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Bertioga é a primeira
do Estado a receber

serviço de telemedicina

Nardini adquire pacote
Google para soluções

em tecnologia

FMABC diploma
novos "Professores 

Eméritos"
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A Faculdade de Medicina do ABC recebeu em maio 17 estudantes de Ensino Fundamental da escola Terra Mater, de São Bernardo. Os jovens trocaram as salas de aula por 

laboratórios práticos de ensino e de atendimento no campus universitário em Santo André, em visita que serviu inclusive como extensão às aulas de ciências.   Pág. 3

Adolescentes têm aula de genética 
em laboratório profissional
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Terapia Ocupacional participa de
feira internacional de reabilitação

O curso de Terapia Ocupacional da 
Faculdade de Medicina do ABC partici-
pou entre 10 e 14 de abril da “XIII Feira 
Internacional de Reabilitação, Inclusão, 
Acessibilidade e Esporte Adaptado”, a 
Reatech. Entre os destaques, o evento 
no Centro de Exposições Imigrantes, 
em São Paulo, serviu para a FMABC 
apresentar o Projeto AdapTO de Mobi-
liários Adaptados em PVC.

Trata-se de feira cujo objetivo é dis-
seminar o conceito da inclusão social, 
apresentar novas tecnologias e lança-
mentos do setor, além de oferecer aos 
visitantes palco com shows e desfiles, 
equoterapia, test-drive em carros adap-
tados, quadra esportiva e seminários 
com participação de especialistas. “É um 
evento de extrema importância para a 
área de tecnologia assistiva e reabilitação. 
Sentimo-nos muito honrados em parti-
cipar mais uma vez”, revela a coordena-
dora do curso de Terapia Ocupacional 
da FMABC, professora Andréia Zarzour 
Abou Hala Corrêa, lembrando que a TO 
também contou com estande na edição 
2011 do evento.

MóVEIS ADAPTADOS EM PVC
Inaugurada em novembro de 2010 

no campus da FMABC, em Santo An-
dré, a AdapTO Mobiliários Adaptados 
em PVC é a primeira oficina no Estado 
de São Paulo destinada a fabricação de 
móveis em PVC para facilitar a acessi-
bilidade e a reabilitação de pessoas com 
disfunções neuromotoras. Cadeiras, me-
sas, andadores e carteiras escolares são 
montados a partir de tubos, conexões, 
forros, chapas e outros produtos em 
PVC, cujo baixo custo permite o acesso 
às famílias de baixa renda.

“Aproveitamos a Reatech para divul-

História valorizada
Inicio o presente Editorial 

da mesma forma que a Facul-
dade de Medicina do ABC ini-
ciou o mês de maio: com justa 
homenagem. Foi com muita 
alegria que entreguei diplomas 
de “Professor Emérito” a dois 
docentes que marcaram a his-
tória da FMABC: Dra. Maria 
Belén Salazar Posso e Dr. Mil-
ton Borrelli.

Inaugurar a graduação em 
Enfermagem, reconhecê-la jun-
to ao Conselho Estadual de Educação e qualificá-
la entre as melhores do país não foi tarefa fácil. 
Porém, tal desafio foi colocado nas mãos da pes-
soa certa. E o resultado só poderia ser positivo. 
Com muita competência, visão de futuro e cercada 
de profissionais altamente qualificados, Dra. Maria 
Belén entrou para a história da FMABC. A gradu-
ação foi aberta em 1999, e na primeira avaliação 
do Ministério da Educação, em 2002, conquistou 
conceito “B”. Já era sinal precoce de que o traba-
lho estava no caminho certo.

Alguns anos antes, a Faculdade de Medicina 
do ABC passava por verdadeira revolução, sob co-
mando do diretor Dr. Milton Borrelli. Professor 
titular de Urologia por 30 anos, Dr. Borrelli esteve 
à frente da Diretoria por dois mandatos: de 1994 
a 1998 e de 1998 a 2002. Quem vivenciou a épo-
ca conhece bem as dificuldades enfrentadas por 
alunos, docentes e funcionários, que começaram 
a ser equacionadas a partir do comando de um di-
retor de personalidade forte, extrema competência 
e que respirava FMABC 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. Dr. Borrelli reestruturou a instituição, 
solidificou suas bases e abriu as portas para o de-
senvolvimento.

Graças aos docentes homenageados e a muitos 
outros que dedicaram suas vidas profissionais à esta 
faculdade, hoje chegamos onde estamos. Deixa-
mos a regionalidade, ganhamos o Brasil e partimos 
para o mundo. Um exemplo recente são os alunos 
de Medicina que desenvolveram o projeto sobre 
autismo “Dr. Blue / Ser Azul”, que conquistou 
recentemente 2º lugar em premiação internacional 

realizada na Tunísia. O mesmo 
trabalho já havia sido apresenta-
do no Panamá e no Chile.

Outro destaque interna-
cional vem da mais recente 
graduação da FMABC – o 
curso de Gestão em Saúde Hu-
mana. Duas alunas passaram 
abril e maio em Portugal, em 
intercâmbio com a Escola Su-
perior de Tecnologia da Saúde 
de Coimbra. No final de 2013 
já havíamos recebido dois estu-

dantes portugueses para estágio na Faculdade de 
Medicina do ABC. Trata-se de parceria iniciada em 
2010, que ao longo dos anos tem possibilitado o 
desenvolvimento conjunto de trabalhos científicos, 
participação em congressos, além da aproximação 
entre instituições, pessoas e culturas.

Em território brasileiro, não poderia deixar de 
citar o mutirão que nossa Cardiologia comandou 
em Praia Grande, com atendimento de aproxima-
damente 1.500 pessoas entre abril e maio. Neste iní-
cio de mês também recebemos no campus a escola 
Terra Mater, de São Bernardo. Quase 20 alunos de 
Ensino Fundamental puderam conhecer a estrutura 
do campus, laboratórios e os cursos oferecidos na 
instituição. Já a Terapia Ocupacional esteve entre 
os destaques da Feira Internacional de Reabilita-
ção, Inclusão, Acessibilidade e Esporte Adaptado, 
a Reatech, onde apresentou o projeto AdapTO de 
Mobiliários Adaptados em PVC.

Apesar de tantos destaques positivos e da 
grande quantidade de boas notícias, infelizmente 
não poderei terminar este Editorial da mesma ma-
neira que comecei. Foi com pesar que a Faculdade 
de Medicina do ABC se despediu em abril do ex-
aluno Ricardo Seiti Assanome, mais uma vítima da 
violência que aterroriza Brasil. A FMABC lamenta 
a perda deste profissional com futuro brilhante, 
recém-formado na Residência Médica de Pedia-
tria, e que tanto teria a contribuir com a saúde das 
crianças de nosso país.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC

Equipe do curso de Terapia Ocupacional no 
estande da FMABC na Reatech

gar o trabalho desenvolvido com os alu-
nos na Faculdade de Medicina do ABC 
dentro do AdapTO, expondo mobiliários 
de baixo custo e divulgando o projeto à 
população”, acrescenta a professora de 
Terapia Ocupacional da FMABC, Mar-
jorie Heloise Masuchi.

O projeto conta com suporte dos 
alunos do curso de Terapia Ocupacio-
nal e visa a auxiliar pacientes das sete 
cidades que integram o Consórcio In-
termunicipal do Grande ABC – um dos 
apoiadores do projeto por meio de sua 
Agência de Desenvolvimento Econômi-
co. Outros parceiros são o Instituto do 
PVC e a Solvay-Indupa.

O estande da AdapTO/FMABC fi-
cou exposto durante toda a feira e con-
tou com presença de professores do cur-
so e alunos do segundo e do quarto ano 
da graduação. “Tivemos oportunidade 
de fazer muitos contatos e apresentar a 
experiência de 4 anos da faculdade na 
área de móveis adaptados em PVC”, fi-
naliza a terapeuta ocupacional da FMA-
BC, Natasha Carreño.
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A Faculdade de Medicina do ABC rece-
beu em 7 de maio 17 estudantes de Ensino 
Fundamental da escola Terra Mater, de São 
Bernardo. Os jovens trocaram as salas de aula 
por laboratórios práticos de ensino e de aten-
dimento no campus universitário em Santo 
André, em visita que serviu inclusive como 
extensão às aulas de ciências.

Entre os destaques programados esteve 
a extração do DNA de morangos. “Escolhe-
mos o morango pois a quantidade de DNA é 
muito maior em comparação com a dos hu-
manos, o que possibilita a visualização a olho 
nu”, explica a orientadora permanente e vice-
coordenadora de Pós-graduação da FMABC, 
Dra. Bianca Bianco, que detalha: “Foi uma 
aula bastante interativa, com grande participa-
ção dos alunos. Primeiramente maceramos os 
morangos. Em seguida, aplicamos produtos 
caseiros como detergente, álcool e sal, que si-
mulam as substâncias utilizadas normalmente 
em laboratório. A partir de então é possível 
extrair e visualizar o DNA da fruta”.

Para a diretora da escola Terra Mater, Vil-
ma Russo, a visita à FMABC contribuirá para a 
futura escolha profissional. “É importante que 
os alunos conheçam as possibilidades de cur-
sos, principalmente na Faculdade de Medicina 
do ABC, que oferece diversas opções na área 
da saúde. Outro fato importante é valorizar-
mos o que o ABC tem de bom, já que somos 
da região. Essa abertura que a FMABC nos dá 
é muito boa. Os alunos estão bem envolvidos 
e interessados”, considera Vilma Russo.

Os estudantes da Terra Mater também 
tiveram acesso aos microscópios do setor de 
Genética e Reprodução Humana, onde viram 
em detalhes cromossomos, cujas sequencias 
possibilitam desvendar o código genético 
humano. “Discutimos a genética de forma 
abrangente. Explicamos as aplicações práti-
cas a partir da extração do DNA, que pode 
ser feita em qualquer organismo, como nos 
testes de paternidade e na produção de ali-
mentos transgênicos, por exemplo”, comple-
ta Dra. Bianca Bianco.

SIMUlAçãO DE 
ATEnDIMEnTO DE UrgênCIA
Reanimação do paciente vítima de aciden-

te e aplicação de técnicas de ressuscitação na 
parada cardiorrespiratória também foram situ-
ações compartilhadas na prática com os alu-
nos da escola Terra Mater. Sob orientação dos 

Adolescentes têm aula de genética
em laboratório profissional

Cerca de 20 estudantes da escola Terra Mater estiveram na Faculdade de Medicina do ABC, onde extraíram  
DNA de morangos e simularam atendimento de urgência em bonecos

estudantes da Liga de Trauma da FMABC, os 
jovens vestibulandos simularam em bonecos 
atendimentos de urgência e emergência.

Outro destaque da visita ocorreu no pré-
dio de Anatomia, onde houve aula prática 
sobre o sistema respiratório. “Escolhemos 
essa aula pois a escola informou que era justa-
mente o tema que os estudantes estavam de-
senvolvendo em sala. Foi uma oportunidade 
excelente para confrontarem o conteúdo cur-
ricular com a aplicação do conhecimento”, 
aponta professora Renata Aranha, gerente 
acadêmica da Medicina ABC.

ESCOlHA PrOFISSIOnAl
A visita da Terra Mater faz parte de proje-

to da Faculdade de Medicina do ABC batiza-

do “Tudo dá certo se a escolha é certa”, cuja 
finalidade é contribuir na escolha profissional 
de jovens em idade escolar, antecipando o pe-
ríodo de prestar vestibular. A iniciativa pos-
sibilita que os alunos vivenciem experiências 
reais de profissões na área da saúde.

No processo de escolha da carreira é na-
tural que o estudante tenha dúvidas e inse-
guranças em relação ao curso de preferência. 
Segundo dados do IBGE - Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística, apenas 5% dos 
estudantes brasileiros que prestam vestibular 
têm certeza do curso que desejam fazer. São 
naturais questionamentos sobre mercado de 
trabalho, atuação profissional, acesso às fa-
culdades, dificuldades e desafios da profissão, 
assim como habilidades necessárias para de-

senvolver determinadas funções.
Dessa forma, o projeto da Faculdade de 

Medicina do ABC promove a aproximação 
entre candidatos, faculdade e mercado de 
trabalho. Além de simulações, professores e 
estudantes universitários acompanham o tra-
balho a fim de tirar dúvidas e explicar a dinâ-
mica das carreiras em exposição.

Outra preocupação do projeto “Tudo dá 
certo se a escolha é certa” é a aproximação 
entre acadêmicos da faculdade e alunos dos 
ensinos Fundamental e Médio. “Queremos 
que os alunos da FMABC sejam responsáveis 
pelo atendimento e condução das atividades, 
considerando que estão mais próximos da re-
alidade daqueles que pretendem ingressar no 
curso superior”, explica Renata Aranha. 

Dra. Bianca Bianco recebe alunos do Ensino Fundamental e realiza extração do DNA de morangos

Visita ao campus universitário da Medicina ABC serviu como extensão às aulas de ciências
Estudantes da Terra Mater em microscópios do  

setor de Genética e Reprodução Humana
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Hospital da Mulher de Santo André

Fundado em agosto de 2008 pela prefei-
tura de Santo André, o Hospital da Mulher 
Maria José dos Santos Stein é hoje o maior 
centro de referência em saúde da mulher da 
região do ABC, com atendimento qualifica-
do, equipamentos modernos e profissionais 
especializados. É administrado pela Funda-
ção ABC desde a inauguração e conta com 
116 leitos, incluindo Maternidade, Centro de 
Parto Natural, Unidade de Terapia Intensi-
va Neonatal (UTIN), Unidade de Cuidados 
Intermediários Neonatal (UCINCO), UTI 
Adulto e Centro Cirúrgico. Oferece mais de 
6 mil exames mensais e Pronto-Socorro (Gi-
necologia, Obstetrícia e Violência Sexual) 24 
horas por dia.

Instalado no Parque Novo Oratório, em 
área construída de mais de 7 mil metros qua-
drados, o Hospital da Mulher de Santo André 
responde hoje por 64% de todos os partos da 
cidade e por 100% dos realizados via Sistema 
Único de Saúde, conforme dados do Sistema 
de Informações sobre Nascidos Vivos (Si-
nasc). Também registra mensalmente média 
de 350 partos, 9.600 consultas e atendimen-
tos e 11.000 exames e procedimentos.

Voltado exclusivamente à saúde da mulher, 
com ênfase nas áreas de ginecologia e obste-
trícia, o Hospital da Mulher de Santo André 
tornou-se referência graças à excelência e hu-
manização do atendimento – presentes desde 
a recepção até as consultas médicas e exames 
diagnósticos. A unidade oferece assistência 
total nas áreas de obstetrícia e ginecologia, 
nos períodos de pré-parto, parto e pós-parto 
imediato e pós-operatório. Promove o aloja-
mento conjunto para mãe e bebê, incentiva e 
dá condições para acompanhamento familiar 
e presta assistência integral e humanizada aos 
recém-nascidos – tanto saudáveis como em 
regime de terapia intensiva.

Todos os exames necessários para apoio 
ao parto e procedimentos obstétricos estão à 
disposição das usuárias. O parque tecnológi-

nOSSAS MAnTIDAS

Dra. Rosa Maria Pinto Aguiar,
Superintendente do Hospital da Mulher

HOSPITAl AMIgO DA CrIAnçA
Entre os diferenciais que colocam o Hos-

pital da Mulher como modelo regional de 
atendimento está a certificação IHAC - Ini-
ciativa Hospital Amigo da Criança, conquis-
tada em 2010. Trata-se de título concedido 
pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e 
pelo Unicef  (Fundo das Nações Unidas para 
a Infância) aos hospitais que incentivam o 
aleitamento materno.

A IHAC foi idealizada em 1990 para pro-
mover, proteger e apoiar a amamentação. Foi 
incorporada pelo Ministério da Saúde como 
ação prioritária em 1992 e, desde então, com 
o apoio das secretarias estaduais e munici-
pais de Saúde, capacita profissionais, realiza 
avaliações e estimula a rede hospitalar para o 
credenciamento.

BAnCO DE lEITE “PADrãO OUrO”
Entre as ações de destaque que levaram à 

obtenção do título “Amigo da Criança” está 
o Banco de Leite Humano, que no final de 
2013 recebeu certificado de credenciamento 
“padrão ouro” do Programa Ibero-america-
no de Banco de Leite Humano (IBERBLH). 
Trata-se de selo que ratifica o funcionamento 
das unidades dentro de elevados padrões de 
qualidade previamente normatizados.

JUSTA HOMEnAgEM
O nome escolhido para batizar o Hospital 

da Mulher homenageia profissional muito atu-
ante na saúde andreense. Maria José dos San-
tos Stein iniciou atividades na área em 1976, 
trabalhando em um centro de saúde de Mauá 
até 1982. Mudou-se para o Centro de Espe-
cialidades da Av. Ramiro Colleoni, em Santo 
André. Fez diversos cursos, concluindo o de 
Auxiliar de Enfermagem em 1989. Foi nome-
ada nessa função no ano seguinte pelo prefeito 
Celso Daniel. Aposentou-se como servidora 
municipal em 1995. Em 1997 foi chamada a 
exercer cargo em comissão e permaneceu até 
sua morte, em 4 de julho de 2005, contribuin-
do de forma ímpar na promoção da inclusão 
social, da saúde e da participação popular.

SUPErInTEnDEnTE
À frente do Hospital da Mulher desde 

2013, a pediatra Dra. Rosa Maria Pinto Aguiar 
é formada em Medicina há 35 anos pela FMA-
BC, com especializações em Pediatria, Pueri-
cultura e Saúde Pública. Foi diretora do Centro 
Hospitalar Municipal, do Departamento de Vi-
gilância à Saúde e do SAMU de Santo André, 
diretora técnica e superintendente do Hospital 
Nardini de Mauá. Atuou como docente de Pe-
diatria da FMABC de 1984 a 2011.

Maior centro de referência em saúde da mulher da região do ABC, hospital realiza média de 350 partos por mês

co é destinado ao diagnóstico e terapêutica, 
contando com métodos gráficos, patologia 
clínica, imagenologia, anatomia patológica e 
citopatologia, procedimentos cirúrgicos e vi-
deolaparoscópicos, reabilitação de pacientes 
internos, desenvolvimento de atividades he-
moterápicas e hematológicas, além de pronto 
atendimento no Banco de Leite Humano.

A medicina voltada ao ser humano faz 
parte da filosofia de trabalho do hospital – 
visão que também se estende ao quadro de 
funcionários. A preocupação com o desen-
volvimento pessoal e qualidade de vida dos 
colaboradores é grande, o que leva a unidade 
a promover constantemente cursos de ca-
pacitação, palestras educativas, orientações 
sobre boas práticas de trabalho e incentivo à 
pesquisa na área da saúde.

VEnCEnDO O CânCEr DE MAMA
Levantamento realizado pelo Hospital 

da Mulher de Santo André aponta elevados 
índices de resolutividade no tratamento do 
câncer de mama. A unidade registra hoje per-
centual de sobrevida (cura) entre 80% e 85% 
nas pacientes com a doença. Funcionando há 
apenas 6 anos, o serviço de Mastologia é re-
ferência para todo o município e atende men-
salmente cerca de 20 mulheres com câncer de 
mama, além de outras patologias cirúrgicas e 
acompanhamento das pacientes submetidas à 
cirurgia para retirada do tumor.

O segredo do sucesso está na agilidade dos 
processos, que visam ao atendimento pleno 
das pacientes, com diagnóstico, tratamento e 
cirurgia (quando necessária) em curto espaço de 
tempo. A espera média entre a primeira consulta 
no ambulatório e a cirurgia é de no máximo 30 
dias. Além disso, na primeira consulta já é feita 
biópsia para confirmar a doença, cujo resultado 
fica pronto em 7 dias. Também são solicitados 
exames pré-operatórios e todas as informações 
ficam à disposição da equipe médica em no má-
ximo 15 dias.
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Medicina ABC tem novos
“Professores Eméritos”

A Faculdade de Medicina do ABC organi-
zou em 5 de maio cerimônia para entrega do 
título de “Professor Emérito” a dois docen-
tes que marcaram a história da instituição: Dr. 
Milton Borrelli, professor titular de Urologia 
e diretor da FMABC por dois mandatos, e 
Dra. Maria Belén Salazar Posso, coordenado-
ra do curso de Enfermagem desde a primei-
ra turma. O evento teve lugar no anfiteatro 
do Centro de Pesquisas CEPES e contou 
com prestigio de diversas autoridades, entre 
as quais o diretor e o vice da FMABC, Dr. 
Adilson Casemiro Pires e Dr. Fernando Luiz 
Affonso Fonseca, a coordenadora do curso 
de Enfermagem, Rosangela Filipini, o coor-
denador de Pós-Graduação, Dr. Caio Parente 
Barbosa, e o professor titular de Urologia, Dr. 
Antonio Carlos Lima Pompeo.

Dr. Adilson Casemiro Pires deu início à 
cerimônia agradecendo aos novos eméritos 
pela grande colaboração com a faculdade. 
“Conhecemos duas histórias da FMABC: 
a história antes do professor Borrelli assu-
mir a Diretoria e a história do que foi feito 
depois. Ele, com sua dedicação e amor pela 
instituição, deu alicerce à faculdade. Somos 
o que somos hoje graças a ele”, garantiu o 
atual diretor, ao considerar Dr. Borrelli um 
“visionário” por integrar a equipe que colo-
cou em 2001 a FMABC dentro do Hospital 
Estadual Mário Covas, hoje hospital-escola 
da instituição. “Nossa imensa gratidão tam-
bém à professora Belén, que deu rumo ao 

curso de Enfermagem com sua sabedoria e 
dedicação”.

Dr. Caio Parente Barbosa também pres-
tou homenagens aos eméritos: “Pessoas 
como essas fazem com que o Brasil deixe de 
ficar deitado em berço esplêndido. Fizeram 
com que a FMABC se levantasse e cami-
nhasse até aqui. É um título muito mereci-
do”, comentou.

Após a homenagem e a entrega do di-
ploma, Dra. Maria Belén, emocionada, 
agradeceu: “Levarei essa homenagem em 
meu coração, porque minha profissão é um 
dos bens mais preciosos para mim. Agra-
deço aos alunos que têm honrado o nome 
da FMABC dentro e fora do campus, aos 
meus colegas professores e ao Dr. Adilson 
por apoiar incondicionalmente o curso de 
Enfermagem”, acrescentou.

Já o Dr. Milton Borrelli ressaltou a im-
portância do trabalho em equipe ao agra-
decer a homenagem: “Tem um ditado que 
diz que um galo só não faz madrugada. E 
é verdade. Todos fizeram parte da grandeza 
desta instituição”.

DrA. MArIA BElén 
SAlAzAr POSSO
Coordenadora do curso de Enfermagem 

da FMABC desde a abertura da graduação 
em 1999 até o completar de uma década, 
Dra. Maria Belén Salazar Posso aposentou-
se em 2009 deixando legado de inúmeras 

atividades curriculares e extracurriculares, 
assim como eventos, cursos de pós-gradu-
ação e um Centro de Estudos que leva seu 
nome.

Graças ao trabalho da docente, o curso 
de Enfermagem coleciona altos conceitos 
nas avaliações do ENADE (Exame Nacio-
nal de Desempenho dos Estudantes) e foi 
pioneiro no Brasil ao integrar o programa 
Pró-Saúde do Ministério da Saúde – até en-
tão exclusivo para cursos de Medicina.

Dra. Maria Belén é graduada, mestre e 
doutora em Enfermagem pela Universidade 
de São Paulo. Sua experiência profissional 
enfatizou a Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem, tema sobre o qual escreveu 
um livro. Em 2012, ao lado da professora 
Loide Corina Chaves, Dra. Belén também 
lançou o livro “Avaliação Física em Enfer-
magem”. Outra grande paixão da docente é 
o Carnaval. Desfila há muitos anos em es-
colas de samba para celebrar a maior festa 
popular do planeta.

Dr. MIlTOn BOrrEllI
Considerado um dos mais importantes 

urologistas do país, Dr. Milton Borrelli é gra-
duado em Medicina pela Universidade Fede-
ral do Paraná (1956), com especialização em 
Urologia pelo Associação Médica Brasileira 
(1963), doutorado em Urologia (1971), resi-
dência médica (1958) e livre-docência (1976) 
pela Universidade de São Paulo.

A carreira na Faculdade de Medicina do 
ABC mistura-se com a própria história da 
instituição. Iniciou como docente visitante 
em 1971 e foi professor titular de Urologia 
durante 30 anos, de 1978 a 2008. Assumiu 
diversos cargos ao longo dos anos, entre os 
quais a chefia do Departamento de Cirurgia, 
membro da Congregação Universitária, pro-
fessor nos cursos de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional e da disciplina de Comunica-
ção e Expressão.

Além da brilhante carreira acadêmica, 
Dr. Milton Borrelli também marcou a histó-
ria da FMABC ao assumir o posto mais ele-
vado da instituição por dois mandatos. Foi 
diretor entre 1994 e 1998 e de 1998 a 2002. 
Até hoje é lembrado pela personalidade for-
te, competência administrativa, companhei-
rismo e dinamismo que foram decisivos na 
reestruturação da faculdade e solidificação 
das bases, abrindo portas para o crescimento 
e desenvolvimento da instituição.

Assumiu a diretoria técnica do Hospital 
Estadual Mário Covas de Santo André em 
2002, logo após a inauguração da unidade, e 
permaneceu no cargo por aproximadamente 
uma década. Entre incontáveis realizações 
no período, foi o grande responsável pela 
criação do Coral do HEMC e da Orquestra 
de Cordas. Em 2007 lançou o livro “Histó-
rias...” e, em 2010, publicou “Comunicação 
& Linguagem em Saúde” junto com a pro-
fessora Fabiana Vieira Zocante.

Dra. Rosangela Filipini homenageia a professora emérita Dra. Maria Belén Salazar Posso O atual diretor da FMABC, Dr. Adilson Casemiro Pires, com o mais novo professor emérito, Dr. Milton Borrelli
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Hospital Irmã Dulce celebra Páscoa com pacientes
Em comemoração à Páscoa, a Comissão 

de Humanização do Complexo de Saúde 
Irmã Dulce de Praia Grande realizou even-
tos durante toda a semana com apoio de 
voluntários. Crianças internadas na Pediatria 
celebraram a data em café da manhã especial 
na Brinquedoteca, com entrega de ovos de 
Páscoa doados pelas voluntárias artesãs Sile-
ne Perretti e Denise Valentim – moradoras 
de São Paulo que ministram aulas gratuitas 
para pacientes e acompanhantes no anfitea-
tro do hospital. Elas abriram a programação 
especial de Páscoa na segunda-feira, 14 de 
abril, ensinando a fazer caixas decorativas.

A celebração prosseguiu na terça-feira 
com a visita da trupe Arco-íris da Alegria 
e do palhaço Pirulito, acompanhado da pa-
lhaça Lilica, animando pacientes pediátricos 
e adultos do hospital. No dia seguinte (16), 
além do café da manhã especial para crianças 
internadas e seus acompanhantes, a comis-
são organizou confraternização de Páscoa 
na Unidade de Psiquiatria, com distribuição 
dos ovos de Páscoa doados.

“O objetivo desta comemoração, como 
ocorre em todos os eventos em datas festi-
vas, foi proporcionar carinho, alegria e apoio. 
Creio que conseguimos atingir isso ao ver as 
crianças felizes e muitas mães emocionadas, 
pois distribuímos ovos de Páscoa na Pediatria, 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neo-
natal e na UTI Pediátrica”, avalia a assistente 
social Renata Carvalho, que preside a comis-
são. “Entregamos os ovos que recebemos via 
doação também a adolescentes internados e 
aos pacientes da Psiquiatria”, completa.

Funcionários do complexo, que agrega 
o Pronto-Socorro Central e a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Dr. Charles 
Antunes Bechara, receberam bombons com 
mensagem alusiva à data. “Nosso desejo foi 
entregar essa lembrança simbólica aos co-
laboradores como gesto para reacender o 
significado da Páscoa como época especial”, 
acrescenta Renata.

A Comissão de Humanização foi criada 
no “Irmã Dulce” há cinco anos, quando a 
gestão hospitalar passou a ser feita pela Fun-
dação do ABC. Constituído por profissio-
nais de vários setores, o grupo se reúne duas 
vezes por mês para discutir ações e projetos 
em benefício de pacientes, acompanhantes, 
familiares e funcionários. A intenção é pro-
mover bem-estar, amenizando o estresse da 
internação e contribuindo para manutenção 
de ambiente acolhedor.

Um dos projetos mais bem sucedidos de 
humanização é a Pet Terapia. Iniciada pela fo-
noaudióloga Eliane Selma do Valle Blanco e sua 
cadela Satine, atualmente está a cargo da ONG 
CãoAmor, com cães treinados e voluntários.

FUABC E CEnTrAl 
DE COnVênIOS
A festa de Páscoa dos funcionários da 

Fundação do ABC e do setor administrativo 
da Central de Convênios ocorreu em 17 de 
abril, marcada por confraternização no final 
do expediente. Todos os funcionários foram 
presenteados com ovo de Páscoa e, como 
ponto alto do evento, houve concurso para 
eleger o colaborador melhor caracterizado 
para a ocasião. Graças à empate técnico, di-
vidiram o prêmio – uma cesta de chocolates 
da Cacau Show – os funcionários Elda Apa-
recida e Pedro Henrique.

CEnTrO HOSPITAlAr MUnICIPAl
As crianças internadas na pediatria do 

Centro Hospitalar Municipal (CHM) de San-
to André tiveram manhã mais doce em 17 de 
abril. Da ala pediátrica à UTI, os pequenos fo-
ram agraciados com a visita de um profissional 
do setor de farmácia, caracterizado de coelho, 
que fez a entrega de ovos de Páscoa. A ideia 
foi contemplar não só as crianças, mas tam-
bém aos familiares, que dedicam integralmente 
a atenção aos seus filhos junto à equipe de en-
fermagem durante o processo de internação.

Mãe do pequeno Davi, de 7 meses, Mis-

lene Ricardina da Silva, de 25 anos, avaliou 
que a entrega dos chocolates, além de pro-
mover a interação entre as crianças, apro-
xima ainda mais profissionais da saúde e 
familiares. “Ações como essa colaboram, in-
clusive, para acelerar o processo de melhora 
de nossos filhos. Receber uma homenagem 
assim é um diferencial no atendimento de 
nossos pequenos”, aponta.

O funcionário da farmácia do Centro 
Hospitalar Municipal, Leonardo Junho Ro-
drigues, caracterizou-se de coelho esponta-

neamente e aprovou a iniciativa. “A expe-
riência foi emocionante. Não há valor no 
mundo que pague ver a alegria estampada 
no rosto das crianças. Além disso, fazer o 
bem para as pessoas que mais precisam é 
muito gratificante”, completou.

As comemorações de Páscoa no Centro 
Hospitalar Municipal não pararam por aí. A 
Capelania Evangélica, localizada dentro do 
CHM, também promoveu entrega de ovos 
de chocolate aos pequenos e pequenas da ala 
pediátrica.

A superintendente da Central de Convênios, Dra. Adriana Helena de Almeida,  
na entrega de cesta de Páscoa aos funcionários Pedro Henrique e Elda Aparecida

Entrega de ovos de chocolate foi ponto alto na festa de Páscoa do “Irmã Dulce”

Coelho de Páscoa anima crianças no Centro Hospitalar Municipal de Santo André

Celebração ocorreu durante toda a semana na unidade de Praia Grande

Divulgação PMSA
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Hospital nardini adquire pacote 
google para soluções em tecnologia

Unidade inicia curso de libras para funcionários de Mauá

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nar-
dini de Mauá adquiriu a licença para utilização 
do pacote de software Google Apps For Bu-
siness. A compra foi realizada no fim do ano 
passado no valor de R$ 100 mil anuais, mas a 
implantação e migração completa de todo o 
sistema foi concluída em abril. A ferramen-
ta traz soluções de comunicação e conexão, 
colaboração e publicação para gerenciamento 
de serviços internos do hospital para todos os 
cerca de 800 funcionários da unidade.

Todas as mudanças tecnológicas implan-
tadas para otimizar os processos internos do 
hospital têm relação com a melhoria e agilida-
de no atendimento aos usuários. Em breve, 
o aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos 
do hospital também permitirá a emissão de 
prontuários e receituários eletrônicos, o que 
irá abreviar a espera de pacientes e promover 
economia no consumo de papel.

Para auxiliar os funcionários no processo 
de migração para a nova plataforma, a Google 
ministrou treinamentos durante dois dias a 80 
funcionários. Todos tornaram-se referência para 
uso das novas tecnologias em seus departamen-
tos e são responsáveis por auxiliar os demais co-
laboradores durante a fase de transição.

O pacote Google Apps permite que equi-
pes inteiras trabalhem de forma integrada em 
tempo real, mesmo não estando no mesmo 
local de trabalho. Todos os recursos podem 
ser acessados de qualquer tipo de computa-
dor, tablet ou smartphone. A organização de 
documentos, compromissos e arquivos dos 
mais de 30 setores do hospital agora é feita 
a partir dos dispositivos Google. Para acom-
panhar a expansão dos recursos tecnológicos 
serão adquiridos, durante este ano – por con-
trato de locação – mais 100 computadores 
para as áreas administrativa e assistencial.

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés 
Nardini dá sequência às ações de huma-
nização priorizadas pela nova gestão da 
Saúde de Mauá com mais uma iniciativa 
inédita. Depois de implantar o programa 
de Visita Ampliada, reestruturar o serviço 
de Ouvidoria e investir em ações de Edu-
cação Permanente, o hospital deu início 
em 7 de maio, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, a curso de libras 
direcionado a recepcionistas, auxiliares ad-
ministrativos, terapeutas ocupacionais, psi-
cólogos e assistentes sociais. A língua bra-
sileira de sinais (LIBRAS) é a língua usada 
pela maioria dos deficientes auditivos dos 
centros urbanos brasileiros e reconhecida 
por Lei. O objetivo é capacitar os colabo-
radores que atendem diariamente a popu-
lação e promover acolhimento adequado a 
pacientes, visitantes e acompanhantes por-
tadores de deficiências auditivas.

O curso tem carga total de 60 horas 
e será dividido em duas turmas com 30 
alunos cada. Ao todo 40 funcionários do 
hospital serão capacitados. As vagas res-
tantes foram preenchidas por outros cola-
boradores da Secretaria Municipal de Saú-
de. A aula inaugural contou com abertura 

Implantação e migração completa de todo o sistema foi concluída em abril

Curso de língua brasileira de sinais tem carga total de 60 horas e será dividido em duas turmas

Ferramentas otimizam processos internos e ajudam a promover integração entre funcionários

do superintendente do hospital, Dr. Morris 
Pimenta e Souza. Todas as aulas serão minis-
tradas semanalmente no auditório do Nardini 
e a previsão é de que o primeiro módulo seja 
finalizado em agosto. A segunda etapa do 
curso será elaborada de acordo com o desem-
penho dos alunos nesta primeira fase.

A reivindicação para implantação do cur-
so surgiu durante reunião de planejamento de 
rotina realizada com todos os recepcionistas 
da unidade. A equipe observou a necessida-
de de aprender a linguagem para abrir canal 
de comunicação com pessoas que possuem 
problemas de surdez. A inscrição dos funcio-

nários do hospital foi viabilizada pelo Serviço 
de Acolhimento, Orientações e Relacionamen-
to com o Usuário, coordenado por Eliene de 
Paula Pinto. “Com foco na humanização, esta-
mos preparando nossa equipe para promover 
assistência hospitalar mais inclusiva às pessoas 
portadoras de deficiência auditiva, primando 
pela garantia de direito e de acesso a todos”.

As aulas, feitas em modo expositivo e 
com abordagem de práticas de conversação, 
são ministradas por três professores que atu-
am na Secretaria Municipal de Educação: 
Ingrid Karin da Silva, Paula Sierra e Denis 
Pereira dos Santos.

nOVO nArDInI
Enquanto o hospital dá andamento às 

melhorias na área de humanização, a pro-
posta de reestruturação para entrega do 
Novo Nardini segue em curso pela Secre-
taria Municipal da Saúde. O hospital conta 
com a verba de R$ 23 milhões do Minis-
tério da Saúde para subsidiar reforma de 
quatro dos sete andares, passando a contar 
com 245 leitos operacionais. A estimati-
va é de que os projetos executivos sejam 
concluídos até junho, para que as obras te-
nham início no semestre seguinte.

Os outros três andares do hospital 
também têm verba garantida para re-
forma completa e aquisição de equipa-
mentos. Em fase mais avançada, o novo 
projeto da maternidade, localizada no 4º 
andar, já está aprovado. Para o pavimen-
to foram destinados R$ 4,5 milhões para 
obras e equipamentos. Já a reestruturação 
do 1º e 2º andar será realizada com apor-
te do Governo do Estado de São Paulo 
no valor de R$ 6,5 milhões. O recurso foi 
anunciado em maio de 2013, já foi publi-
cado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e resta agora a liberação da verba 
aos cofres do município.
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Hospital de Clínicas começa a fazer 
neurocirurgias em maio

Inédito na rede pública de São Bernardo, serviço visa a atender demanda de casos que hoje  
são transferidos para hospitais fora da cidade

O Hospital de Clínicas Municipal José 
Alencar passará a realizar neurocirurgias em 
maio – serviço inédito na rede pública de São 
Bernardo. A informação foi divulgada pela se-
cretária de Saúde Odete Gialdi durante entre-
vista coletiva realizada em 29 de abril, quando 
a titular da Pasta fez balanço dos primeiros 
quatro meses de atividades da unidade.

Odete destacou que hoje, na região, as 
neurocirurgias são realizadas pelos hospitais 
estaduais Mário Covas (Santo André) e Ser-
raria (Diadema), mas que o município tem 
dificuldade de conseguir vagas no tempo ade-
quado. “São casos de urgência que precisam 
ser encaminhados o mais rápido possível. 
Com esse atendimento, vamos conseguir de-
safogar a demanda de pacientes que hoje vão 
para fora do município”, salientou.

O superintendente do HC, Dr. Daniel Bel-
trammi, destacou que a ideia é atender cirur-
gias de emergência, não as eletivas. “Queremos 
ter capacidade de atender à demanda nos casos 
de emergência, que não é pequena”, disse.

Também neste ano, o HC passará a aten-
der casos de cardiologia intervencionista, in-
farto agudo do miocárdio e Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) – na avaliação da secretária de 
saúde, as principais causas de internações e 
complicações. O serviço de cardiologia possi-
bilitará grande avanço no atendimento aos pa-
cientes, permitindo, por exemplo, a colocação 
de stents (próteses utilizadas para a desobs- 
trução de artérias).

O hospital também contará com atendi-
mento pediátrico, que inicialmente não estava 
previsto para ser oferecido no HC. “O serviço 
é disponibilizado no Hospital e Pronto-Socorro 
Central, que não conta com espaço adequado 
para isso. Agora teremos condições de oferecer 
o atendimento com mais qualidade”, garantiu 
Gialdi. A expectativa é de que o serviço seja dis-
ponibilizado em até 90 dias. Serão 30 leitos de 
internação e 20 de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI). “Vale lembrar que teremos pediatra e 
hebiatra (especializada no atendimento a adoles-
centes) atuando juntas", explicou Beltrammi.

No segundo semestre, o Hospital de Clí-
nicas também contará com centro para exa-
mes de imagens. A secretária adiantou que 
equipamentos para exames, como densito-
metria óssea, estão sendo instalados, enquan-
to o “aparelho para ressonância magnética 
está em processo de licitação”.

BAlAnçO POSITIVO
Durante os primeiros 30 dias de funcio-

namento do HC, com o objetivo de testar 
fluxos e protocolos assistenciais, a oferta de 
leitos ocorreu de forma gradual até completar 
os 30 leitos da primeira unidade de interna-
ção. Em 17 de fevereiro, o hospital abriu a 
segunda unidade, com mais 30 leitos. Dessa 
forma, nos primeiros 90 dias foram abertos 
60 leitos de internação, além de 10 de UTI.

Com a incorporação de outros 30 leitos 
de internação e 10 de UTI, atualmente o HC 

conta com 110 leitos abertos à população, 
muito próximo da atual capacidade do Hos-
pital Anchieta, que é de 140 leitos.

Nestes primeiros quatro meses de implan-
tação, o Hospital de Clínicas tem apresentado 
taxa de 85% de ocupação dos leitos de inter-
nação, com média de permanência de sete dias 
por paciente. Mais de 70% desses pacientes 
estão na faixa etária entre 60 e 80 anos.

Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI é 
de 95%, também com média de permanência 
de sete dias por paciente. Conforme o balan-
ço, 50% dos leitos de UTI vêm sendo ocu-
pados por pessoas com doenças do coração, 
que dependem de tratamento hospitalar rápi-
do para que tenham chances de sobreviver.

O HC também tem sido decisivo na di-
minuição da sobrecarga de outros estabele-
cimentos da rede pública de Saúde, notada-
mente o Hospital e Pronto-Socorro Central 
(HPSC), que é a unidade com maior demanda 
de pacientes no município. Além disso, mui-
tos usuários que permaneciam em leitos de 
observação nas Unidades de Pronto Atendi-
mento por falta de vagas nos hospitais estão 
sendo levados para o Hospital de Clínicas, 
desafogando as UPAs, que precisam da rota-
tividade nos leitos para atender melhor casos 
de urgência e emergência.

O hospital tem diferencial importante no 
atendimento aos pacientes internados. Além 
dos plantonistas, conta com médicos fixos, 

ou seja, que estão diariamente no hospital, 
permitindo acompanhamento frequente dos 
casos e estabelecimento de vínculo, o que ga-
rante qualificação do cuidado.

A secretária de Saúde salienta que o hos-
pital foi projetado para atender à demanda 
local e reduzir o déficit de leitos clínicos e 
cirúrgicos no município, mas que a médio e 
longo prazo também poderá vir a assumir 
importante papel como unidade de referên-
cia regional. “O HC foi dimensionado para 
acompanhar as necessidades do crescimento 
da cidade para daqui a 15 ou 20 anos. Está 
capacitado para agregar novas tecnologias. Se 
houver pactuação regional ou estadual para 
implantar novos serviços, temos capacidade 
de atender”, afirma Odete Gialdi.

OrTOPEDIA Já FUnCIOnA DO HC
Tiveram início em abril o serviço ambu-

latorial de ortopedia e também as cirurgias 
de trauma ortopédico, procedimento até 
então realizado no Hospital Anchieta – que 
agora pode aumentar a capacidade de cirur-
gias gerais e reconfigurar-se como referência 
em oncologia.

Pacientes com trauma ortopédico encami-
nhados ao HC são pessoas que sofreram lesões 
diversas, entre as quais violência no trânsito e 
acidentes de trabalho, e que já passaram por 
uma primeira cirurgia ou período de imobiliza-
ção para nova avaliação cirúrgica.

Fotos: Raquel Toth/PMSBC

Segundo Gialdi, “o HC foi dimensionado para acompanhar as necessidades do  
crescimento da cidade para daqui a 15 ou 20 anos”

O superintendente Dr. Daniel Beltrammi durante anúncio de novidades para o HC
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São Bernardo humaniza atendimento na saúde

Alunos têm projeto de conscientização  
sobre autismo premiado na Tunísia

Com objetivo de garantir atendimen-
to humanizado e disseminar os princí-
pios do Sistema Único de Saúde (SUS), 
profissionais da secretaria de Saúde de 
São Bernardo – entre recepcionistas e 
oficiais administrativos – iniciaram em 
10 de março curso de qualificação rea-
lizado em parceria com a Faculdade de 
Medicina do ABC e o Centro de Estu-
dos de Saúde Coletiva do ABC (Cesco).

Ao todo 850 trabalhadores participa-
rão da capacitação, que terá carga total 
de 160 horas. A formação será dividida 
em dois blocos, sendo que o primei-

Alunos de Medicina da Faculdade de Me-
dicina do ABC acabam de conquistar 2º lugar 
na premiação internacional “Rex Crossley 
Award”, na Tunísia. Os estudantes concorre-
ram com trabalhos de 110 países e foram reco-
nhecidos pelo projeto “Dr. Blue / Ser Azul”, 
cujo objetivo é conscientizar acadêmicos da 
área de saúde e aproximá-los da realidade do 
autista. A iniciativa é dos alunos Isabela Meira 
Caunetto, Gustavo Nunes da Cunha, Xu Xue 
Qing e Aya Carolina Kishi Diniz, viabilizada a 
partir da IFMSA-FMABC (International Fe-
deration of  Medical Students Associations) – 
órgão de extensão da faculdade.

O Dr. Blue / Ser Azul foi premiado pela 
edição piloto desenvolvida em 2013. Nos me-
ses de maio, junho e agosto foram realizadas 
palestras com a psicóloga Juliana César Cor-
doni e com a terapeuta ocupacional Natasha 
Carolina da Costa Molina, exibição do filme 
“Rain Man” e visitas às instituições Méthodo 
- Núcleo de Desenvolvimento Educacional 
para Pessoas Especiais e ao Centro Lumi de 
Educação Especial Individualizada. No início 
e no final do projeto foram aplicados ques-
tionários, com intuito de comparar o apren-
dizado dos alunos antes e após a participação 
nas atividades.

“Durante as visitas ao Méthodo e ao 
Centro Lumi, os alunos da FMABC pude-
ram acompanhar em período integral o dia 
de uma criança autista, além de comparar os 
trabalhos desenvolvidos pelas instituições”, 
explica a estudante Isabela Meira Caunetto, 
que detalha: “O Centro Lumi trabalha es-
pecificamente com o público autista, o que 
permite a realização de ações direcionadas e, 
consequentemente, melhor desenvolvimento 

das crianças. Já o Méthodo atende crianças 
com outras deficiências além do autismo. Por 
essa razão, o tratamento não é tão especializa-
do, apesar de excelente”.

Antes da premiação no Rex Crossley 
Award da Tunísia, o projeto da Medicina 
ABC já havia sido apresentado em assem-
bleias e reuniões internacionais da IFMSA no 
Panamá e no Chile, assim como no congresso 
de 2013 da Associação Paulista de Medicina, 
durante o “IV Simpósio da IFMSA-Brazil”. 
A IFMSA-FMABC é um dos 58 comitês lo-
cais da International Federation of  Medical 
Students Associations of  Brazil (IFMSA-Bra-
zil). O órgão nacional foi fundado em 1991 e 
está ligado à IFMSA, que organiza contratos 
bilaterais de intercâmbio entre organizações 
estudantis de mais de 100 países. Hoje a IFM-
SA-Brazil envia e recebe anualmente cerca de 
700 estudantes de medicina. É a terceira den-
tre mais de 90 entidades com maior número 
de programas, sendo referência mundial na 

democratização do acesso a intercâmbios.
“Contamos com grande adesão dos alu-

nos, tanto da Medicina quanto de outros 
cursos da faculdade, como a Terapia Ocupa-
cional. O Dr. Blue / Ser Azul é um projeto 
admirável, que tenta suprir a falta de conhe-
cimento de significativa parcela de futuros 
profissionais da saúde, a partir de discussões 
sobre o autismo, apresentações de filmes, pa-
lestras, treinamentos e visitas à instituições de 
apoio aos autistas”, resume Isabela Caunetto.

AMPlIAçãO EM 2014
O projeto Dr. Blue / Ser Azul ganhou 

nova edição neste 2014, com início das ativi-
dades em 2 de abril – Dia Mundial de Cons-
cientização sobre o Autismo. A partir da ini-
ciativa da aluna Xu Xue Qing, os estudantes 
da FMABC foram convidados a vestir azul na 
data comemorativa. A mobilização avançou e 
foi estendida a outras escolas de Medicina. 
Pelo menos 26 instituições aderiram ao mo-

vimento “azul” da Faculdade de Medicina do 
ABC.

Os questionários sobre o conhecimento 
prévio dos estudantes sobre autismo já fo-
ram aplicados, assim como palestras com o 
neuropediatra da FMABC, Dr. Flavio Alves, 
e com a equipe multiprofissional do Núcleo 
Méthodo, com psicóloga, psicopedagoga, 
educador físico e membros da diretoria. O 
filme apresentado este ano foi “Sei que vou 
te amar (The Black Balloon)”.

As visitas às instituições Méthodo e Cen-
tro Lumi serão reeditadas em 2014 e ocorre-
rão nos meses de maio e junho. O trabalho 
será encerrado com explanações de familiares 
de crianças autistas, com objetivo de mostrar 
a realidade do ponto de vista dos cuidadores 
diante das dificuldades para o diagnóstico e 
dos desafios terapêuticos. A última etapa será 
a aplicação do questionário junto aos alunos 
participantes para reavaliar os conhecimentos 
sobre o tema. 

Alunos durante visita ao Méthodo - Núcleo de Desenvolvimento Educacional para Pessoas Especiais

ro envolverá profissionais da Urgência e 
Emergência (UPAs, SAMU, PID e Pronto-
Socorro Central), assim como da Atenção 
Básica, Atenção Especializada e Vigilâncias. 
O segundo grupo começará em agosto, com 
participação de profissionais do Hospital 
Anchieta, Hospital Municipal Universitário 
(HMU), Hospital de Clínicas Municipal, 
Apoio à Gestão do SUS e Departamento de 
Administração. Haverá turmas nos períodos 
diurno e noturno.

Algumas atividades serão realizadas no 
Centro de Formação dos Profissionais de 
Educação (Cenforpe) e outras diretamente 

nos ambientes de trabalho.
A qualificação busca estimular o traba-

lho em equipe e o compromisso em atender 
as necessidades dos usuários das unidades 
de saúde. O projeto foi desenvolvido por re-
presentantes de cada departamento envolvi-
do, com base em propostas pedagógicas do 
educador Paulo Freire.

Para a secretária de Saúde Odete Gialdi, 
o município dá mais um importante passo 
na área de formação permanente dos traba-
lhadores da rede pública de Saúde. “Desde 
2009, centenas de profissionais da Saúde já 
participaram de cursos de especialização e de 

capacitação, mas esta é a primeira vez que 
os recepcionistas e oficiais administrati-
vos passam por processo de qualificação. 
Esses são os trabalhadores que fazem 
o primeiro contato com os usuários e é 
fundamental que tenham consciência da 
importância da humanização no atendi-
mento. Como o prefeito costuma repetir 
com frequência, de nada adianta termos 
unidades novas ou reformadas e equi-
pamentos modernos se os trabalhadores 
que atendem os usuários não fizerem um 
atendimento respeitoso e acolhedor", 
destacou. 
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Bertioga é a primeira do Estado a 
receber serviço de telemedicina

Hospital conta com novo aparelho de ultrassonografia

Bertioga é a primeira cidade do Estado de 
São Paulo a receber rede de atendimento mé-
dico à distância. Inédito no país, o sistema do 
Governo do Estado foi lançado em 5 de maio 
no Hospital Bertioga - FUABC, anunciado à 
distância ao prefeito Mauro Orlandini pelo 
governador Geraldo Alckmin, que estava on-
line em São Paulo.

O sistema de telemedicina será operado 
pela equipe da Central de Regulação de Ofer-
ta de Serviços de Saúde (Cross), na Capital, e 
servirá como apoio ao processo de regulação 
de leitos e transferências de pacientes entre 
unidades de saúde. O atendimento médico 
à distância também irá auxiliar no esclareci-
mento de diagnósticos e no monitoramento 
de pacientes que derem entrada em hospitais, 
prontos-socorros e unidades de pronto aten-
dimento por todo o Estado.

O equipamento a ser utilizado pelo Hos-
pital Bertioga foi disponibilizado pelo Gover-
no do Estado e já foi testado no próprio dia 5. 
“É uma grande conquista para Bertioga e re-
gião”, comentou o governador, que estava na 
sede da Cross, em São Paulo. “Esse sistema 
vai melhorar a regulação de leitos, otimizando 
a saúde e trazendo mais qualidade de vida”, 
disse o prefeito.

Para o diretor de Saúde de Bertioga, Cás-
sio Rosinha, o novo sistema trará considerá-

O serviço de ultrassonografia do Hospital 
Bertioga conta desde abril com novo aparelho. 
Considerado um dos mais modernos do mer-
cado, o equipamento proporciona excelente 
qualidade de imagem desde os exames mais 
simples até os mais complexos. São 3 portas 
para transdutores (sonda), monitor colorido de 
15 polegadas e capacidade de armazenamento 
de até 4.000 vídeos ou fotos digitais.

Atualmente o hospital realiza mais de 
15 tipos de exames de ultrassonografia, 
entre os quais o ultrassom obstétrico, das 
mamas, do abdômen total e superior, das 
articulações, doppler venoso e arterial de 
membros inferiores.

O médico Dr. Antonio Gomes Machado 
Filho destaca os benefícios do novo aparelho: 
“O equipamento está duas versões à frente Novo equipamento melhora qualidade da imagem e do diagnóstico de cada caso

Quadros clínicos de pacientes serão discutidos em tempo real via videoconferência

Sistema vai dar apoio ao processo de regulação de leitos e à transferência de pacientes entre unidades de saúde

vel melhora na triagem de leitos. “O médico 
regulador terá mais possibilidade de avaliar 
cada caso, destinando o leito de acordo com 
as prioridades”.

O superintendente do Hospital Bertioga, 
Rogério Bigas, lembra que equipe de técnicos 
da Secretaria de Estado da Saúde fez análise 
da rede de informatização da unidade antes 
da escolha de Bertioga como parte do pro-
jeto-piloto recém-implantado. Bigas destaca 
ainda sua expectativa sobre o sistema. “Creio 
que vamos ter mais agilidade nas transferên-
cias dos casos de maior complexidade”.

Além do Hospital Bertioga, outras 31 
unidades hospitalares nas nove cidades da 
Baixada Santista integrarão a rede até junho. 
O investimento é de cerca de R$ 3,1 milhões. 
A região foi escolhida porque sofre forte va-
riação do fluxo de atendimento hospitalar em 
virtude do deslocamento de turistas em finais 
de semana, feriados e temporada de férias.

Em tempo real, equipes médicas da Cross 
e dos serviços hospitalares discutirão quadros 
clínicos de pacientes por meio da videoconfe-
rência – sistema de comunicação com trans-
missão de áudio e vídeo via internet. Casos 

mais complexos poderão ser discutidos com 
equipes médicas de três hospitais universitá-
rios considerados referências nacionais: Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP, Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo e Hospital São Paulo, ligado à Unifesp 
e à Associação Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina (SPDM). Somente após a 
avaliação dos casos e conclusão dos quadros 
de saúde que será definida a necessidade, ou 
não, da transferência dos pacientes para hos-
pitais de referência.

O objetivo do serviço é otimizar a assis-
tência hospitalar e prevenir complicações nos 
quadros clínicos dos pacientes, além de evitar 
transferências desnecessárias de pessoas com 
casos mais simples, que podem ser resolvidos 
na própria unidade de origem.

Para ofertar o serviço, a Cross irá dis-
por de seis postos de apoio, todos equipa-
dos com monitor de 21 polegadas Full HD, 
câmera Full HD 1080p, microfone e caixas 
acústicas profissionais. Essa mesma estrutu-
ra também fará parte das estações móveis de 
trabalho dentro dos hospitais universitários 
e unidades integrantes da rede. Além disso, a 
Cross contará com sala de telemedicina com 
duas telas de 50 polegadas Full HD, câmera 
Full HD 1080p, microfone e caixas acústicas 
profissionais.

do que tínhamos no hospital, o que garante 
melhor resolução às imagens e possibilita me-
lhor diagnóstico de cada caso”.

De acordo com o setor de Engenharia 
Clínica do Hospital Bertioga foram realiza-
das algumas adequações para o bom desem-
penho do aparelho, como a climatização do 
ambiente entre 17 e 20 graus e a instalação 
de um nobreak – sistema de alimentação de 
energia elétrica que entra em funcionamento 
em casos de queda de energia.

“Fizemos análise técnica e melhoramos a 
climatização do ambiente, o que diminui os 
riscos de problemas futuros. Além disso, a 
duração da bateria do nobreak é de duas ho-
ras, garantindo a realização do exame mesmo 
em caso de queda de energia” destaca o enge-
nheiro clínico do hospital, Marcos Campos. 
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Prevenção no Dia Mundial da Voz

Funcionários 
têm capacitação 

em nutrição 
Parenteral

Hospital da Mulher conscientiza  
sobre hipertensão arterial

Anualmente celebrado em 16 de abril, 
o “Dia Mundial da Voz” teve início no Bra-
sil em 1999 e passou a ter expressão inter-
nacional a partir de 2003. Acompanhando 
os diversos eventos organizados no conti-
nente Americano, Europa e Ásia, o Hospi-
tal da Mulher Maria José dos Santos Stein 
promoveu durante todo o dia atividade 
preventiva no intuito de alertar pacientes e 
funcionários sobre os principais problemas 
vocais e os cuidados recomendados.

De acordo com Daniela Marcia Gou-
veia Marcorin, fonoaudióloga do Hospi-
tal da Mulher, os sintomas de problemas 
vocais normalmente são desprezados pela 
população: “A rouquidão por mais de 15 
dias, por exemplo, pode ser um dos pri-

meiros sinais de tumor de laringe”, alerta 
a especialista.

O objetivo principal da ação foi orien-
tar usuários e colaboradores a como usar 
a voz corretamente e a perceber sinais de 
fadiga vocal e alterações da fala. Atitudes 
simples, que deveriam fazer parte do coti-
diano, são aliadas para ter a voz saudável. 

“Aprender a respirar, consumir mais água 
e exigir menos da fala ajudam a evitar dis-
funções das cordas vocais. Além disso, o 
acompanhamento com fonoaudiólogo e 
médico otorrinolaringologista é essencial, 
principalmente para aqueles que usam a 
voz em excesso”, acrescenta Daniela.

A Sociedade Brasileira de Fonoaudio-
logia promove na semana de 16 de abril 
ações de conscientização junto à população 
sobre a importância da voz na promoção 
da saúde, bem como realiza orientações 
sobre os sinais e sintomas que favorecem 
o diagnóstico precoce de doenças como o 
câncer de laringe, que pode comprometer 
a qualidade de vida e a própria sobrevida 
dos indivíduos. 

A Comissão de Terapia Nutricional 
(EMTN) do Hospital da Mulher de Santo 
André, em parceria com a empresa Far-
moterápica, promoveu em março curso 
de capacitação em nutrição parenteral. A 
ação foi destinada à equipe assistencial do 
hospital, com objetivo de capacitar enfer-
meiros e técnicos de enfermagem como 
multiplicadores na educação permanente 
da Terapia de Nutrição Parenteral.

“Abordamos a nutrição parenteral 
desde a indicação, preparo, uso em di-
ferentes condições clínicas e, particular-
mente, no doente crítico”, explica Renata 
Martins, coordenadora da farmácia e su-
primentos do Hospital da Mulher e uma 
das organizadoras do curso.

Atividades na administração paren-
teral, cuidados com o paciente, domínio 
dos procedimentos e conhecimento do 
profissional de enfermagem são deter-
minantes nos rumos e nas competências 
essenciais que marcam o perfil do profis-
sional de saúde, bem como a educação e 
qualidade assistencial do Hospital da Mu-
lher e do Sistema Único de Saúde (SUS).

“No âmbito da capacitação profissional 
e formação de recursos humanos em enfer-
magem, o acesso à informação visa a gera-
ção de vantagem para o aprimoramento de 
técnicas adequadas na administração da te-
rapia parenteral, no que tange aos cuidados 
de higiene e a qualidade na administração”, 
completa a diretora de enfermagem do 
Hospital da Mulher, Sônia Arceno.

nUTrIçãO PArEnTErAl
A nutrição parenteral pode ser utili-

zada tanto como terapia exclusiva quanto 
como de apoio, dependendo basicamen-
te da capacidade fisiológica de digestão e 
absorção de cada paciente. Define-se pela 
administração endovenosa de macro e 
micronutrientes por meio da via periféri-
ca ou central.

As principais indicações são em casos 
de depleção das proteínas plasmáticas, perda 
significativa ou incapacidade de manutenção 
do peso corpóreo, traumas e cirurgias.

Em comemoração pelo Dia Nacional de 
Prevenção e Combate à Hipertensão Arte-
rial, o Hospital da Mulher “Maria José dos 
Santos Stein”, em Santo André, organizou 
em 25 de abril ações de orientação e infor-
mação durante todo o dia, além de aferição 
de pressão arterial direcionadas à população. 
O objetivo foi a conscientização sobre a im-
portância do acompanhamento médico e a 
redução do consumo de sal.

A pressão alta é um mal silencioso. A au-
sência de sintomas atrapalha o diagnóstico, 
que muitas vezes ocorre somente após algu-
ma complicação de saúde. A melhor maneira 
de descobrir o problema é aferindo a pressão 
pelo menos uma vez ao ano. A hipertensão 
ocorre quando a pressão arterial está acima 
do limite considerado normal – ou seja, quan-
do a máxima está em 120 e a mínima em 80 
milímetros de mercúrio, conhecidas popular-
mente como “12 por 8”.

“A ideia foi divulgar para a população a 
necessidade de aferir a pressão arterial regu-
larmente, aumentando a detecção precoce da 
doença e estimulando a prevenção e o contro-
le. Também buscamos incentivar a adoção de 
alimentação saudável, a prática de atividades 
físicas e, se necessário, o uso regular de medi-
camentos indicados pelo médico”, reforça a 
superintendente do Hospital da Mulher, Dra. 
Rosa Maria Pinto de Aguiar.

O Dia Nacional de Prevenção e Combate 
à Hipertensão Arterial é celebrado anualmen-

Unidade aproveita “Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial”  
para ações de conscientização junto à população

Ausência de sintomas atrapalha o diagnóstico, que muitas vezes ocorre somente após alguma complicação de saúde

te em 26 de abril, oficializado pela Lei Federal 
10.439 de 30/04/2002.

SAúDE EM DIA
A fim de prevenir ou controlar a pres-

são arterial, especialistas indicam realização  
de exames de rotina e acompanhamen-
to médico frequente. Entre as principais  
recomendações da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia estão:

1. Meça a pressão pelo menos uma vez por 
ano.

2. Pratique atividades físicas todos os dias.

3. Mantenha o peso ideal, evite a obesidade.
4. Adote alimentação saudável: pouco sal, 

sem frituras e com mais frutas, verduras 
e legumes.

5. Reduza o consumo de álcool. Se possível, 
não beba.

6. Abandone o cigarro.
7. Nunca pare o tratamento. É para a vida 

toda.
8. Siga as orientações de seu médico ou pro-

fissional da saúde.
9. Evite o estresse. Tenha tempo para a famí-

lia, amigos e para o lazer.
10. Ame e seja amado.
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Estado realiza campanha de saúde do 
homem com check-up nos AMEs

Comissão de Extensão debate papel das 
mulheres na sustentabilidade

A Secretaria de Estado da Saúde deu iní-
cio em abril a programa inédito de check-ups 
preventivos nas áreas de cardiologia e urologia 
direcionado a homens a partir dos 50 anos de 
idade. Vinte e um AMEs (Ambulatórios Médi-
cos de Especialidades) estarão de plantão aos 
sábados durante todo o ano – exceto em feria-
dos – recebendo pacientes com agendamento 
prévio. Entre as unidades inseridas na ação 
estão os AMEs de Mauá e Praia Grande – am-
bos gerenciados pela Fundação do ABC.

Batizado “Filho que ama leva o pai no 
AME”, o programa tem por objetivo estimu-
lar que o homem verifique preventivamente 
as condições de saúde, mesmo que não apre-
sente qualquer queixa. A campanha busca 
mobilizar filhos de pacientes para que incen-
tivem os pais a cuidar da saúde.

AgEnDAMEnTO TElEFônICO
A logística do programa começa no mês 

de aniversário do paciente, quando o mesmo 
deve ligar para o call center da Secretaria e 

Em virtude das comemorações referentes 
ao mês da mulher, a Comissão de extensão da 
Faculdade de Medicina do ABC (COMEX-
FMABC) organizou em 19 de março o de-
bate “O papel das mulheres na sustentabi-
lidade” – evento realizado em parceria com 
a Secretaria de Política para as Mulheres de 
Santo André e com o Instituto Triângulo de 
Desenvolvimento Sustentável.

Entre os convidados para discussão es-
tiveram a psicóloga, pesquisadora, ambien-
talista e ativista feminista Raquel Moreno, 
que é coordenadora geral do Observatório 
da Mulher e autora dos livros “A beleza im-
possível” e “A imagem da mulher na mídia”. 
Também ocupou lugar de destaque no en-
contro a socióloga especializada em gestão 
ambiental e educadora sócio ambiental, Elena 
Maria Rezende, que atualmente trabalha no 
Programa Mananciais do Serviço Municipal 

Ao todo 21 Ambulatórios Médicos de Especialidades participam do plantão, entre os quais os AMEs de Mauá e Praia Grande

Novo fenômeno chama a atenção de estudiosos: o crescente protagonismo das  
mulheres nas questões de consumo e sustentabilidade

agendar check-up no AME mais próximo. O 
atendimento telefônico funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo 0800-779-
0000. Neste 2014 serão priorizados homens 

que nasceram em ano par.
A prevenção ocorre em duas etapas. No 

primeiro sábado o homem passa por consulta 
de enfermagem, colhe sangue para exames e 
afere peso, altura e o risco cardíaco. No sába-
do seguinte retorna para buscar os resultados 
dos exames e para avaliações médicas com 
cardiologista e urologista.

Caso seja identificado qualquer problema, 
o paciente é encaminhado para tratamento e 
acompanhamento na rotina do próprio am-
bulatório, podendo, inclusive, ser encaminha-
do a outros especialistas se houver necessi-
dade.

O programa funciona aos sábados para 
estimular os homens a passar pelo médico 
sem prejudicar a rotina de trabalho nos dias 
úteis. A ideia de envolver filhos e até mesmo 
outros familiares faz parte da estratégia de 
convencimento da Secretaria de Saúde para 
incentivar os homens a fazer exames preven-
tivos.

Pesquisa do Centro de Referência em 

Saúde do Homem, do Governo do Estado, 
aponta que 60% dos pacientes só buscam o 
médico quando já apresentam doenças em 
quadro avançado, o que geralmente torna o 
tratamento mais difícil e menos eficaz. “Este 
programa foi pensado para facilitar o acesso 
dos homens ao atendimento médico, pois a 
agenda será aos sábados e não há necessidade 
de encaminhamento. A ideia é fazer com que 
se cuidem mais e tenham qualidade de vida”, 
afirma o secretário de Estado da Saúde e pro-
fessor da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. 
David Everson Uip.

O protocolo de atendimento foi desen-
volvido pela Secretaria de Saúde, em conjun-
to com médicos da Sociedade Brasileira de 
Urologia, da Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica e da Sociedade de Cardiologia do Es-
tado de São Paulo. Vale ressaltar que o atendi-
mento nos AMEs é sempre em nível regional. 
Pacientes da região do ABC, por exemplo, 
têm como referência o AME Mauá, e os da 
região de Registro, o AME Praia Grande.

de Saneamento Ambiental de Santo André 
(SEMASA). O evento teve como mediadora 
a professora Silmara Conchão – coordena-
dora da Comissão de Extensão da FMABC 
e secretária de Políticas para as Mulheres de 
Santo André.

O encontro abordou o tema desenvolvi-

mento sustentável, levando em consideração 
as desigualdades sociais persistentes entre 
homens e mulheres na sociedade. “Não po-
demos deixar de fazer alguns apontamentos 
relevantes, como o fato de termos que reco-
nhecer a grande diferença que ainda existe 
entre papéis sociais de gênero, e como mulhe-
res e homens são incluídos nos processos de 
decisões relacionados ao destino das cidades, 
dos países e do mundo. Apesar dos avanços, a 
violência contra a mulher insiste. Diariamente 
nos deparamos com notícias de assassinatos, 
casos de abusos sexuais e desigualdades no 
trabalho. As mulheres continuam discrimina-
das e tolhidas de sua liberdade de ir e vir”, 
afirma Silmara Conchão.

De acordo com a coordenadora da 
COMEX e secretária de Políticas para as 
Mulheres de Santo André, as mulheres es-
tão engajadas no desenvolvimento do país 

e fazem a diferença nas ações de sustenta-
bilidade. “São elas que permanecem mais 
tempo em casa, em suas comunidades e 
mantém relação muito próxima com os re-
cursos naturais. Muitas vezes, são suportes 
nas comunidades e provedoras das famílias. 
Por isso é preciso mobilizá-las ainda mais”, 
alerta Silmara Conchão, que acrescenta: “As 
mulheres reconhecem a importância do de-
senvolvimento local e do meio ambiente 
para o bem estar geral e de seus filhos. São 
altruístas e muitas vezes colocam as neces-
sidades dos outros à frente das suas. Dessa 
forma, são mais receptivas às necessidades 
de outros grupos, principalmente dos mais 
vulneráveis. É emergente a necessidade de 
promover o desenvolvimento sustentável. 
Assim, torna-se igualmente importante as-
segurar que as mulheres tomem parte ativa, 
igualitária e decisiva em todos os níveis”. 

Vinte e uma unidades estarão de plantão  
aos sábados durante todo o ano, entre as quais  

os AMEs de Mauá e Praia Grande

Evento teve mediação da Prof. Silmara Conchão,  
coordenadora da COMEX-FMABC e secretária de 

Políticas para as Mulheres de Santo André
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gestão em Saúde Humana reforça 
intercâmbio com Portugal

Aluna de Fisioterapia leva dança sênior à crianças com câncer
Desenvolvida com intuito de estimular 

movimentos, coordenação motora e inte-
ração em grupo junto ao público idoso, a 
dança sênior acaba de ser ampliada de for-
ma pioneira. A aluna do 3º ano do curso 
de Fisioterapia da Faculdade de Medicina 
do ABC, Keila Cristina Ferrari, passou a 
utilizar a técnica terapêutica no Ambulató-
rio de Oncopediatria da Faculdade de Me-
dicina do ABC, reunindo nas manhãs de 
segundas e quintas-feiras crianças em trata-
mento do câncer e respectivos familiares.

“Tenho muito interesse nas áreas de 
dança sênior e de oncologia infantil. Por 
essa razão decidi desenvolver trabalho de 
iniciação científica integrando os dois seg-

ramente desejo prosseguir na Oncopediatria 
como voluntária”, planeja Keila.

O trabalho de iniciação científica teve iní-
cio em outubro de 2013, nas noites de quarta-
feira, na Casa Ronald ABC – instituição que 
hospeda crianças em tratamento do câncer e 
que está sediada no campus universitário da 
FMABC. Em março último, a estudante es-
tendeu as sessões também ao Ambulatório de 
Oncopediatria.

A dança sênior foi criada na Alemanha 
em 1974 pela coreógrafa e psicopedagoga so-
cial Ilse Tutt. Chegou ao Brasil em 1978 pelas 
mãos de Christel Weber e, a partir de 1982, 
passou a ser promovida por Regina Krause, 
do Ancianato Bethesda. “Entre os principais 

benefícios observados na utilização da 
dança sênior como recurso terapêutico 
estão a prática de atividade física e o la-
zer, ludicidade, estimulação cognitiva, de-
senvolvimento da coordenação motora e 
da autoestima, assim como a socialização 
dos pacientes. Os ganhos obtidos com 
o uso contínuo da dança nas esferas fí-
sica, cognitiva e social contribuem para a 
promoção da percepção da qualidade de 
vida dos participantes, sugerindo que a 
prática pode ser utilizada para facilitar a 
socialização e o conhecimento corporal, 
para estimular a criatividade, a memória 
e a coordenação motora”, conclui a aluna 
da FMABC, Keila Ferrari.

Duas alunas do curso de Gestão em 
Saúde Humana da Faculdade de Medicina 
do ABC embarcaram em 30 de março para 
estágio de 2 meses na Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC), 
em Portugal. O intercâmbio de Cleonice de 
Almeida Pinto e Bianca da Silva Vasconcelos 
reforça a parceria entre as instituições, que 
desde 2010 mantêm cooperação nas áreas de 
ensino e pesquisa.

Entre outubro e dezembro de 2013, os 
alunos da ESTeSC André Quiaios e José 
Nuno Domingues estagiaram na Medicina 
ABC e desenvolveram trabalhos científicos 
orientados pelo vice-diretor da FMABC e 
do curso de Gestão em Saúde Humana, Dr. 
Fernando Luiz Affonso Fonseca.

“A relação FMABC-ESTeSC tem gerado 
bons frutos, principalmente na construção 
do conhecimento, na elaboração de artigos 
e, principalmente, ao levar o nome da Fa-
culdade de Medicina do ABC e sua exper-
tise nas áreas de gestão em saúde humana 
e ambiental a congressos internacionais e a 
publicações expressivas. É a vitória de um 
curso novo, reconhecido e amparado pelo 
Conselho Regional de Química, cuja simila-
ridade no Brasil só é encontrada em Minas 
Gerais, na Universidade Federal de Uberlân-
dia”, destaca o professor de Gestão em Saú-
de Humana, Rogério Alvarenga.

As jovens brasileiras estão hospedadas 
em instalações para alunos no próprio cam-
pus da Escola Superior de Tecnologia da Saú-

As alunas Cleonice e Bianca durante intercâmbio de 2 meses na ESTeSC de Portugal

Alunas da FMABC permanecem por 2 meses em Coimbra para estágio na Escola Superior de Tecnologia da Saúde

mentos, oferecendo os benefícios da dança 
também às crianças e acompanhantes. A ideia 
é integrar, distrair e divertir, deixando de lado 
pensamentos negativos e a tristeza. Quanto 
mais os pacientes se sentem bem, melhor a 
evolução do tratamento”, explica Keila Fer-
rari, que desde 2013 é capacitada no módulo 
básico de dança sênior.

Orientado pela professora Fernanda Be-
netti e com apoio da disciplina de Hebiatria 
da FMABC, o trabalho “O impacto da dança 
sênior na qualidade de vida de crianças com 
câncer e seus cuidadores” será finalizado em 
2015. “Já conversei com a equipe do am-
bulatório e o trabalho é extremamente bem 
avaliado pelos profissionais e usuários. Futu-

PArCErIA 
InTErnACIOnAl
O início da cooperação entre FMA-

BC e ESTeSC ocorreu em novembro de 
2010, quando os professores Odair Ramos 
da Silva e Fernando Luiz Affonso Fonseca 
conquistaram em Coimbra o título de me-
lhor pôster do “Congresso Internacional de 
Saúde Ambiental”. O trabalho faz correla-
ção entre poluição atmosférica e alterações 
em exames hormonais sexuais em pacientes 
atendidos no Ambulatório de Especialida-
des da FMABC.

Em fevereiro de 2011 foi a vez do 
professor da ESTeSC, Nelson Leite e 
Sá, vir ao Brasil para evento do curso de 
Gestão em Saúde Humana. O convidado 
ministrou palestra sobre a experiência de 
Portugal na formação do profissional de 
Saúde Ambiental e a cooperação do país 
com o Brasil. Também passou o dia no 
campus universitário em Santo André, 
onde conheceu a dinâmica do curso, la-
boratórios de ensino, pesquisa e demais 
setores da FMABC.

Entre outubro e novembro de 2011, os 
estudantes de licenciatura em Saúde Am-
biental da ESTeSC, Marco José de Almeida 
Pinheiro e Ana Raquel Leal Duarte, realizam 
estágio de pesquisa na Faculdade de Medici-
na do ABC. Em abril e maio do ano seguin-
te, as alunas da FMABC, Virginia Marchi e 
Mirta Rodrigues Coelho Bacaro, realizaram 
intercâmbio em Coimbra. 

de de Coimbra. O programa de intercâmbio 
internacional entre a FMABC e a ESTeSC 
está sob responsabilidade do coordenador de 
Gestão em Saúde Humana, professor Odair 
Ramos da Silva, e do vice-diretor da FMABC, 
Dr. Fernando Fonseca. Em Portugal, a par-
ceria é comandada pelos professores Nelson 
Leite Sá e Susana Paixão.

Entre os frutos mais recentes da parceria 
está a publicação de artigo científico nas edi-
ções eletrônica e impressa do “I Congresso 
de Geografia da Saúde dos Países de Língua 
Portuguesa” (http://www.uc.pt/fluc/gigs/
geosaud), realizado entre 21 e 24 de abril na 
Universidade de Coimbra. A página 477 traz 
o artigo “Comparação entre cidades Por-

tuguesas e Brasileira em relação à poluição 
luminosa”, fruto de investigação conjunta 
entre a ESTeSC e FMABC. “Agradecemos 
todo o acolhimento. Estes períodos de in-
tercâmbio têm sido motivo de alegria e or-
gulho. Receber vossos alunos, tão educados, 
bem dispostos e ansiosos por aprender é um 
imenso prazer. Esperamos continuar a zelar 
por estas parcerias profícuas, que aproximam 
a saúde ambiental dos dois povos”, deseja o 
professor português Nelson Leite Sá.

Contando com Cleonice Almeida e 
Bianca Vasconcelos, já são quatro alunos da 
Medicina ABC que passaram em estágio em 
Portugal – mesma quantidade da ESTeSC 
que esteve no Brasil.
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Colaboradores serão vacinados contra a gripe

Funcionários 
elegem  

nova CIPA

Fisioterapia do ‘Irmã Dulce’ 
apresenta avanços

Funcionários do Hospital Municipal 
Irmã Dulce, Pronto-Socorro Central e 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Dr. Charles Antunes Bechara serão imu-
nizados contra a gripe em maio. A ação 
coordenada pelos setores de Segurança 
no Trabalho e Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH) do complexo 
de saúde integra a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe, do Ministério 
da Saúde, destinada ao grupo prioritário 
de idosos (pessoas com mais de 60 anos 

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) do Complexo de Saúde 
Irmã Dulce de Praia Grande passa por 
renovação. Funcionários diretos escolhe-
ram novos integrantes, representantes de 
setores assistenciais e administrativos, em 
processo eleitoral ocorrido de 7 a 10 de 
abril. Após a votação, teve início a apura-
ção, seguida da indicação pelos gestores 
de seus representantes para compor o 
grupo, que em breve tomará posse.

Voltada para a segurança nos vários 
setores do complexo, a CIPA tem por 
objetivo desenvolver iniciativas preventi-
vas de acidentes de trabalho, em especial 
os que envolvem manipulação de instru-
mentos perfurocortantes, como agulhas 
e seringas. Conta com membros efetivos 
(eleitos e indicados) e suplentes, reunin-
do-se periodicamente no anfiteatro do 
hospital para discussões de ações e estra-
tégias de conscientização. O planejamen-
to é anual.

Os nomes dos novos componentes, 
cujo mandato é de um ano, serão divulga-
dos após a conclusão do processo eleito-
ral e de indicações.

Para esclarecer como funciona a co-
missão, as atribuições do grupo e os riscos 
ambientais existentes, o responsável pelo 
setor de Segurança no Trabalho, Ronaldo 
Lopes, promove curso logo após a posse 
dos novos integrantes. Nos encontros re-
gulares, a CIPA discute formas de garantir 
a integridade física dos funcionários, como 
o uso dos equipamentos de proteção indi-
vidual e o descarte correto do lixo infectan-
te, reduzindo as chances de contato com 
materiais biológicos. “A comissão também 
elabora o mapa de risco ambiental, que é 
uma representação gráfica dos setores de 
maior exposição a acidentes. Ele já existe, 
mas precisa ser renovado quando há modi-
ficações na estrutura dos serviços”, acres-
centa Ronaldo Lopes.

Em 5 anos de gestão da Fundação do 
ABC, o serviço de Fisioterapia do Hospital 
Municipal Irmã Dulce “evoluiu muito” na 
análise da fisioterapeuta Dennise Pimentel 
Claro, que coordena a equipe. Voltado para 
a recuperação de pacientes internados no 
hospital, o atendimento fisioterapêutico é 
solicitado por meio de prescrição médica e 
visa, principalmente, tratar e prevenir com-
plicações respiratórias, bem como minimizar 
efeitos da imobilidade no leito. Entre os obje-
tivos secundários estão preparar e promover 
a independência respiratória do paciente sob 
ventilação mecânica, reduzir riscos de infec-
ção hospitalar e agilizar o processo de alta.

Atualmente, a equipe é composta pela co-
ordenadora Dennise e por sete fisioterapeu-
tas assistenciais, todos com especialização e 
que atendem as unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) Adulto, UTI Pediátrica, UTI Neonatal, 
Pediatria, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e 
Maternidade. Diante da demanda crescente, 
em breve o serviço deverá ser ampliado.

A atuação dos fisioterapeutas se soma 
aos demais profissionais da equipe multidis-
ciplinar, como médicos, enfermeiros e os dos 
serviços de Psicologia, Nutrição e Fonoau-
diologia. Dennise explica que essa integração 
favorece a recuperação do paciente.

Neste trabalho integrado, a Fisioterapia 
participa de palestras do setor de Educação 
Continuada e promove atualizações técnicas 
junto a outros profissionais, como enfermei-
ros, sobre assuntos afins e questões técnicas 
como funcionamento de novos equipamen-
tos. Com isso, espera contribuir para elevar 
a qualidade do atendimento. “Fazemos reci-
clagem com a Enfermagem para capacitá-los, 
porque são eles que estão com os pacientes 

de idade), gestantes, mulheres em período 
pós-parto, crianças de seis meses até quatro 
anos de idade e trabalhadores da área da saú-
de. A vacinação contempla ainda portadores 
de doenças crônicas e populações indígenas.

A Secretaria Municipal de Saúde (Se-
sap), responsável pela campanha no muni-
cípio, enviou mil doses ao complexo para 
vacinação de funcionários diretos, das áreas 
assistenciais e administrativas, e também de 
trabalhadores de empresas terceirizadas que 
atuam nas três unidades.

em todos os momentos”, explica Dennise.
Definida como ciência aplicada ao estu-

do, diagnóstico, prevenção e tratamento de 
disfunções cinéticas funcionais de órgãos e 
sistemas, a Fisioterapia atua em vários seg-
mentos. No hospitalar, realiza a avaliação 
físico-funcional do paciente, indicação de 
tratamento e indução do processo terapêuti-
co com o objetivo de recuperá-lo, minimiza 
os efeitos da imobilidade no leito, prevenir e 
trata complicações respiratórias.

Os benefícios são muitos. Pesquisas apon-
tam que a presença constante de fisioterapeu-
tas nas UTIs reduz o período de internação. 
Na UTI Adulto, o tratamento fisioterapêuti-

co melhora a função pulmonar, garantindo 
respiração eficaz por meio dos aparelhos e 
até permitindo a retirada do tubo traqueal 
– processo denominado desmame. Como a 
maior parte dos pacientes adultos internados 
na UTI está sedada, o fisioterapeuta trabalha 
a movimentação passiva dos membros para 
prevenir deformidade e evitar a diminuição 
da força muscular global do organismo.

Enquanto em adultos e crianças os fisio-
terapeutas cuidam das habilidades respirató-
ria e motora, nos recém-nascidos internados 
na UTI Neonatal o objetivo principal são os 
cuidados respiratórios, buscando incentivar o 
vínculo materno.

Elaboração do mapa de risco está entre  
as funções da CIPA

Serviço busca, principalmente, tratar e prevenir complicações respiratórias,  
bem como minimizar efeitos da imobilidade no leito

Secretaria Municipal de Saúde enviou mil  
doses ao Complexo Irmã Dulce
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Cardiologia realiza mutirões 
em Praia grande

Pós em Direito Médico  
debate sigilo profissional

É com pesar que a FMABC comunica 
o falecimento do ex-aluno Ricardo Seiti As-
sanome, ocorrido em 27 de abril. Ricardo é 
formado em Medicina pela 38ª turma (2011) 
e também é egresso da Residência Médica 
desta Faculdade, onde concluiu especializa-
ção em Pediatria em fevereiro deste ano.

Aos 28 anos, o médico andreense é 
mais uma vítima da violência que assombra 

a sociedade, interrompe projetos, sonhos e 
assola famílias. Certamente o pediatra teria 
futuro brilhante na especialidade, tendo em 
visto o início marcante, focado na sensibili-
dade com os pacientes, no atendimento hu-
manizado. A instituição solidariza-se com a 
família, amigos e companheiros de trabalho 
do Dr. Ricardo e coloca-se à inteira disposi-
ção pra auxiliar no que for necessário.

A disciplina de Urologia da Faculdade 
de Medicina do ABC participou em 30 de 
abril de videoconferência da Associação 
Lusófona de Urologia, transmitida para 
todos os países de língua portuguesa. Ba-
tizado “Urologia Sem Fronteiras”, o even-
to das 7h30 às 9h30 teve sede no auditó-
rio do Instituto Ideia Fértil, no campus 
da FMABC, e ocorreu em parceria com 

a disciplina de Urologia da Faculdade de 
Ciências Médicas da Unicamp.

Participaram como debatedores 
de casos clínicos o professor titular de 
Urologia da FMABC, Dr. Antonio Car-
los Lima Pompeo, e o Dr. Paulo César 
Rodrigues Palma – professor titular de 
Urologia da Unicamp e atual presidente 
da Associação Lusófona de Urologia.

A disciplina de Cardiologia da Faculda-
de de Medicina do ABC atendeu cerca de 
1.500 pacientes em Praia Grande dias 12 e 
26 de abril e 10 de maio. Os mutirões car-
diológicos acordados junto à Secretaria de 
Saúde praiagrandense visaram a minimizar 
a demanda reprimida pela especialidade e 
oferecer assistência de ponta aos munícipes 
que aguardavam por atendimento primário 
em cardiologia.

Ao todo foram 10 professores de Car-
diologia em cada mutirão. Encaminhados 
pela Secretaria de Saúde, todos os pacientes 
passaram por consulta médica e realizaram 
exames como eletrocardiograma, medição 
da pressão arterial, do peso e da altura, 
além da circunferência abdominal. “Como 
atendemos grande número de pacientes da 
mesma região, certamente aproveitaremos 
os dados coletados para desenvolver estu-
dos epidemiológicos relacionados à saúde 
cardiovascular da população de Praia Gran-

de”, adianta o professor titular de Cardio-
logia da FMABC, Dr. Antonio Carlos Pa-
landri Chagas.

Além da redução da espera por consultas 
em Cardiologia, o mutirão da Medicina ABC 
também buscou contribuir para a melhora 
global da saúde praiagrandense. Segundo da-
dos do DataSUS, 34% da população do mu-
nicípio sofre de problemas cardiovasculares, 
quando a média brasileira gira em torno de 
31%. “Praticar atividade física regularmen-
te, preferir a alimentação saudável, evitar 
bebidas alcoólicas e não fumar são medidas 
importantes para o coração e para a saúde 
de maneira geral. Realizamos o atendimento 
primário, encaminhamos os casos suspeitos 
e, principalmente, orientamos a população, 
pois pequenas mudanças na rotina diária 
podem fazer grande diferença em favor da 
saúde e da qualidade de vida”, garante o pro-
fessor de cardiologia da FMABC, Dr. Adria-
no Meneghini.

O curso de especialização em Direito Mé-
dico e da Saúde da FMABC organiza encontro 
gratuito em 17 de maio (sábado) para debater 
o tema “Direito e Saúde: limites entre a confi-
dencialidade e o sigilo do profissional da saúde 
e a obrigação de depor em juízo”. O evento 
das 8h30 às 12h terá lugar no Anfiteatro Dr. 
David Uip, no próprio campus universitário. 
Inscrições pelos telefones (11) 4993-5426 e 
4993-7282 ou pessoalmente no dia do debate.

A segunda edição do “Encontro de Direito 
Médico e da Saúde da FMABC” buscará fixar 
critérios éticos e legais para proteger profissio-
nais da saúde frente a situações que adentrem 
ao campo jurídico. “Ao cuidar dos pacientes, 
muitas vezes o profissional da saúde toma co-
nhecimento de fatos sigilosos. Em razão do 
sigilo profissional, dúvidas surgem na necessi-
dade de depor em juízo como testemunha e no 
possível questionamento de fatos sigilosos dos 
pacientes”, explica o advogado e coordenador 
do curso de especialização em Direito Médico 
e da Saúde da FMABC, Joseval Martins Viana, 
que será um dos palestrantes do evento ao lado 
do também advogado e mestre em Políticas 
Públicas para Adolescentes em Conflito com 
a Lei, Marcelo Salles da Silva.

éTICA, SIgIlO E lEgISlAçãO
De acordo com o Artigo 11 do Código 

de Ética Médica, “o médico deve manter si-
gilo quanto às informações confidenciais de 
que tiver conhecimento no desempenho de 
suas funções. O mesmo se aplica ao traba-
lho em empresas, exceto nos casos em que 
seu silêncio prejudique ou ponha em risco a 
saúde do trabalhador ou da comunidade”. O 
Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (CREMESP) ratifica: “A proteção 
de dados sigilosos do paciente é um dever do 
médico em qualquer circunstância, salvo raras 

exceções previstas em lei – como no caso de 
doenças de notificação compulsória”.

Ainda sobre o “segredo médico”, o 
CREMESP considera a observância do si-
gilo como “uma das mais tradicionais ca-
racterísticas da profissão médica”, que pode 
ser revelado somente “em situações muito 
especiais, como dever legal, justa causa ou 
autorização expressa do paciente”.

De acordo com o Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo, a justa cau-
sa abrange toda situação que possa ser utiliza-
da como justificativa para a prática de um ato 
excepcional, fundamentado em razões legítimas 
e de interesse coletivo. Exemplo de justa causa 
para revelação de segredo médico é um pacien-
te portador de doença contagiosa incurável de 
transmissão sexual, que se recusa a informar e 
proteger seu parceiro sexual do risco de trans-
missão, ou que, deliberadamente, pratica o sexo 
de forma a contaminar outras pessoas.

Já o dever legal é configurado quando 
compulsoriamente o segredo médico tem 
que ser revelado por força de disposição legal 
expressa que assim determine. Entre os casos 
mais frequentes estão apresentação de atesta-
do de óbito e notificação compulsória de do-
enças, por exemplo. Outra situação específica 
de revelação de segredo médico por dever le-
gal, segundo o CREMESP, é a comunicação 
de crime de ação pública, especialmente os 
ocasionados por arma de fogo ou branca, e as 
lesões corporais que apresentam gravidade. 

Por outro lado, o CREMESP ressalta que 
o médico não está obrigado a comunicar às 
autoridades crimes pelos quais seus pacien-
tes possam ser processados. Nesse sentido, 
o médico não pode revelar à autoridade, por 
exemplo, um aborto criminoso, posto que 
isso ensejaria em procedimento criminal con-
tra a paciente.

FMABC se despede  
de ricardo Seiti Assanome

Videoconferência da associação  
lusófona de Urologia

Equipe da disciplina de Cardiologia que participou em 12 de abril do primeiro de três mutirões em Praia Grande




