago/
EUA) e tem doutorado em Ciências (2002) pela 
Universidade Federal de São Paulo. Exercia 
desde 2011 a função de professora regente da 
disciplina de Fisiologia da FMABC – assumiu 
o posto de titular em 2014 –, responsável pelo 
Laboratório de Pesquisa de Fisiologia. Docen-
te da FMABC desde 2003, também coordena 
o 2º ano do curso de Medicina e é membro 
do Núcleo Docente Estruturante do curso de 
Medicina desde 2008. Preside o NEPAS - Nú-
cleo de Estudos, Pesquisa e Assessoria à Saúde 
e atualmente é vice-presidente do Comitê de 
Ética em Experimentação Animal.

cinco provas: didática, prática, escrita, defesa 
de tese e arguição do memorial – espécie de 
biografia focada em experiências pessoais e 
acadêmicas. Por essa razão, todo o proces-
so entre apresentações, avaliações e análises 
pela banca examinadora tem duração de dois 
dias em período integral.

DrA. AneTe grUMACH
Graduada em Medicina pela Faculdade de 

Medicina do ABC (1979), Dra. Anete Sevcio-
vic Grumach realizou mestrado e doutorado 

no Departamento de Pediatria da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo 
(1986 / 1990) e pós-doutorado no Instituto 
de Imunologia da Universidade de Heidelberg, 
na Alemanha. Também traz no currículo títu-
los de especialista em Pediatria e em Alergia e 
Imunologia. É médica pediatra e imunologista 
do Ambulatório de Infecções de Repetição 
da FMABC, assim como professora da Pós-
graduação e do Departamento de Dermatolo-
gia. Também compõe o Conselho da LASID 
(Sociedade Latino-americana de Imunodefici-

modernas do Brasil e terá capacidade 
para atender as principais demandas de 
saúde em especialidades cirúrgicas, diag-
nóstico por imagem, hemodiálise, medi-
cina nuclear, especialidades clínicas e pe-
diátricas, além de transplantes de órgãos, 
como rins e córnea, e cirurgias ortopédi-
cas de grande porte.

O edifício reúne três blocos e 11 pa-
vimentos, além de ambulatório, Hospital 
Dia e Terapia Renal Substitutiva (desti-
nada a procedimentos de hemodiálise). 
Dos 293 leitos, 197 serão destinados à 
internação e 96 serão complementares, 
sendo 60 para a UTI (20 pediátricos e 40 
adultos), 29 de Recuperação Anestésica e 
13 leitos de Hospital Dia.

Quando o hospital estiver funcio-
nando em sua plenitude, terá capacida-
de para fazer mensalmente cerca de 10 
mil consultas, 1,5 mil internações e 1,5 
mil cirurgias. 

Dra. Anete Sevciovic Grumach Dra. Monica Akemi Sato

Pacientes aguardam consultas de Ortopedia no recém-inaugurado ambulatório do HC

Divulgação




