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Nardini vai reformar
setores de Emergência

e pronto-socorro

UPA Franco da Rocha
planta árvores no

Dia do Meio Ambiente

Hospital da Mulher
inaugura enfermaria

para Método Canguru

Pág. 2

O Ambulatório de Oncologia Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC acaba de dar início ao trabalho de Pet Terapia junto às crianças em tratamento.  
A ONG Instituto MAPAA - Meio Ambiente e Proteção Animal, por meio do Projeto Cão Amigo, esteve no local para palestra aos pais sobre o programa e para  

apresentar a grande atração do trabalho, o golden retriever Vinny.   Págs. 8 e 9

Oncologia Pediátrica 
da Medicina ABC 
inicia Pet Terapia
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Hospital da Mulher inaugura
enfermaria para Método Canguru

O Hospital da Mulher “Maria José 
dos Santos Stein”, em Santo André, 
inaugurou a 30 de maio enfermaria ex-
clusiva para a prática do Método Mãe 
Canguru. O espaço conta com oito leitos 
e é destinado aos bebês que recebem alta 
da UTI Neonatal, para que permaneçam 
sob os cuidados do método até atingir 
peso adequado. Entre as autoridades que 
participaram da solenidade estiveram o 
prefeito de Santo André, Carlos Grana, a 
vice-prefeita, Oswana Fameli, o secretá-
rio de Saúde, Dr. Homero Nepomuceno 
Duarte, e o secretário-adjunto, Dr. Ju-
randyr Teixeira das Neves.

O Método Mãe Canguru é sistema 
no qual o recém-nascido com baixo 
peso ou prematuro permanece em posi-
ção vertical, “colado” junto ao corpo da 
mãe. Trata-se de programa de humani-
zação e assistência neonatal, que implica 
no contato precoce pele a pele entre mãe 
e bebê prematuro, aumentando o víncu-
lo e contribuindo para o desenvolvimen-
to do recém-nascido.

O Mãe Canguru estabelece maior 
apego, segurança, incentivo ao aleitamen-
to materno e melhor desenvolvimento da 
criança, evitando infecções hospitalares. 
Apesar de o Hospital da Mulher implan-
tar enfermaria específica para o método, 
a prática também será incentivada em ou-
tras enfermarias da maternidade e igual-
mente nas residências, quando o bebê re-
ceber alta – inclusive com a participação 
do pai ou de qualquer outro membro da 
família, como os avós. Na posição cangu-
ru, o bebê tem menos refluxo e as vias 
aéreas são mantidas livres, o que evita o 
sufocamento da criança. Também há di-
minuição do risco de apneia (parada da 
respiração durante o sono).

A superintendente do Hospital da 
Mulher, Dra. Rosa Maria Pinto Aguiar, 
fala a respeito dos benefícios do mé-
todo. “O contato com o corpo da mãe 
promove a manutenção dos níveis ade-
quados de temperatura corpórea do 
bebê e o seu desenvolvimento neuro-
lógico é melhor, principalmente pelo 
fortalecimento dos laços afetivos. O 
bebê é mantido na posição até atingir 
dois quilos ou quando seria a data pro-
vável do parto, quando ele começa a 
ficar agitado, a subir pela mãe e a suar. 
É como se estivesse na hora de nascer 
mesmo, dentro de uma gestação com-
pleta”, detalha a gestora.

O Método Canguru nasceu na Co-
lômbia em 1979, no Instituto Materno 
Infantil de Bogotá, com os médicos Dr. 
Reys Sanabria e Hector Martinez. Ini-
cialmente visava a reduzir os custos da 
assistência perinatal, mas posteriormen-
te foram descobertos outros benefícios. 
Chegou ao Brasil em 1997, no Institu-
to Materno Infantil de Pernambuco 
(IMIP). Em 2000 passou a fazer parte 
da Norma de Atenção Humanizada ao 
Recém-Nascido de Baixo Peso do Minis-
tério da Saúde.

Capacitação profissional e
modernização administrativa

Em um semestre à 
frente da Fundação do 
ABC conseguimos acele-
rar o ritmo das mudanças 
necessárias para a mo-
dernização administrativa 
da instituição, que inclui 
desde adequações relacio-
nadas à infraestrutura e à 
aproximação com as man-
tidas, até o aprimoramento 
de processos internos e ca-
pacitação de pessoal.

A FUABC está entre 
as maiores instituições de saúde do País. Pra-
ticamente triplicamos de tamanho em cinco 
anos. A receita total passou de R$ 483 milhões 
em 2008 para quase R$ 1,3 bilhão em 2013. 
Em vista dessa dimensão organizacional, faz-
se necessário investir permanentemente em 
gestão. Ao assumir a Fundação do ABC, logo 
no discurso de posse firmei o compromisso 
de promover política de qualificação profis-
sional, com objetivo de colocar à disposição 
da mantenedora e dos gestores das mantidas 
pessoal altamente treinado para colaborar 
com a solução de problemas e oferecer pro-
postas modernas e eficientes para o sucesso 
de seus equipamentos. Promessa é dívida!

Dentro dessa filosofia, iniciaremos em 
julho o curso de Tecnologia em Gestão 
Hospitalar da Faculdade de Medicina do 
ABC. Trata-se de graduação nova e aberta 
ao público, mas concebida visando à qua-
lificação de nossos funcionários, que terão 
70% de bolsa de estudos como forma de 
incentivo. E isso é só o começo. Queremos 
novas propostas e opções de capacitação – 
inclusive cursos à distância –, que promo-
vam o aperfeiçoamento de pessoal, padroni-
zem condutas e beneficiem profissionais em 
todas as áreas de atuação, desde o atendente 
até o superintendente.

Nesse sentido, outro trabalho em anda-
mento está relacionado aos gestores da Fun-
dação do ABC, incluindo superintendentes, 
diretores, gerentes e coordenadores, entre 

outros cargos estratégi-
cos e fundamentais para 
o processo de gestão. Em 
parceria com instituição 
de renome mundial, bus-
camos viabilizar curso 
inédito de MBA (Master 
of  Business Administra-
tion) e específico para a 
área da saúde. Não tenho 
dúvidas de que, em breve, 
nossos gestores contarão 
com esse benefício.

Em relação à mante-
nedora, demos continuidade à reestrutura-
ção interna. Após a contratação do advo-
gado Moacyr Rodrigues para comandar a 
Diretoria Executiva Jurídica, acaba de chegar 
à Fundação do ABC a gestora Lilian de Oli-
veira Dias, que assumiu a Diretoria Executi-
va Administrativa e de Patrimônio. Também 
criamos três novas diretorias na FUABC. A 
psicóloga e especialista em Recursos Huma-
nos Caroline Saint Aubin assumiu em junho 
a Diretora Executiva de Recursos Humanos, 
enquanto o Gerente Central de Tecnologia 
da Informação, Gian Carlo Guzzoni, passou 
a comandar a Diretoria Executiva de Tec-
nologia da Informação. Outra novidade é a 
Diretoria Executiva de Qualidade, cujo res-
ponsável deve ser anunciado em breve. Já a 
Diretoria de Controladoria passou por mo-
dificações e foi transformada em Diretoria 
Executiva Financeira e de Orçamentos.

Por fim, gostaria de ressaltar a importân-
cia do recém-estruturado Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários da FUABC. Conseguimos 
planejar e estruturar em tempo recorde essa 
importante ferramenta de trabalho, que inte-
grará as ações dos setores de Recursos Hu-
manos em todas as unidades e padronizará 
cargos e atribuições nas diferentes mantidas,  
e encontra-se em análise pelos diretores e se-
cretários executivos.

MArCO AnTOnIO SAnTOS SIlVA
Presidente da Fundação do ABC



www.fmabc.br 3

Pacientes que necessitam de atendimen-
to diferenciado em reprodução assistida – a 
preços acessíveis – poderão encontrar novas 
oportunidades de pesquisa e tratamento no 
ABC. O Instituto Ideia Fértil, organização 
sem fins lucrativos ligada à Faculdade de 
Medicina do ABC, recebeu dois equipamen-
tos de alta tecnologia que permitem mapear 
o DNA e descobrir alterações genéticas liga-
das à infertilidade feminina e masculina além 
de outros diagnósticos genéticos.

Avaliados em R$ 600 mil, os sequencia-
dores de DNA foram doados pela Merck 
Serono e têm como função a prática da 
medicina personalizada na área da Repro-
dução Humana Assistida, permitindo pes-
quisas e tratamentos mais avançados para 
problemas ligados à infertilidade conjugal, 
incluindo pacientes portadoras de endo-
metriose. Com isso, o Instituto Ideia Fér-
til passa a ser a única organização sem fins 
lucrativos do Brasil a dispor desse tipo de 
equipamento, uma vez que apenas as clíni-
cas particulares têm esta estrutura.

Segundo o presidente do Instituto Ideia 
Fértil e professor regente da disciplina de 
Saúde Sexual, Reprodutiva e Genética Po-
pulacional, Dr. Caio Parente Barbosa, com a 
chegada dos novos sequenciadores de DNA 
o atendimento às necessidades dos pacientes 
será ainda mais completo e avançado, sem-
pre tendo em mente que a missão do ins-
tituto é oferecer tratamentos de fertilidade 
a um custo acessível, que pode ser até 70% 
menor do que os valores cobrados por clíni-
cas particulares.

“Oferecemos diversos atendimentos 
destinados à fertilidade, que abrangem ca-
sais com infertilidade conjugal ou pacientes 
com câncer, envolvidos em quimioterapia e 
radioterapia. Além disso, tratamos portado-
res de infecções virais crônicas que têm o 
desejo de ter filhos sem o risco de conta-
minar o parceiro. A procura pelo instituto é 
grande. Em média, atendemos de 200 a 300 
novos casais por mês em busca da realização 
da maternidade e paternidade”, afirma Dr. 
Caio Parente Barbosa.

Uma pesquisa que está sendo desenvol-
vida pela Faculdade de Medicina do ABC e 
Instituto Ideia Fértil busca identificar altera-
ções genéticas que possam prejudicar a fer-
tilidade e, consequentemente, os resultados 
dos tratamentos de reprodução assistida. 

De acordo com a geneticista Bianca Bian-
co, que é orientadora permanente e vice-co-
ordenadora de Pós-graduação da FMABC, 
existem grupos de genes que podem afetar 
a resposta do organismo à estimulação ova-
riana – procedimento utilizado em casos de 
infertilidade. “Sem realizar o sequenciamen-
to dos genes para identificar essas alterações, 
a resposta ao tratamento é muito variável e 
difícil de ser prevista, podendo ser satisfa-
tória ou causar a síndrome de hiperestimu-
lação ovariana, uma complicação grave na 
fertilização in vitro. Esses equipamentos de 
alta tecnologia trazem enormes ganhos à 
pesquisa relacionada à fertilidade”, garante 
a especialista.

rESPOnSABIlIDADE SOCIAl
Além dos tratamentos de baixo custo, 

desde 2010 o Instituto Ideia Fértil realiza 
atendimento gratuito a mulheres com ris-
co de perda de fertilidade, como pacientes 
com câncer. Estudos revelam que mulheres 
em quimioterapia têm entre 40% e 100% de 
chances de ficar inférteis.

No Ideia Fértil é possível congelar óvu-
los e fragmentos de ovários das pacientes 
antes que iniciem o tratamento contra o 
câncer, preservando gratuitamente a ferti-
lidade dessas mulheres. Da mesma forma, 
no caso de homens o congelamento de sê-
men também é realizado sem custos para 
portadores de doenças potencialmente pre-
judiciais à fertilidade.

ATEnDIMEnTO DE POnTA
Desde 2010 o Instituto Ideia Fértil fun-

ciona em prédio próprio no campus univer-
sitário da Faculdade de Medicina do ABC, 
em Santo André. No local são realizadas 
inseminações artificiais, consultas, exames e 
até mesmo procedimentos cirúrgicos. “Hoje 
realizamos mensalmente cerca de 120 ci-
clos de fertilização. São em média 200 a 300 
novas consultas todos os meses”, afirma o 
presidente do Instituto Ideia Fértil e pro-
fessor responsável pelo setor de Genética e 
Reprodução Humana da FMABC, Dr. Caio 
Parente Barbosa.

Estima-se que aproximadamente 15% 
da população sofram de infertilidade. Em 
geral os problemas são 40% dos homens, 
40% das mulheres e 20% do casal. Nos 
homens, a grande maioria está relacionada 

Instituto Ideia Fértil ganha equipamentos para 
pesquisas avançadas em reprodução assistida

Médicos angolanos passam por ciclo de 
nivelamento preparatório

Ligado à Faculdade de Medicina do ABC, instituto é a única organização sem fins  
lucrativos do Brasil a dispor de sequenciadores de DNA

Dra. Bianca Bianco, Dra. Denise Christofolini, Dr. Caio Parente Barbosa,  
Dr. Waldemar Pereira de Carvalho, Dr. Emerson Cordts e Dra. Fabia Lima Vilarino

Romy Giovanazzi, Dr. Fernando Fonseca, Marina Mendonça, Dr. Adilson Casemiro Pires,  
Dr. Caio Parente Barbosa e Dra. Bianca Bianco

à falta de espermatozoides. Já no público 
feminino as causas principais são endome-
triose e distúrbios de ovulação. “A média é 
de dois meses entre a primeira consulta e a 
inseminação. Nesse período são realizadas 
investigação das possíveis causas de inferti-
lidade e exames, que nas mulheres ocorrem 
somente durante o ciclo menstrual”, expli-
ca Dr. Caio Parente.

O primeiro contato deve ser pelo tele-

fone (11) 4433-2830, ou pelo e-mail atendi-
mento@ideiafertil.com.br para agendar par-
ticipação em palestra inicial gratuita, a fim 
de conhecer todo o processo e verificar o 
real desejo de seguir em frente. Não há fila 
de espera. O Instituto Ideia Fértil atende de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sá-
bados, das 8h às 12h, no próprio campus da 
Faculdade de Medicina do ABC (Av. Prínci-
pe de Gales, 821, Santo André - SP).

A FMABC recepcionou em 5 de 
maio, no prédio da Pós-Graduação, oito 
médicos de Angola para um ciclo de ni-
velamento preparatório para o ingresso 

aos programas de capacitação profissio-
nal. Até 30 de maio, os alunos puderam 
discutir assuntos comuns às realidades 
dos dois países.
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UPA Franco da rocha planta árvores 
no ‘Dia Mundial do Meio Ambiente’

Administrada pela Central de Convênios 
da Fundação do ABC desde a inauguração 
no final de 2013, a Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) de Franco da Rocha apro-
veitou o Dia Mundial do Meio Ambiente, 
em 5 de junho, para realizar plantio de 11 
árvores de variadas espécies dentro do com-
plexo de saúde.

Entre as mudas selecionadas estão exem-
plares de Aroeira-salsa, Ipê-de-jardim, Mara-
cá-da-serra, Ipê-amarelo, Quaresmeira e Ipê-
roxo. O plantio das novas espécies buscou 
envolver funcionários das quatro diretorias 
da UPA e também colaboradores terceiriza-
dos. “Chamamos representantes de todos os 
departamentos para o plantio. Cada muda 
ganhou uma placa à frente com o nome da 
espécie e o setor da UPA responsável pelos 
cuidados”, explica o gestor ambiental da UPA 
Franco da Rocha, José Alexandre Filho.

As 11 novas mudas foram cedidas pelo 
departamento de Meio Ambiente da Prefei-
tura de Franco da Rocha. Já as placas com 
o nome das espécies foram feitas a partir de 
materiais reciclados, com apoio da equipe da 
Oficina de Reciclagem da Fundação do ABC. 

Entre as autoridades que prestigiaram o even-
to esteve o prefeito Kiko Celeguim.

Além da homenagem ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente e da conscientização sobre a 
importância da preservação ambiental, a ação 
na UPA de Franco da Rocha serviu como 
pontapé inicial para a arborização do com-
plexo de saúde. “Temos ampla área verde no 
terreno da UPA, mas poucas árvores. Preten-
demos realizar outras ações como essa, a fim 
de arborizar o complexo e chamar a atenção 
para a importância da preservação do meio 
ambiente”, completa José Alexandre Filho.

A questão ambiental tem sido pauta 
prioritária na Fundação do ABC e unidades 
mantidas. Em 2013, por exemplo, o Hospital 
de Clínicas Dr. Radamés Nardini, de Mauá, 
conquistou o prêmio do Governo do Estado 
“Hospital Amigo do Meio Ambiente”. Em 
edições anteriores, a honraria foi entregue 
duas vezes ao Hospital Estadual Mário Co-
vas, ao Hospital da Mulher de Santo André e 
à própria mantenedora, a FUABC, pelo pro-
grama de Oficina de Reciclagem para adoles-
centes em tratamento no Ambulatório de He-
biatria da Faculdade de Medicina do ABC.

Muda de Jequitibá simboliza crianças nascidas no Hospital da Mulher
Para comemorar a Semana do Meio 

Ambiente, o Hospital da Mulher “Maria 
José dos Santos Stein”, em Santo André, 
esteve responsável pelo plantio de muda 
de Jequitibá-rosa no Parque Central da 
cidade. Simbolizando todas as crianças 
nascidas na unidade no mês de junho, a 
ação em parceria com a empresa Carbo-
no Florestal ocorreu em 8 de junho, du-
rante o 2º Fórum de Promoção à Saúde, 
e integrou o plantio de outras 80 mudas 
ao longo de todo o dia.

A ideia é que a iniciativa tenha efei-
to multiplicador, ao envolver momento 
particularmente sensível e feliz pelo nas-
cimento de uma nova vida. O principal 
objetivo foi agregar valores relacionados 
à vida e à preservação do meio ambien-
te, assim como despertar na comunidade 
valores socioambientais.

Além da participação do Hospital 
da Mulher, o trabalho no Parque Cen-
tral ocorreu durante todo o dia com o 
plantio de mudas, ações de educação 

ambiental e palestras sobre a impor-
tância de preservar a natureza.

Para a superintendente do Hospital 
da Mulher, Dra. Rosa Maria Pinto de 
Aguiar, a iniciativa teve como finalidade 
conscientizar os cidadãos andreenses so-
bre a necessidade do respeito à natureza 
desde o nascimento. “Quando um novo 
‘ser’ nasce, ele deve ser educado para a 
convivência harmoniosa com o meio 
ambiente.  Esta ação serve para que as 
gerações futuras tenham consciência 
permanente e respeitem a vida”, afirma 
a gestora, que completa: “O Hospital da 
Mulher vem realizando trabalho dife-
renciado na maternidade. O objetivo é 
tornar a chegada do bebê um momento 
ainda mais especial para toda a família”.

Considerada árvore símbolo dos 
estados de São Paulo e Espírito Santo, 
o Jequitibá-rosa (Cariniana legalis) é a 
maior árvore nativa do Brasil, podendo 
atingir até 50 metros de altura, com tron-
co de até 7 metros de diâmetro.Em Santo André, plantio no Parque Central contou com apoio do prefeito Carlos Grana

Ação em 5 de junho envolveu funcionários no plantio de mudas de Aroeira-salsa,  
Maracá-da-serra e Ipê-amarelo, entre outras espécies

DIA MUnDIAl 
DO MEIO AMBIEnTE
A ONU (Organização das Nações Uni-

das) decretou em 1972 o 5 de junho como Dia 
Mundial do Meio Ambiente para mobilizar po-
pulações e países em torno de ações de cons-
cientização em favor de um mundo sustentável. 
Os principais objetivos da comemoração são 

mostrar o lado humano das questões ambien-
tais, capacitar pessoas a se tornar agentes ativos 
do desenvolvimento sustentável, promover a 
compreensão de que é fundamental que comu-
nidade e indivíduos mudem atitudes em relação 
ao uso dos recursos ambientais, e incentivar par-
cerias para garantir que todas as nações e povos 
desfrutem um futuro mais seguro e próspero. 

Prefeito de Franco da Rocha, Kiko Celeguim prestigia ação ambiental na UPA
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Alzheimer é tema de abertura de 
semana especial no “Irmã Dulce”

Das doenças crônicas que afetam a popu-
lação idosa – que corresponde a 21,55 milhões 
de pessoas, segundo o IBGE –, o Alzheimer 
se apresenta cada vez mais frequente. A afir-
mação é do médico Gustavo Muniz, que atua 
na área de Geriatria e participou do primeiro 
dia da VI Semana de Enfermagem e Serviço 
Social do Complexo de Saúde Irmã Dulce, 
em 19 de maio. Outro assunto em pauta foi 
sobre “Cuidados com a Pele do Idoso”, sob 
o comando da enfermeira estomaterapeuta 
Elaine Pedroza.

O evento foi aberto pelo superintendente 
Manoel Nunes Cardoso Neto no anfiteatro 
do hospital de Praia Grande. O diretor de 
Enfermagem, Adilson Teixeira, também par-
ticipou da solenidade.

O tema “Saúde e Direito do Idoso” deu 
sequência à semana com participação do pro-
motor de Justiça Carlos Cabral Cabrera, dia 
20, discorrendo sobre “Direito e Responsa-
bilidade Frente o Idoso”. A assistente social 
Vânia Gimenez, chefe da Divisão da Terceira 
Idade da Secretaria de Promoção Social (Se-
pros), também participou do evento com pa-
lestra sobre “Abandono do Idoso”.

A programação festiva contou com exi-
bição do documentário “Enfermagem: Di-

Abandono e direito a acompanhante
Longe de casa, desconfortável num 

ambiente desconhecido e fragilizado pela 
doença, o paciente idoso precisa contar 
com apoio da família durante o proces-
so de internação, tratamento e após a alta 
médica. Sobre o assunto, a VI Semana de 
Enfermagem e Serviço Social do Com-
plexo de Saúde Irmã Dulce recebeu o 
promotor de Justiça Carlos Cabral Cabre-
ra e a chefe da Divisão Especial de Adulto 
e Idoso da Secretaria de Promoção Social, 
Vânia Gimenez.

Falando sobre a presença de acom-
panhante do idoso durante a internação, 
o promotor frisou que se trata de direi-
to garantido pelo artigo 16 do Estatuto 
do Idoso. Para viabilizar a presença dos 
acompanhantes, as instituições hospitala-
res devem oferecer estrutura adequada.

Cabral explicou que o acompanhante 
pode ser uma pessoa da família, um ami-
go, vizinho ou até mesmo um cuidador 

lia, como nos casos em que o paciente está 
de alta, mas não há quem assuma os cuida-
dos. Vânia Gimenez expôs que o abando-
no ao idoso pode ser material ou afetivo, 
com consequências muitas vezes trágicas. 
“Pode ocorrer de várias formas, inclusive 
no próprio lar. O abandono é crime e pode 
levar à morte”, afirmou. Segundo ela, nem 
sempre a família queixa-se de falta de re-
cursos: “Na maior parte das vezes não é 
falta de recursos, mas falta de vontade”.

Vânia, assistente social, elogiou o 
trabalho dos voluntários que atuam no 
Hospital Irmã Dulce, oferecendo apoio e 
atenção a idosos que necessitam: “É um 
trabalho muito importante dar carinho, 
conversar”. Após falar sobre o Lar São 
Francisco de Assis, os centros-dia (anti-
gamente chamados de Creche do Idoso) 
e outros equipamentos da Sepros, Vânia 
criticou o abandono: “É triste, desumano 
e que não podemos ver acontecer”. 

contratado. Essa presença minimiza a situa-
ção de internação que, normalmente, provo-
ca irritação, insegurança e constrangimento, 
entre outros sentimentos que acabam inter-
ferindo no tratamento. A exceção ocorre ape-
nas por critério médico, que deve justificar, 
por escrito, a razão do veto.

Mas nem sempre o acompanhante con-

segue oferecer mais tranquilidade ao paciente 
idoso, pois acaba gerando mais constrangi-
mento. O que deve ser analisado, segundo 
Cabral, é a situação que se apresenta: “Qual 
a qualidade do acompanhamento?”, questio-
nou o promotor.

Outro aspecto em discussão foi o desinte-
resse e o abandono do idoso pela própria famí-

álogos na Primeira Classe”, do Conselho 
Regional de Enfermagem (COREN-SP), 
dias 21 e 22, em diferentes sessões para pro-
fissionais de Enfermagem do complexo. A 
semana incluiu demonstrações de produtos 
de beleza, sorteios e coffee break.

TrATAMEnTO AMEnIzA 
SInTOMAS
Na palestra “Aspectos Clínicos e Com-

portamentais que Afetam a Terceira Idade”, 
o médico Gustavo Muniz destacou a doença 
de Alzheimer, patologia crônica degenerativa 

que afeta a memória e a cognição. “É uma 
doença sem cura, que evolui progressiva e 
irreversivelmente”, afirmou o médico. Segun-
do ele, estima-se que 1,2 milhões de pacien-
tes sofram do problema, com cerca de 100 
mil novos casos ao ano. No Brasil, 12% da 
população são idosos, o que corresponde a 
21 milhões de pessoas, com tendência a cres-
cimento nos próximos anos, e exige mais 
conhecimento técnico sobre o processo de 
envelhecimento.

Muniz observou que o diagnóstico pre-
coce de Alzheimer, com início do tratamen-
to, é importante para amenizar os sintomas 
e retardar a progressão da doença, que pode 
não ser percebida pelos familiares na fase ini-
cial, como déficit de memória e dificuldade 
na execução de tarefas. “A Enfermagem deve 
observar esses sinais. É um elo entre a família 
e o médico”, acrescentou.

Ao público, formado por estudantes e 
profissionais de Enfermagem na maioria, o 
médico também alertou para o risco de que-
da – grande causa de internações hospitalares 
de idosos. Medidas simples, como instalação 
de barra de apoio nos banheiros e o uso de 
sapatos antiderrapantes, podem evitar aciden-
tes no ambiente doméstico.

Na abertura da “VI Semana de Enfermagem e Serviço Social”, o médico Gustavo Muniz  
abordou o tema “Alzheimer”

Promotor de Justiça, Carlos Cabral Cabrera falou sobre “Direito e Responsabilidade Frente o Idoso”



www.fuabc.org.br6

Criada em 2007 para prestar serviços 
sob necessidades específicas em saúde, a 
Central de Convênios é hoje a maior man-
tida da Fundação do ABC. Conta com mais 
de 8.000 funcionários e atua por meio de 
contratos de gestão e convênios junto às 
prefeituras de Santo André, São Bernardo, 
São Caetano, Mauá e Rio Grande da Serra, 
além das recentes parcerias com Ribeirão 
Pires e Franco da Rocha. São colaborado-
res que atuam tanto na assistência à saúde da 
população quanto nas áreas administrativas 
e de serviços gerais de UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento), UBSs (Unidades Bá-
sicas de Saúde), PID (Programa de Interna-
ção Domiciliar), CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), Programa de Saúde da Família 
e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência), entre outros.

“Agradeço a todos os colaboradores 
pelo excelente trabalho realizado desde o 
início da Central de Convênios, em meados 
de 2007, quando éramos muito menores em 
tamanho, mas muito grandes em relação 

EVOlUçãO DA CEnTrAl DE COnVênIOS

Dra. Adriana Helena de Almeida,
Superintendente da Central de Convênios

às dificuldades operacionais, estratégicas e 
financeiras. Não foi fácil, mas crescemos 
com o passar dos anos. O ritmo foi aluci-
nante, e hoje somos a maior e mais expres-
siva mantida da Fundação do ABC. Passa 
pela Central de Convênios quase metade do 
faturamento total da FUABC. Em pessoal, 
gerenciamos 8.000 funcionários – número 
que representa metade de toda a FUABC 
e demais unidades mantidas. Atuamos em 
303 unidades de saúde, com orçamento de 
R$ 608 milhões em 2014, de maneira a de-
sempenhar papel fundamental e estratégico 
nas ações no âmbito da atenção primária e 
de promoção da saúde em níveis secundá-
rio e terciário”, destaca a superintendente 
da Central de Convênios, Dra. Adriana He-
lena de Almeida.

Para a gestora, hoje a Central de Convê-
nios é uma empresa de grande porte, cujo 
segredo do sucesso é o corpo de colabora-
dores. “Crescemos tanto, tão rapidamente e 
sem perder o ritmo. Foi como trocar o pneu 
de um carro com o mesmo em movimento. 

Foi trabalhando, trabalhando e trabalhando. 
O esforço até agora foi notável”, conside-
ra Dra. Adriana de Almeida, que acrescen-
ta: “Em consonância com o conceito de 
melhoria contínua de processos, chegamos 
num momento em que nosso tamanho nos 
leva à reflexão natural e necessária. Por essa 
razão estamos qualificando nossos proces-
sos”, garante a superintendente, destacando 
a recente realização do primeiro Workshop 
da Qualidade, em março último.

Desde janeiro deste ano a Central de 
Convênios tem trabalhado junto aos fun-
cionários da sede administrativa o desenho 
de fluxogramas com treinamento no sof-
tware BizAgi Process Modeler (Business 
in Motion®) – específico para esta finali-
dade –, assim como a preparação dos Pro-
cedimentos Operacionais Padrão – mais 
conhecidos como POP. Com a conclusão 
dos trabalhos no workshop, definição de 
fluxogramas e POPs, cada departamento 
passa a ter em detalhes o que deve fazer, 
como fazer e em que prazo, assim como 

a integração do trabalho com todos os 
demais setores envolvidos nos processos, 
entre os quais Recursos Humanos, Finan-
ceiro e Administrativo.

SUPErInTEnDEnTE
Dra. Adriana Helena de Almeida é gra-

duada em Medicina Veterinária pela Facul-
dade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo (1995), com 
mestrado (2002) e doutorado (2006) em 
Anatomia dos Animais Domésticos e Sil-
vestres também pela USP. Tem experiência 
na área de morfologia, com ênfase em ana-
tomia animal aplicada à reprodução canina. 
Em 1997 passou a coordenar o Laboratório 
de Experimentação Animal e Biotério da 
Faculdade de Medicina do ABC. No cam-
po da gestão, a doutora traz no currículo 
MBA Executivo em Saúde pela Fundação 
Getúlio Vargas, entre outros cursos. Foi 
indicada à Superintendência da Central de 
Convênios e teve seu nome aprovado pelo 
Conselho de Curadores em 2008.

Maior unidade da Fundação do ABC, Central de Convênios conta com mais de 8 mil funcionários em 303 unidades de Saúde

Central de Convênios
nOSSAS MAnTIDAS
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Professora recebe título de ‘Fellow’ da American 
gastroenterological Association

Especialista da Espanha faz palestra
no ABC sobre terceira idade

Congresso  
de diabetes
Presidida pelo professor titular de En-

docrinologia da FMABC, Dr. Fadlo Fraige 
Filho, a Associação Nacional de Assistência 
ao Diabético organiza de 24 a 27 de julho 
o 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar 
em Diabetes, que ocorrerá das 8h às 18h 
no prédio da Universidade Paulista UNIP 
(Rua Vergueiro, 1.211, Paraíso - SP).

Maior motivo de cegueira e amputação, 
além de representar 50% das causas para 
hemodiálise, o diabetes é considerado uma 
das principais epidemias das últimas déca-
das, sendo doença de grande incidência e 
prevalência, que desperta grande interesse 
da comunidade científica – é a segunda 
maior doença em pesquisas que produzem 
novos conhecimentos e medicamentos.

O objetivo do congresso é levar os 
avanços da ciência para a prática diária no 
tratamento do diabetes, assim como discutir 
com gestores públicos a política de Diabetes 
no Brasil. Estão programados 44 simpósios 
e mais de 200 palestras, que serão apresen-
tadas pelos maiores expoentes da saúde no 
país e por convidados internacionais. Tam-
bém haverá oficinas, cursos multiprofissio-
nais e apresentação de temas livres.

Interessados podem obter mais infor-
mações e a programação completa do even-
to pelo site www.anad.org.br/congresso.

Considerada uma das mais respeitadas 
associações médicas do mundo, a American 
Gastroenterological Association outorgou 
o título de “Fellow” à professora adjunta de 
Gastroenterologia da Faculdade de Medicina 
do ABC, Dra. Ethel Zimberg Chehter. Trata-
se de comenda que confirma a expertise da 
doutora na área de gastroenterologia geral e 
inclui a médica no seleto grupo de especialistas 
mundiais que discute assuntos relacionados à 
área, como pesquisas e novidades terapêuticas, 
além dos consensos oficiais da associação.

Para receber a condecoração, a professora 
da FMABC submeteu currículo à banca exami-
nadora, que emitiu parecer favorável em feve-
reiro deste ano. A entrega do título ocorreu em 
1º de maio, durante congresso internacional da 
American Gastroenterological Association re-
alizado em Chicago, nos Estados Unidos.

DESTAqUE ACADêMICO

Dra. Ethel Zimberg Chehter possui 
graduação em Medicina pela Faculda-
de de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo (1982), com mestrado (1991) e 
doutorado (1997) em Medicina-Gastroen-
terologia pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. É professora 
adjunta da Faculdade de Medicina do ABC 
desde 2003, com atuação principal nas áre-
as de doença ulcerosa péptica, helicobacter 
pylori (tratamento), trato digestivo e HIV – 
especialmente no pâncreas. Nos últimos 10 
anos tem se dedicado à carreira acadêmica, 
fortalecendo a cadeira de Gastroenterolo-
gia na FMABC, pela qual desenvolve inú-
meros trabalhos com alunos de graduação 
e pós-graduação. 

A Faculdade de Medicina do ABC 
recebeu em 29 de maio a palestrante 
espanhola Catalina Hoffmann, que co-
mandou a mesa redonda “Pensando a 
longevidade: novos espaços para cuidar 
e ser cuidado”. O evento internacional 
buscou traçar paralelo entre as realida-
des e experiências de Brasil e Espanha 
no âmbito da saúde e qualidade de vida 
na terceira idade.

Referência na Espanha para o tema, 
a terapeuta ocupacional Catalina Ho-
ffmann destaca-se no mercado como 
empresária e criadora do Método Hoff-
mann. É presidente do SECOT (Seniors 
Españoles para la Orientación Técnica) 
e mentora da EPWN (European Profes-
sional Women’s Network) nas áreas de 
empreendedorismo, liderança, motiva-
ção e inovação empresarial.

Catalina apresentou o tratamento 
que realiza com idosos na Espanha, o 
Método Hoffmann, que possui conjunto 
completo de cuidados de saúde e partici-
pação de médicos, enfermeiros e auxilia-
res de enfermagem, psicólogos, fisiote-
rapeutas, neuropsicólogos, terapeutas e 
assistentes sociais. A convidada também 
mostrou através de vídeos e fotos alguns 
casos de recuperação de idosos a par-

tir de planos de tratamento personalizados 
com o método. “Não podemos classificar as 
pessoas pela idade ou pela patologia. As pes-
soas têm nomes, apelidos e vida”, ressaltou 
a terapeuta ocupacional.

A convidada espanhola veio ao Brasil 
para inaugurar o Centro-Dia Vitalia Brasil, 
da empresa Home Doctor – cujos sócios e 
ex-alunos da FMABC, Dr. Ari Bolonhezi e 
Dr. Emílio De Fina Júnior, intermediaram a 
palestra da especialista no evento da Facul-
dade de Medicina do ABC.

Além de Catalina Hoffmann, a mesa 

redonda contou com mais duas debate-
doras. Ana Paula Guarnieri é professo-
ra de Enfermagem na área de Saúde do 
Idoso e coordenadora de Gerontologia 
na FMABC, mestre em Reabilitação Ge-
rontológica, especialista em Gerontolo-
gia e responsável pelos projetos Bem Vi-
ver e Acolher. Já Andreia Zarzour Abou 
Hala Corrêa é coordenadora do curso de 
Terapia Ocupacional da FMABC, mestre 
em Engenharia Biomédica, especialista 
em Reabilitação Geronto-Geriátrica e 
em Tecnologia Assistiva.

Dra. Ethel Chehter em Chicago, no congresso internacional da American Gastroenterological Association

As debatedoras Andreia Corrêa, Catalina Hoffmann e Ana Paula Guarnieri
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Oncologia Pediátrica inicia Pet Terapia

O Ambulatório de Oncologia Pediátrica 
da Faculdade de Medicina do ABC acaba de 
dar início ao trabalho de Pet Terapia junto às 
crianças em tratamento. Na manhã de 15 de 
maio, a ONG Instituto MAPAA - Meio Am-
biente e Proteção Animal, por meio do Pro-
jeto Cão Amigo, esteve no local para palestra 
aos pais sobre o programa e para apresentar a 
grande atração do trabalho, o golden retriever 
Vinny. Desde muito cedo a expectativa era 
grande e durou até a chegada do cão-terapeu-
ta, momento em que a alegria tomou conta 
do ambiente de tratamento.

“A quimioterapia deixa a vida em tom de 
bege. A presença do cão no ambulatório nos 
dá apoio, desperta o amor das crianças pelo 
animal. Elas saem do tratamento empolgadas, 
falando do cachorro e não do tratamento ou 
que estão enjoadas”, relata Ricardo Rogério 
Cardoso, pai do pequeno Pedro, de 6 anos, 
que desde antes dos 3 anos está em tratamen-
to contra o tipo de câncer TCG. Segundo 
Ricardo, assimilar o diagnóstico e adaptar-se 
à ideia do tratamento foi muito difícil para 
a família, principalmente no início. “A gente 
perde o chão. Todo o amor que sentimos pelo 
nosso filho mistura-se com o sentimento de 
preocupação, bagunçando completamente 
nossa cabeça. Ficamos tensos, apreensivos e 
ansiosos para que a doença vá embora logo. 
Por isso, num contexto como esse, quanto 
mais iniciativas como a Pet Terapia estiverem 
disponíveis, melhor. São ações que amenizam 
o tratamento e que continuam a fazer bem 
mesmo depois que deixamos o ambulatório e 
vamos para casa”.

O pequeno Pedro foi certamente quem 

Parceria com as ONGs MAPAA e CãoAmor, a iniciativa de humanização coloca cães dóceis  
e treinados para interagir com crianças com câncer

mais se empolgou com a presença de Vinny 
no ambulatório e “sugeriu” a ampliação da 
Pet Terapia, ao perguntar ao pai se poderia 
levar sua gata, Valentina, na próxima visita à 
Oncopediatria.

Outra criança que não conteve a alegria 
foi Juliana, também de 6 anos, que interagiu 
com o golden retriever até mesmo durante 

a infusão de quimioterapia. Há cerca de 3 
anos a pequena paciente trata um câncer de 
adrenal. “Ela tem uma gata em casa e adora 
animais. É bárbara essa ideia de trazer um ca-
chorro para dentro do ambulatório, durante 
o tratamento”, considera Magnólia Alves da 
Costa, avó de Juliana.

De acordo com o médico coordenador 
do Ambulatório de Oncopediatria da FMA-
BC, Dr. Jairo Cartum, a Pet Terapia é inicia-
tiva de humanização que vai além do lúdico, 
com benefícios reais à saúde dos pacientes. 
“A humanização é tudo. Se o paciente está fe-
liz, ele encara a doença de uma forma melhor, 
não falta às consultas e responde bem aos tra-
tamentos. Para a equipe terapêutica, gera sen-
sibilidade e motivação”, garante o oncologista 
pediátrico.

HUMAnIzAçãO EM DOSE DUPlA
A parceria com a ONG Instituto MA-

PAA contempla visitas quinzenais ao Ambu-
latório de Oncologia Pediátrica da FMABC. 
A entidade já atuava em moradias provisó-
rias de crianças com câncer em tratamento e 
asilos, mas é a primeira vez que desenvolve 
trabalho dentro do ambiente terapêutico. 
“Todos os cães são vacinados, passam perio-

dicamente com veterinário e tomam banho 
semanalmente, sempre antes da visita”, des-
creve a coordenadora do Projeto Cão Amigo 
da MAPAA, Liliane Reis de Barcellos, que 
acrescenta: “A Oncopediatria da Faculdade 
de Medicina do ABC é a primeira unidade 
assistencial em que atuamos e a expectativa 
é muito boa. É um desafio diferente e espe-
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Planta medicinal 
melhora qualidade 

de vida em 
pacientes  

com câncer
A Faculdade de Medicina do ABC e o 

Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 
(IBCC) concluíram estudo clínico inédito 
com utilização da planta medicinal amazô-
nica Uncaria Tomentosa – popularmente 
conhecida como Unha de Gato –, bastan-
te usada em tratamentos reumatológicos. 
A pesquisa indica melhora significativa na 
qualidade de vida de pacientes com tumo-
res metastáticos e em cuidados paliativos.

Coordenado pelo professor titular de 
Oncologia e Hematologia da FMABC e 
chefe do Departamento de Oncologia Clí-
nica do IBCC, Dr. Auro del Giglio, e pela 
oncologista Dra. Larissa Lopes de Paula, o 
estudo é pioneiro, desenvolvido exclusiva-
mente no Brasil. “Fora do país não existe 
referência na literatura médica que pos-
sa ser comparada a esta pesquisa ou que 
utilize esse tipo de tratamento”, afirma a 
médica.

Para desenvolver o trabalho foram se-
lecionados 51 pacientes com diversos tipos 
de tumores sólidos. “Os tumores mais fre-
quentes foram de cólon, mama e pulmão, 
mas o estudo foi feito em pacientes com 
todos os tipos de câncer, com importante 
variedade dentro da mostra”, afirma Dra. 
Larissa de Paula.

Todos os pacientes já estavam com a 
doença em estado bastante avançado. Du-
rante dois meses passaram a tomar um 
comprimido do fitoterápico, três vezes ao 
dia. A conclusão foi que, além de melho-
rar a qualidade de vida e contribuir para 
a melhora da fadiga, 8% também tiveram 
a doença estagnada durante um ano. “O 
índice de 8% da amostra em um cenário 
oncológico é algo a se considerar”, desta-
ca a médica, que acrescenta: “De forma 
geral, a medicação foi bem tolerada pelos 
pacientes e não houve nenhum tipo de 
efeito colateral. Mesmo medicamentos na-
turais precisam ser avaliados com cuidado 
e este mostrou boa tolerância”, concluiu a 
pesquisadora.

Por enquanto os médicos ainda não 
prescrevem a planta Unha de Gato na ro-
tina do tratamento oncológico, pois são 
necessários estudos adicionais. 

ramos conseguir tirar o foco de pacientes e 
acompanhantes do tratamento, diminuindo 
a ansiedade e o sofrimento através de mo-
mentos de descontração”.

Além da MAPPA, a ONG CãoAmor 
também integrará a Pet Terapia da FMABC 
com visita mensal. A entidade desenvolve a 
terapia assistida por animais no Hospital Mu-
nicipal Irmã Dulce de Praia Grande – unida-
de administrada pela Fundação do ABC, que 
há mais de 5 anos conta com a Pet Terapia. 
“Além da raça compatível para a atuação na 
área de saúde, os cães-terapeutas precisam ter 
perfil adequado, receber adestramento espe-
cífico e estar com a saúde em perfeitas condi-
ções”, explica Eliane Selma do Valle Blanco, 
fonoaudióloga do Hospital Irmã Dulce.

Entre os benefícios da Pet Terapia estão 
efeito calmante e antidepressivo, estímulo à 
integração social e elevação da autoestima do 
paciente, já que desvia o foco da tensão emo-
cional, dor e estresse de internação ou trata-
mento. Estudos também apontam redução 
da pressão sanguínea e cardíaca, melhoria do 
sistema imunológico e do bem-estar geral.

Recentemente a ONG CãoAmor am-
pliou a participação no “Irmã Dulce” graças 
à doação de oito cães da raça golden retriever 
pelo canil Golden Trip. “São machos, fême-
as e filhotes, com idades entre 10 meses e 
quatro anos”, cita a presidente da CãoAmor, 
Danielle Gravina Calasans, que considera “a 
raça especial, que se destaca para o trabalho 
de pet terapia”. Hoje participam da humani-
zação em Praia Grande os cães Limit, da raça 
collie, Benjamin e Satine, golden retrievers, e 
Maya, uma poodle. As visitas são monitora-
das e ocorrem sempre as quartas-feiras.

Na Faculdade de Medicina do ABC, a Pet 
Terapia é coordenada pela terapeuta ocupa-
cional voluntária, Paula Montanari Mergel, 
que é formada pela própria FMABC. “Espe-
ramos que esse trabalho aumente o ‘gás’ de 
crianças e familiares para enfrentar o trata-
mento e melhore a socialização entre usuários 
e funcionários do serviço. É importante que 
o local de tratamento não seja visto como um 
ambiente de sofrimento e por isso buscamos 
esse tipo de humanização”, justifica Mergel.

rEFErênCIA nACIOnAl
Considerado referência nacional para 

tratamento de câncer infanto-juvenil, o Am-
bulatório de Oncologia Pediátrica da Facul-
dade de Medicina da Fundação do ABC tem 
atualmente cerca de 20 crianças em quimio-
terapia e realiza média de 200 consultas men-
sais. Com serviços 100% gratuitos, o local 
recebe pacientes de todo o país e tem como 
retaguarda para hospedagem a Casa Ronald 
ABC, instalada no campus da faculdade e que 
oferece alojamento, higiene e alimentação 
para a criança em tratamento e respectivo 
acompanhante.

Acolhendo casos diagnosticados desde a 
fase intrauterina até adolescentes com até 18 

anos, o Ambulatório de Oncologia Pediátri-
ca oferece atendimento integral e multidisci-
plinar, com equipe composta por médicos, 
enfermeiros e psicólogos, além de dentista, 
assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo 
e farmacêutico responsável. O serviço conta 
com apoio da Associação de Voluntárias para 
o Combate ao Câncer do ABC (AVCC), cujas 
integrantes auxiliam na humanização do am-
biente terapêutico, apoio às famílias e suporte 
social com entrega de cestas básicas, medica-
ções, próteses e perucas, entre outros itens.

Casos que necessitam internação são en-
caminhados ao Hospital Estadual Mário Co-
vas de Santo André, unidade de retaguarda e 
hospital-escola da FMABC.

ElEVADO ínDICE DE CUrA
Pesquisas apontam que o câncer infantil 

atinge uma em cada 600 crianças. As leuce-
mias são as mais frequentes, representando 
aproximadamente 1/3 dos casos. Tumores 
cerebrais correspondem a cerca de 20% dos 
casos, enquanto linfomas detêm 15%. A boa 
notícia é que, diferente do público adulto, a 

taxa de cura em crianças chega a 70%. Os 
tratamentos têm duração média de 1 ano e o 
acompanhamento é por toda a vida.

As terapias são individualizadas e variam 
de criança para criança. De forma geral, tu-
mores sólidos são tratados com cirurgia, 
seguida de quimioterapia ou radioterapia. 
Já a abordagem em linfomas e leucemias 
é com quimioterapia e, em último caso, 
com transplante. “Independentemente do 
caso, o diagnóstico precoce é fundamental. 
Quanto mais cedo identificado o proble-
ma, mais leve será a terapia. As medidas 
adotadas em casos avançados geralmente 
são mais agressivas, com medicações mais 
fortes e em doses maiores, aumentando os 
efeitos colaterais”, alerta o coordenador do 
Ambulatório de Oncologia Pediátrica da 
FMABC, Dr. Jairo Cartum, que aconselha: 
“O mais importante é que os pais levem 
seus filhos periodicamente ao pediatra para 
consultas de rotina. Esse profissional está 
apto a identificar possíveis sinais de câncer 
e a encaminhar para um serviço especializa-
do em oncologia infantil”. 
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Pediatria realiza feira de saúde em instituição 
filantrópica do Riacho Grande

São Caetano oferece fisioterapia uroginecológica

A disciplina de Clínica Pediátrica da Facul-
dade de Medicina do ABC organizou em 17 
de maio evento social na instituição filantrópi-
ca Semea - Sementes do Amanhã, no Riacho 
Grande, em São Bernardo. Sob supervisão da 
professora Denise de Oliveira Schoeps, a ativi-
dade desenvolvida por alunos da Monitoria de 
Pediatria incluiu a realização de feira de saúde 
com atendimentos e orientações.

A instituição filantrópica Semea desenvolve 
projeto socioeducativo com crianças e adoles-
centes de 6 a 17 anos em área de preservação 
ambiental próximo à represa Billings e carente 
de recursos sociais. “Desenvolvemos tema de 
saúde extremamente importante na atualidade, 
que é a prevenção da obesidade em crianças 
e adolescentes e das comorbidades. Entre ou-
tras coisas, demonstramos teores de gorduras 
e açúcares nos alimentos industrializados mais 
consumidos por esse público-alvo. Em outra 
estação de trabalho, exemplificamos o que o 
excesso de gordura acarreta no organismo. 
Também houve vídeo educativo e sugestões 
de alimentos saudáveis, inclusive para degusta-
ção e composição de refeições”, detalha a Dra. 

O Complexo Hospitalar Municipal 
de São Caetano mantém à disposição 
da população atendimento especializado 
em fisioterapia uroginecológica, verten-
te fisioterápica indicada a pacientes com 
distúrbios perineais – região dos órgãos 
genitais e do ânus. Graças ao trabalho é 
possível melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes, a partir do reestabelecimento 
do bem-estar físico, mental e social.

O gerente de fisioterapia sancaeta-
nense, Ricardo Alexandre Silvestre Tei-
xeira, elucida que esse procedimento se 
faz necessário para fortalecer músculos 
de pacientes que sofreram com o desloca-
mento de órgãos pélvicos, como a bexiga, 
por exemplo, em consequência do enfra-
quecimento da musculatura. “Se trabalha-
da corretamente, a parte muscular come-
ça a se reabilitar de forma adequada já em 
15 dias, com visível melhoria na vida das 
pessoas”, destaca Teixeira.

O encaminhamento para o serviço é 
feito após consulta com médicos da rede 
municipal. O trabalho na especialidade 
está sob responsabilidade da fisioterapeu-

Denise de Oliveira Schoeps.
No campo da assistência, os alunos da 

Monitoria de Pediatria comandaram avalia-
ções de peso, estatura, circunferência abdo-
minal e pressão arterial das crianças, adoles-
centes e respectivos acompanhantes. “A ideia 
do trabalho partiu inicialmente de grupo de 

alunos do 4º ano de Medicina, dentro da pro-
posta do curso de Pediatria para desenvolvi-
mento de projeto de humanização, com ações 
preventivas e educativas em escola pública de 
São Bernardo. A iniciativa foi muito bem ava-
liada pela escola e, a partir do compartilha-
mento via redes sociais, recebeu convite de 

outra escola para reedição”, acrescenta Dra. 
Denise Schoeps, que completa: “Acreditamos 
que ações como esta, além de contribuir para 
melhoria das condições de saúde da comuni-
dade, aumentam a visibilidade da FMABC e 
reforçam o papel da instituição como forma-
dora de opinião na região do ABC”.

CUrSO InTrODUTórIO à lIgA 
DE PEDIATrIA E PUErICUlTUrA
Outra ação de destaque ocorreu em 13 e 14 

de maio, quando a Liga de Pediatria e Puericul-
tura da Faculdade de Medicina do ABC, presidi-
da pela aluna Juliana Mori, realizou curso intro-
dutório anual para seleção de novos membros. 
A atividade contou com aulas sobre temas bá-
sicos da Pediatria, ministrados pelos professores 
Denise de Oliveira Schoeps (Patrona da Liga), 
Roseli Sarni, Maria Aparecida Dix Chehab, Fa-
bíola Souza e Luis Fernando Trigo.

A Liga de Pediatria e Puericultura é res-
ponsável pela realização de diversas ativida-
des assistenciais, de ensino e pesquisa. Ao 
todo participaram do curso introdutório 96 
alunos de Medicina.

ta Evelyn Dinardi.
De acordo com Ricardo Alexandre Sil-

vestre Teixeira, a fisioterapia uroginecológica 
corrige em mulheres incontinências urinária e 
anal, urgência para urinar, constipação, cistoce-
le, prolapsos, dispareunia, flacidez vaginal e al-
terações na gestação (pré e pós-parto). “Aten-
demos casos de mulheres jovens que sofrem 

demais por não controlar a eliminação de urina 
e fezes. São desconfortos que geram situações 
devastadoras”, exemplifica.

O profissional lista também terapias apli-
cadas aos homens. “Com essa especialidade 
tratamos incontinências urinária e anal, ur-
gência de urina, problemas de próstata (pós-
cirurgia) e disfunções sexuais”, enumera Tei-

xeira, ao ressaltar que muitos pacientes 
vítimas desses transtornos desenvolvem 
outros problemas, como sentimentos de 
ansiedade, frustração, depressão e medo, 
além de permanente estado de angústia e 
isolamento social.

Nas crianças, a fisioterapia urogine-
cológica trata enurese (quando os pe-
quenos, após 5 ou 6 anos de idade, não 
conseguem controlar a micção noturna 
na cama), constipação, urgência e inconti-
nência urinária, além de hiperatividade da 
bexiga. “Mesmo em crianças, essas situ-
ações causam terríveis constrangimentos 
e, se não tiverem o cuidado necessário, 
muitos problemas futuros”, completa Ri-
cardo Alexandre Silvestre Teixeira.

A Prefeitura de São Caetano mantém 
infraestrutura adequada à realização dessa 
modalidade fisioterápica no Complexo 
Hospitalar Municipal. Aparelhos de biofe-
edback e eletroestimulação, além de cine-
sioterapia e terapias manual e comporta-
mental estão disponíveis. Com a evolução 
do tratamento, pode ser indicada a pro-
moção de exercícios domiciliares.

Complexo Hospitalar de SCS oferece fisioterapia uroginecológica à população 

Foto: PMSCS/Alexandre Yort

Alunos da FMABC demonstraram teores de gorduras e açúcares em alimentos bastante  
consumidos por crianças e adolescentes
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Campanha do agasalho de 2014 começa em Mauá

Hospital nardini vai reformar  
pronto-socorro e Emergência

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés 
Nardini, em parceria com a Associação 
Voluntariado Calor Humano, deu início 
em 26 de maio à 5ª edição da campanha 
do agasalho. O projeto visa à arrecadação 
de doações de roupas limpas e de quali-
dade para pacientes e acompanhantes em 
situação de vulnerabilidade social.

Neste ano, pela primeira vez, a ação 
é feita em parceria com a Coordenadoria 
de Atenção Básica e Coordenadoria de 
Urgência e Emergência da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde. Além dos seis pontos de 
coleta espalhados pelo hospital (um por 
andar), cinco UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde) e uma UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) da cidade também abri-

A Prefeitura de Mauá recebeu o aporte de 
R$ 6,5 milhões do governo estadual destina-
do à reforma de dois andares do Hospital de 
Clínicas Dr. Radamés Nardini, na Vila Bocai-
na. O anúncio da liberação da verba foi feito 
em maio do ano passado, quando o governa-
dor Geraldo Alckmin esteve em evento sedia-
do no hospital. Com a liberação do recurso, a 
Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de 
Saúde, poderá dar sequência à contratação de 
empresa para execução dos trabalhos.

O uso do recurso compõe parte da es-
tratégia de revitalização do equipamento de 
saúde para a viabilização de um novo Nar-
dini. Tal estratégia conta ainda com outros 
recursos, como o aporte via emenda parla-
mentar da senadora Marta Suplicy, verbas do 

Ministério da Saúde oriundas da implanta-
ção das Redes de Atenção à Saúde e repasse 
de R$ 23 milhões anunciado em dezembro 
de 2013, pelo então ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, na ocasião do 59º aniversá-
rio de Mauá.

O novo projeto custeado pela verba es-
tadual preconiza que todos os atendimen-
tos de urgência e emergência do hospital 
ocorram na nova estrutura, incorporando o 
Acolhimento com Classificação de Risco em 
sua estrutura, humanizando o atendimento 
e garantindo eficiência do uso do recurso 
disponível.

Além disso, áreas serão completamente 
revitalizadas, entre elas a UTI do pronto-
socorro e o ambulatório, com implantação 

de Hospital-Dia, bem como de nova unidade 
de internação para retaguarda clínica de ur-
gência, com 20 leitos, proporcionando cerca 
de 150 a 200 internações/mês. Com a refor-
ma dos dois pavimentos, unidades de apoio 
como farmácia, nutrição, refeitório e labora-
tório também serão reestruturados. Já o setor 
administrativo, atualmente no 2º andar, será 
transferido para o 7º.

IMPACTO rEgIOnAl
Para o superintendente da unidade, o 

hospital tem reconstruído a relação com o 
munícipe da microrregião de Mauá, Ribei-
rão Pires e Rio Grande da Serra. “O Novo 
Nardini” vem sendo construído baseado em 
compromisso ético e de busca de eficiência 

para um atendimento universal e equitativo, 
integrado com a rede de saúde e alinhado 
às diretrizes do SUS. Essa reforma propor-
cionará avanço indiscutível nessa direção, 
proporcionando maior estrutura para o tra-
balhador e conforto e acesso aos usuários”, 
explicou o doutor Morris Pimenta e Souza.

Um dos desafios para a execução das 
obras é o compromisso de que em nenhum 
momento haverá suspensão do funciona-
mento do pronto-socorro. As fases de re-
forma respeitarão cronograma para que seja 
possível atender aos pacientes sem que haja 
aumento do risco assistencial pela reforma, 
garantindo o papel do Hospital Nardini en-
quanto equipamento hospitalar de referên-
cia microrregional.

garão pontos de coleta. São elas: UBSs Vila 
Assis, Vila Magini, Zaíra II, Jardim Flórida e 
Bairro São João, além da UPA Vila Assis.

A campanha atingiu recorde de doações 
na edição do ano passado. Em 37 dias foram 
recolhidas dos pontos de coleta 1.200 peças, 
entre as quais camisetas, casacos, calças de 
moletom e cobertores. Do total, 300 itens 
foram destinados à utilização dos usuários e 
o excedente doado para a Secretaria de Ação 
Social e Cidadania da Prefeitura. “Em 2013 
tivemos importante sensibilização dos fun-
cionários e dos moradores para alcançarmos 
este recorde. Mas, mais importante do que a 
quantidade arrecadada, é a conscientização 
popular em relação à qualidade das roupas. 
As pessoas precisam ter respeito com quem 

EnDErEçOS DOS 
POnTOS DE COlETA:

- UBS Flórida - Rua Samuel Wainer, 
nº 155 - Vila Flórida.

- UBS São João - Av. Barão de Mauá, 
4050 - Vila São João.

- UBS Vila Assis - Avenida Assis Bra-
sil, 591 - Vila Assis Brasil.

- UBS Zaíra II - Av. Castelo Branco, 
1975 - Jd. Zaíra.

- UBS Vila Magini - Rua David Bosca-
riol, 38 - Vila Magini.

- UPA Vila Assis - Avenida Dom José 
Gaspar 2129.

- Hospital Nardini - Rua Regente Fei-
jó, 166 – Vila Bocaina.

recebe essas doações”, disse a coordenadora 
da Associação Voluntariado Calor Humano, 
Maria Bernadete Luma Silva.

Antes de serem encaminhadas aos usuá-
rios, as doações são higienizadas e embaladas. 
A campanha segue até o 27 de junho, com 
possibilidade de ser prorrogada. Após a fase 
final de arrecadação, o hospital promoverá 
evento para anunciar balanço de 2014.

Recurso de R$ 6,5 milhões já foi liberado e obras devem começar neste ano Verba compõe parte da estratégia de revitalização que viabilizará um novo Nardini
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Curso internacional terá professor do ABC

Cardiologia comanda mutirão em Praia 
grande contra hipertensão arterial

Professor titular de Saúde Coletiva da 
FMABC de 1996 a 2014 e atual colabo-
rador da disciplina, Dr. Marco Akerman 
é o único brasileiro entre os “professores 
convidados” que responderão pelo “Cur-
so Internacional de Promoção da Saúde 
junto às Escolas e Comunidades”. Minis-
trado via internet e com início programa-
do para 21 de julho próximo, o curso está 
sob responsabilidade da Faculdade Lati-
no-americana de Ciências Sociais da Ar-
gentina, em colaboração com o escritório 
argentino da Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS).

Durante a última década, os países 

A 10ª edição da reunião científica 
mensal da disciplina de Cardiologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC contou com 
presença ilustre em 23 de maio último. O 
médico cardiologista Mário Fernandes, 
presidente da Sociedade Angolana de 
Doenças Cardiovasculares, participou do 
encontro na FMABC, cujo tema central 
foi justamente “Desafios da Cardiologia 
em Angola”.

Dr. Mário Fernandes falou sobre o 
panorama da medicina nos países lusófo-
nos – aqueles que têm o português como 
idioma oficial –, que são Brasil, Portugal, 
Angola, Guiné Bissau, São Tomé e Prín-
cipe, Moçambique, Cabo Verde e Timor 
Leste. Por meio de gráficos, o especialista 
angolano apresentou dados como o au-
mento de 600% nos casos de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) no continente 
africado e abordou de forma abrangente 
a escassez da saúde nos países da região.

“Nós temos pequeno número de 
médicos formados por ano e por isso é 
importante termos essas portas abertas 
com o Brasil. Hoje são 22 alunos angola-
nos cursando pós-graduação na FMABC 
e isso nos beneficia bastante, pois multi-
plica o conhecimento”, reconheceu Dr. 
Mário Fernandes.

Além dos professores da disciplina, a 
reunião científica contou com presenças 
do coordenador do setor de Pós-Gradua-
ção, Pesquisa e Inovação da FMABC, Dr. 
Caio Parente Barbosa, e do diretor da ins-
tituição, Dr. Adilson Casemiro Pires, que 
elogiou a iniciativa da palestra, organizada 
pelo professor titular de Cardiologia, Dr. 
Antonio Carlos Palandri Chagas. “É mui-
to importante termos essa internacionali-
zação do conhecimento científico aqui na 
FMABC”, ressaltou Chagas. 

Comitiva composta por 10 professores 
da disciplina de Cardiologia da Faculdade 
de Medicina do ABC partiu do campus uni-
versitário em 26 de abril – Dia Nacional de 
Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial 
– rumo à Praia Grande, no Litoral paulista. 
Em parceria com a regional ABCDM da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo (SOCESP), os docentes da FMABC 
organizaram campanha de prevenção e con-
trole da hipertensão arterial, pela qual foram 
atendidos mais de 400 pacientes.

Entre as atividades realizadas estiveram 
orientações sobre os principais fatores de ris-
co cardiovascular e apresentação da cartilha 
“Eu sou 12 por 8”, que orienta sobre o índice 
de pressão arterial considerado ideal – ou seja, 
quando a máxima está em 120 e a mínima em 
80 milímetros de mercúrio, conhecidas popu-
larmente como “12 por 8”. Médicos e enfer-
meiros também aferiram a pressão arterial da 
população e passaram recomendações sobre 
alimentação saudável.

“A doença cardiovascular é a que mais 
acomete a população mundial, responsável 
pelo maior índice de mortalidade, relacio-
nada principalmente ao infarto agudo do 
miocárdio e ao acidente vascular cerebral 
(AVC)”, alerta a professora de Cardiologia 
da FMABC e coordenadora da campanha, 
Dra. Carla Janice Lantieri, que acrescenta: 
“Procuramos orientar o público leigo a res-
peito da necessidade de controle adequado 
da pressão arterial e também sobre os fato-
res de risco associados, como sedentarismo, 
obesidade, colesterol alto, tabagismo, estres-
se e diabetes. São todas condições modifi-

latino-americanos vivenciaram processos de 
mudanças dos modelos de saúde, cujas ca-
racterísticas implicam em transformação e 
reorientação das instituições setoriais, orga-
nizações civis e das próprias comunidades. 
A maioria das propostas para a “produção 
social da saúde” requer a implementação de 
série de mecanismos que demandam maio-
res conhecimentos sobre a saúde e seus de-
terminantes, assim como sobre os modos de 
abordá-la. Isto implica incorporar novos co-
nhecimentos e ferramentas que reconheçam 
a saúde como um direito e um recurso neces-
sário para alcançar-se a equidade.

Neste cenário, o Curso Internacional de 

cáveis e que devem ser observadas a fim de 
preservar a saúde cardiovascular”.

As ações de prevenção e combate à 
hipertensão arterial em Praia Grande tive-
ram sequência em Santo André, de 28 de 
abril a 2 de maio, no ambulatório de es-
pecialidades da FMABC. A disciplina de 
Cardiologia repetiu o trabalho preventivo e 
registrou mais de 200 atendimentos. Outro 
local beneficiado pelo trabalho foi o Cen-
tro Integrado de Saúde e Educação (CISE) 
da Terceira Idade João Nicolau Braido, em 
São Caetano, onde 80 pessoas assistiram a 

palestra educativa e puderam tirar dúvidas 
sobre o tema central da campanha.

“Ficamos muito satisfeitos com os resulta-
dos da campanha contra a hipertensão arterial, 
que demonstram dinamismo e pró-atividade 
dos profissionais da Cardiologia. Além disso, 
o trabalho serviu para integrar ainda mais os 
docentes da disciplina às propostas de traba-
lho da SOCESP, em ações integradas que be-
neficiaram sobremaneira a população de Praia 
Grande e do ABC”, comemora o professor 
titular de Cardiologia da FMABC, Dr. Antonio 
Carlos Palandri Chagas.

Doutores Antonio Carlos Chagas,  
Mário Fernandes, Caio Parente Barbosa  

e Adilson Casemiro Pires

Ações preventivas também ocorreram no ambulatório de especialidades da FMABC

Promoção da Saúde junto às Escolas e 
Comunidades buscará contribuir com a 
capacitação de profissionais em promo-
ção da saúde – com ênfase nos âmbitos 
comunitários e escolares –, integrar con-
ceitos e desenvolver capacidades para a 
implementação prática de propostas de 
promoção da saúde nos lugares de traba-
lho dos participantes, assim como mobi-
lizar uma comunidade de aprendizagem 
e de colaboração entre profissionais de 
países latino-americanos.

Interessados podem obter mais in-
formações pelo site www.flacso.org.ar ou 
através do e-mail cips@flacso.org.ar.

Médico 
angolano faz 
palestra na 

FMABC
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Funcionários da FUABC terão  
70% de bolsa em curso de ‘Tecnologia 

em gestão Hospitalar’

Com intuito de implantar o recém-es-
truturado Plano de Cargos, Carreiras e Sa-
lários, a Fundação do ABC acaba de fechar 
parceria com a Faculdade de Medicina do 
ABC para abertura de curso de graduação 
em “Tecnologia em Gestão Hospitalar”. 
Com 70% de bolsa de estudos para funcio-
nários da FUABC e unidades mantidas, o 
objetivo é proporcionar formação superior 
com aprendizado nas áreas da Saúde e Ges-
tão Hospitalar a colaboradores que ainda 
não cursaram faculdade. A ideia central é 
que, a partir da formação acadêmica, o fun-
cionário desempenhe melhor suas ativida-
des, com benefícios para a vida profissional 
e para a instituição, assim como valorização 
do conhecimento, aprendizado, desempe-
nho e responsabilidade do profissional.

A parceria FUABC-FMABC para o 
novo curso integra Programa de Desen-
volvimento Institucional da Fundação do 
ABC, que busca fundamentar a carreira dos 
profissionais, direcionando para o alcance 
da missão, dos objetivos e da obtenção de 
resultados institucionais. A proposta enfa-
tiza a importância da educação continuada, 
de modo que os colaboradores se mante-
nham atualizados e prestem serviços com 
qualidade e segurança.

Com três anos de duração e início 
programado para julho deste ano, o curso 
superior de Tecnologia em Gestão Hos-
pitalar terá aulas no período noturno, das 
18h40 às 23h, e oferecerá 50 vagas na pri-
meira turma. Aberto à comunidade, o ves-
tibular ocorrerá em 25 de junho com duas 
opções de horário: às 10h ou às 19h30. As 
inscrições para a prova são gratuitas e vão 
até 23 de junho, das 9h às 20h, na Secre-
taria Acadêmica da Faculdade de Medicina 
do ABC (Av. Príncipe de Gales, 821 - San-
to André).

O aluno habilitado como tecnólogo em 
Gestão Hospitalar terá formação genera-
lista, humanista, crítica e reflexiva. Será ca-
pacitado para atuar em todos os níveis de 
atenção à saúde, com base no rigor científi-

co e intelectual. A partir do desenvolvimen-
to das competências, habilidades e atitudes 
fundamentais, o gestor hospitalar deverá 
ser capaz de assumir posições de liderança 
nas organizações e ser comprometido com 
a atualização permanente, com princípios 
éticos que norteiam a profissão e com o 
desenvolvimento socioeconômico do país.

InVESTIMEnTO nO 
FUnCIOnárIO
A Fundação do ABC é mantenedora de 

15 hospitais, 3 AMEs (Ambulatórios Médi-
cos de Especialidades) e 2 pronto-socorros, 
além da Faculdade de Medicina do ABC e 
de uma Central de Convênios que adminis-
tra mais 40 planos de trabalho específicos 
– incluindo todas as UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) de Santo André, São 
Bernardo, Mauá e Franco da Rocha. São 
mais de 15 mil funcionários diretos e a área 
de Recursos Humanos de cada mantida es-
tará responsável pela divulgação do Progra-
ma de Desenvolvimento Institucional, as-
sim como pelo recebimento das inscrições 
para o vestibular.

Entre os critérios para concorrer às bol-
sas de estudo, o funcionário deve ter pelo 
menos um ano de empresa, não ter forma-
ção superior e atuar em áreas de abrangên-
cia do curso, com aplicabilidade direta dos 
conhecimentos acadêmicos no cargo. Além 
disso, o colaborador deve ser aprovado no 
vestibular. As vagas serão distribuídas entre 
as unidades mantidas e a própria mantene-
dora.

Interessados devem procurar o depar-
tamento de Recursos Humanos da unidade 
de trabalho mantida da FUABC para mais 
informações e inscrição no vestibular. Os 
funcionários aprovados e matriculados 
investirão somente R$ 172,50 mensais na 
graduação. O restante da mensalidade será 
custeado em forma de bolsa de estudos 
pela Fundação do ABC e pela unidade de 
trabalho do funcionário – cada uma com 
parcela de R$ 201,50. 

Com 3 anos de duração, novo curso de  
graduação da Faculdade de Medicina do ABC iniciará  

aulas em julho próximo
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Conselho de Administração aprova contas de 2013

2º Fórum 
Regional de 

Humanização

Hospital Bertioga organiza Semana 
de Prevenção de Acidentes  

de Trabalho e Meio Ambiente

O Conselho de Administração do 
Hospital Bertioga, que acompanha o 
contrato de gestão entre Fundação do 
ABC e Prefeitura de Bertioga, aprovou 
em 21 de maio a prestação de contas de 
2013 em reunião conduzida pelo supe-
rintendente do hospital, Rogério Anhon 
Bigas, e pelo diretor administrativo, 
Alessandro Maia Simões.

Participaram da reunião os conselhei-
ros municipais de saúde Ermínio Araú-
jo Aguiar, Myriam Chaves Polovaniuk e 
Teresa Cristina Pinho Favaretto. Repre-
sentando a Prefeitura estiveram Plínio 

O Departamento Regional de Saú-
de - DRS IV realizou no final de maio 
o “2º Fórum Regional de Humaniza-
ção da Baixada Santista”. Com o tema 
Prevenção da Mortalidade Perinatal: o 
Caminho é a Atenção, o evento reu-
niu representantes dos municípios, 
hospitais e do Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME), além do 
Comitê Regional de Prevenção do 
Óbito Materno, Fetal e Infantil.

A iniciativa serviu para que as 
instituições de saúde apresentassem 
projetos e experiências com temas 
inseridos nos eixos da Política Esta-
dual de Humanização: Integralidade 
do Cuidado, Rede e Regionalização, 
Gestão Participativa e Apoio Técni-
co e Formação em Humanização. O 
Hospital Bertioga - FUABC apresen-
tou o projeto “Esperando a Chegada 
do Bebê”, que fez parte da mesa de 
debates “Acesso aos Serviços de Saú-
de e Integralidade do Cuidado”. A en-
fermeira Juliana Segralia, responsável 
pela da Educação Permanente, expôs 
os resultados obtidos com o projeto, 
que mensalmente reúne as gestantes 
do município para orientações sobre 
os cuidados com recém-nascido e 
para visita ao centro obstétrico e ma-
ternidade do hospital.

Durante a apresentação, Juliana 
destacou a experiência positiva de 
uma jovem mamãe de 25 anos, que 
sentiu as primeiras contrações duran-
te aula sobre as fases do trabalho de 
parto. “O caso dessa jovem deixou 
toda a equipe muito feliz e orgulhosa. 
Mostrou a todos que estamos no ca-
minho certo”, destacou.

Convívio social, bem-estar e ações segu-
ras foram os principais temas abordados na 
4º Semana Interna de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho e Meio Ambiente do Hospital 
Bertioga - FUABC, que contou com palestras, 
treinamento e com o tradicional café da ma-
nhã – prestigiado pelo secretário municipal de 
Saúde, Manoel Prieto Alavarez. A abertura da 
SIPAT-MA, em 2 de junho, esteve sob respon-
sabilidade do técnico de segurança do trabalho 
e presidente da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA), Jairo Giudice, que 
apresentou números de acidentes e afastamen-
tos entre os colaboradores durante o ano.

A primeira palestra teve como tema as 
redes sociais. O palestrante Juliano Giudice 
Mota apresentou aos colaboradores os prin-
cipais cuidados ao criar perfis em rede sociais, 
como preservação de dados pessoais e não 
fornecer localização em aplicativos de GPS. 
Na vida profissional, alguns cuidados tam-
bém devem ser observados, como sigilo de 
informações confidenciais, fotos e assuntos 
tratados em reuniões de trabalho. “As empre-
sas devem possuir um código de conduta e 
orientar seus funcionários”, afirmou Juliano.

Orientações e uma simulação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 
também foram temas de atividade. A equipe do 
SAMU apresentou as situações pelas quais o 
serviço deve ser acionado, assim como o fun-
cionamento do atendimento telefônico 192 e as 
informações necessárias para que a central libe-

de Lima Aguiar e Zuleika Muller Serafim. A 
Câmara Municipal fez-se presente por meio 
de Marcelo dos Santos Pereira. Em nome 
da Fundação do ABC compareceu Dr. João 
Eduardo Charles. Dr. João Paulo Aché de 
Freitas participou, eleito pelo próprio Con-
selho de Administração, e Ana Paula Mar-
tins esteve representando os funcionários do 
Hospital Bertioga.

Durante a reunião foram apresentados 
números de atendimentos e metas contratu-
ais de 2013, assim como balanço das capaci-
tações de pessoal e os manuais de Orientação 
para Internação e Guia de Boas Práticas nas 

re a saída da ambulância.
Outra ação de destaque realizada na 

SIPAT-MA envolveu os colaboradores em 
check-up de saúde com direito a aferição da 
pressão arterial, cálculos do Índice de Massa 
Corporal (IMC) e da Relação Cintura-Quadril 
(RCQ), além de orientações com a nutricionis-
ta Elaine Raimundo. Durante Oficina de Nu-
trição e Alimentação Saudável, os participantes 
puderam conhecer a quantidade e a qualidade 
das vitaminas em diversos alimentos.

“Planejamento financeiro: melhorando 
seu orçamento e a saúde do seu bolso” foi 

tema de palestra ministrada pelo administra-
dor Alessandro Maia Simões, que abordou de 
forma simples e direta como manter o con-
trole de gastos, organizar e planejar novos 
investimentos.

O encerramento da 4ª SIPAT-MA do 
Hospital Bertioga contou com participação 
do psicanalista Ulisses D´Angelo em pa-
lestra motivacional. O especialista abordou 
questões relacionadas à valorização pessoal e 
profissional, o quanto os profissionais estão 
cuidando da própria saúde, as relações fami-
liares, afinidades profissionais e amizades.

Equipe de Bertioga apresentou projeto 
“Esperando a Chegada do Bebê”

Orientações e simulação de atendimento do SAMU 192 foram algumas das atividades da  
4ª SIPAT-MA do Hospital Bertioga

Reunião contou com apresentação de metas 
contratuais e atendimentos de 2013

Secretário de Saúde de Bertioga, Manoel Prieto Alavarez prestigiou o evento

Redes Sociais – os dois implantados no 
segundo semestre de 2013.
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Professor da Medicina ABC é homenageado 
em congresso de Cirurgia Dermatológica

Professor titular de Dermatologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC e Livre-Docen-
te da instituição, Dr. Carlos D´Apparecida 
Santos Machado Filho foi o grande home-
nageado do 26º Congresso Brasileiro de Ci-
rurgia Dermatológica, realizado de 9 a 12 de 
abril em Porto Alegre (RS). Eleito patrono 
do evento, o médico tem mais de 25 anos de 
estudos na área de vitiligo. É um dos poucos 
dermatologistas brasileiros com experiência 
em transplante de pele para pacientes com a 
doença e está entre os principais especialistas 
na área, com mais de 500 pacientes transplan-
tados com sucesso.

A homenagem no congresso da SBCD 
ocorreu na noite do dia 10. No discurso, Dr. 
Carlos Machado destacou mensagem aos jo-
vens recém-formados em cirurgia dermato-
lógica. “A geração atual não costuma valori-
zar as raízes. Substitui o antigo e incorpora o 
novo como se fosse sempre a melhor opção. 
O que precisa haver é o discernimento entre o 
que é antigo e o que é velho, obsoleto”, consi-
dera o professor da FMABC, que acrescenta: 
“Hoje os jovens incorporam novos conceitos 
como se fossem sedimentados. Porém, mui-
tos desses novos conceitos não duram sequer 
2 anos”, alerta o docente.

O patrono do evento completou: “Tive o 
privilégio de conviver com pessoas de men-
talidade extremamente abertas, como os pro-
fessores Sebastião de Almeida Prado Sam-
paio e Luiz Henrique Camargo Paschoal, que 
estavam sempre conectados com o que há 
de novo, bem ao estilo dos mais jovens, mas 
sem esquecer a tradição. Segundo e filósofo e 
educador Mario Sergio Cortella, a tradição é 
aquilo que carrega o antigo, mas o antigo não 

Alunos realizam “lollapalurso” e “AcxDoc”
Os alunos da Faculdade de Medici-

na do ABC organizaram em 7 de junho 
dois eventos simultâneos com atividades 
esportivas e apresentações de bandas ao 
vivo, cujo objetivo foi reunir e confrater-
nizar acadêmicos, professores e ex-alu-
nos. Com tradição de 15 anos, o AcxDoc 
colocou acadêmicos e professores frente 
a frente em competições esportivas como 
futebol, basquete e voleibol. Já a segunda 
edição do Lollapalurso escalou bandas de 
alunos, ex-alunos e de professores para 
animar o evento, que também contou 

com churrasco e apresentação da tradi-
cional bateria dos alunos da FMABC, a 
Kossakos.

Além da confraternização, os estu-
dantes aproveitaram o 2º Lollapalurso e 
15º AcxDoc para realizar campanhas de 
arrecadação de alimentos não perecíveis e 
agasalhos, que serão entregues à popula-
ção carente. Entre centenas de ex-alunos 
que prestigiaram os eventos estiveram o 
atual secretário de Estado da Saúde, Dr. 
David Uip, e o diretor da FMABC, Dr. 
Adilson Casemiro Pires.

é o velho. O velho é aquilo que está ultrapas-
sado, arcaico, que não tem mais lugar. O an-
tigo é aquilo que tem existência mais extensa 
no tempo e permanece com vitalidade”.

Para Dr. Machado, “a homenagem valoriza 
o trabalho da FMABC e divulga a escola in-
ternacionalmente”. Foram cerca de 2 mil con-
gressistas, com palestrantes e convidados de 
diversos países, entre os quais Alemanha, Esta-
dos Unidos e de quase toda América Latina.

Dr. Carlos D’Apparecida Santos Machado 
Filho é graduado em Medicina pela Faculda-
de de Medicina do ABC (1974), com mestra-
do em Dermatologia (1986) e doutorado em 
Medicina (2000) – ambos pela Escola Paulista 
de Medicina / Universidade Federal de São 

Paulo, além de Livre Docência pela Medicina 
ABC (2010). Atualmente dedica-se a diversas 
atividades na FMABC, entre as quais a de 
professor titular de Dermatologia, chefe do 
setor de Cirurgia Dermatológica e diretor de 
Pesquisa e Desenvolvimento.

rECADO à JUVEnTUDE
O discurso do patrono do 26º Congresso 

Brasileiro de Cirurgia Dermatológica trouxe, 
entre outras coisas, menção ao Dr. Luiz Hen-
rique Camargo Paschoal, fundador da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, 
professor de Dermatologia da FMABC des-
de a década de 1970 e diretor geral da escola 
por dois mandatos seguidos, que faleceu em 

outubro de 2013.
Em sua reflexão, Dr. Machado afirmou 

que “a Dermatologia brasileira nunca mais foi 
a mesma a partir da criação da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Dermatológica em 1988” 
e optou por dedicar boa parte das palavras 
“aos que iniciam na especialidade, que indis-
cutivelmente são a grande maioria dos con-
gressistas e a base de nossa Sociedade”. Aos 
jovens, aconselhou o homenageado: “Este-
jam sempre abertos às novidades, mas lem-
brem que a inovação não consiste em pura 
e simplesmente copiar ou adotar novidades, 
mas sim de compô-las com o antigo. Portan-
to, faz-se necessário deletar seletivamente os 
velhos conceitos, aqueles em desuso, mas não 
os antigos. É preciso desorganizar constante-
mente o pensamento para poder reagrupa-lo 
em uma nova ordem e assim inovar”.

O médico encerrou o discurso de agra-
decimento com reflexão sobre a profissão: 
“Durante minha vida acadêmica convivi no 
passado com professores que insistiam em 
impor suas convicções de rumos da Derma-
tologia aos discípulos, negando ou minimi-
zando o ensino da cosmiatria, da aparatologia 
e mesmo da cirurgia dermatológica. Insistiam 
na ideia de maximizar o ensino da dermato-
logia clínica, o que é uma ilusão. Não se pode 
modificar tendências de mercado e compor-
tamentos populacionais, impondo convicções 
ou hierarquizando patologias. Estou conven-
cido de que o futuro da Dermatologia não 
está na cosmiatria, tampouco na aparatologia 
ou na cirurgia, mas sim em uma Dermatolo-
gia Geral, que integre bons médicos clínicos à 
cosmiatria, à aparatologia e à cirurgia. Em ou-
tras palavras, o futuro é a medicina cutânea”. 

Homenageado como patrono do congresso, Dr. Carlos D´Apparecida Santos Machado Filho

Campus universitário recebe acadêmicos, professores e ex-alunos no 2º Lollapalurso e 15º AcxDoc




