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FUABC deixa Bertioga
com mais de 90%

de satisfação popular

CHM passa a integrar
Rede Universitária
de Telemedicina

Maternidade de Caieiras
amplia assistência no

primeiro mês de gestão
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Em parceria com a Prefeitura de São Caetano, alunos da Faculdade de Medicina do ABC organizaram em agosto a 11ª edição da Feira de Saúde –  

evento que orienta e faz atendimento gratuito à população com exames, consultas e palestras educativas. A ação no Hospital São Caetano,  
no bairro Santo Antonio, registrou mais de 600 pessoas atendidas. Pág. 3

Feira de saúde atende 
mais de 600 pessoas 
em são Caetano

PMSCS/Robson de Almeida
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www.fuabc.org.br2

Fundação do ABC - entidade Filantrópica de Assistência social, saúde e educação. Presidente: Dr. Marco Antonio Santos Silva; Vice-Presidente: Dr. Mauricio Mindrisz. secretário-geral: Dr. Jurandyr José Teixeira das Neves.

Faculdade de Medicina do ABC - Diretor: Dr. Adilson Casemiro Pires; Vice-Diretor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Conselho de Curadores (Titulares): João Eduardo Charles; Margareth Lodos Tangerino; Jose Francisco de Araujo; Luiz Antonio Della Negra; Vanderley da Silva Paula; José Roberto Espindola Xavier; Matheus Polly; Emilio de Fina Jr.; Claudio Antonio Rufino Gomes; Thiago Marchi Sacoman; 
José Freire da Silva; Luiz Francisco da Silva; Itor Germano Silva; Tatyana Mara Palma; Sergio Pedro Baldassin; Nilson Rodrigues da Silva; Rodrigo Grizzo Barreto Chaves; e Rafael Rodrigues de Miranda. Conselho Fiscal: Maisa França Rocha (São Caetano do Sul), Renata Sanchez Soares (São 
Bernardo do Campo) e Silmara Grilo Brito (Santo André).

Instituições gerenciadas: Superintendente do Hospital Municipal Universitário (HMU): Dr. João Gustavo Negrão; Superintendente do Hospital Anchieta (HA): Rafael Moraes Pinto; Superintendente do PS Central de SBC: Dra. Renata Martello; Superintendente do Hospital Estadual Mário 
Covas: Dr. Desiré Carlos Callegari; Superintendente do Complexo de Saúde Irmã Dulce de Praia Grande / UPA Samambaia: Dr. Manoel Nunes Cardoso Neto; Superintendente do Hospital da Mulher de Santo André: Dra. Rosa Maria Pinto Aguiar; Superintendente do AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) Praia Grande: Dr. Murilo William Dib; Superintendente da Central de Convênios: Dra. Adriana Helena de Almeida; Superintendente do Hospital Bertioga: Rogério Anhon Bigas; Superintendente do Hospital Nardini: Dr. Morris Pimenta e Souza; Superintendente do 
Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano: Alexandre Butkevicius; Superintendente do AME Mauá: Dr. Pedro Gregori; Superintendente do AME Santo André: Dr. Wagner Boratto; Superintendente do Hospital de Clínicas de SBC: Dr. Daniel Gomes Monteiro Beltrammi.

Jornal Crescendo ABC: Produção: Depto. de Comunicação FUABC; Textos: Joaquim Alessi, Eduardo Nascimento e Marina Camargo; Editoração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio Operacional (Textos e Fotos): Eduardo Nascimento, Marina Camargo, Nádia Almeida, Maitê Morelatto, 
Mariana Borges, Naide Solon, Thiago Paulino, Maíra Sanches, Fausto Piedade, Renata Aranha e Vanessa Paro. Fundadores: Dr. Marco Antonio Espósito, Dr. Milton Borrelli e Dr. João Hallack; Contatos: noticias@fuabc.org.br ou (11) 2666-5431.

FUABC-FMABC: Av. Príncipe de Gales, 821 - Santo André (SP). CEP: 09060-650. Fones: (11) 2666-5400 (FUABC) / 4993-5400 (FMABC). Endereços eletrônicos: www.fuabc.org.br e www.fmabc.br.

são Caetano faz orientações
durante “Curso de gestantes”

Gestantes de São Caetano – algu-
mas acompanhadas pelos pais dos fu-
turos filhos – receberam orientações 
que contribuirão positivamente nos 
períodos compreendidos entre o pré 
e o pós-parto. A ação ocorreu durante 
o tradicional Curso de Gestantes, que 
foi oferecido pela Secretaria de Saú-
de da Prefeitura dias 7 e 8 de agosto, 
no auditório do Hospital Municipal 
Maria Braido, no Bairro Olímpico, às 
mulheres que são atendidas na rede 
municipal. A primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de Solidarie-
dade, Graça Pinheiro, participou da 
abertura do evento.

Nos encontros, os profissionais da 
Saúde trataram dos temas Nutrição da 
Gestante e do Lactante; Importância 

da Atividade Física na Gestação; Saúde 
Bucal na Gestação; Pré-natal de Baixo 
Risco; Parto; Puerpério; Pré-natal de 
Alto Risco; Aspectos Psicológicos na 
Gestação e Pós Parto; Atendimento ao 
Recém-Nascido/Sala de Parto/Triagem 
Neonatal; Cuidados com o Bebê; Ama-
mentação; e Métodos Contraceptivos.

AleITAMenTo MATerno
A Semana da Amamentação foi 

comemorada pela Secretaria de Saúde 
na Casa da Gestante, espaço localizado 
dentro do Hospital Euryclides de Jesus 
Zerbini, no Bairro Olímpico, entre 4 e 
8 de agosto. A atividade contou com 
palestras e muitas orientações às mu-
lheres grávidas ou que tiveram filhos 
recentemente.

reconhecimento e 
recredenciamento

Primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade,  
Graça Pinheiro participou da abertura do evento

Inicio este editorial 
com agradecimento à toda 
comunidade acadêmica. E 
não poderia ser diferente! 
Afinal, foi graças ao traba-
lho em equipe, dedicação e 
ao esforço de cada um de 
nossos docentes, alunos 
e funcionários que fomos 
aprovados recentemente 
no processo de recreden-
ciamento da FMABC e de 
reconhecimento dos cursos 
de Medicina e Fisioterapia 
(tarde e noite) junto ao Mi-
nistério da Educação. Já estamos acatando as 
sugestões de melhoria do MEC e observan-
do ressalvas com atenção, pois sabemos que 
o processo de avaliação é contínuo e vamos 
buscar sempre melhorar.

No ano em que a Faculdade de Medicina 
do ABC completa 45 anos, o reconhecimento 
do MEC reforça a extensa lista de motivos 
para comemorar. Hoje contamos com 8 cur-
sos de graduação na área de Ciências da Saú-
de, sendo o mais novo deles, de Tecnologia 
em Gestão Hospitalar, com turma completa 
recém-iniciada. Ao longo dos anos também 
contabilizamos mais de 200 mestres e douto-
res formados, 1.600 residentes e 4.500 alunos 
formados na graduação. Hoje contamos com 
33 cursos de pós-graduação “Lato Sensu”, 
mais de 150 projetos de iniciação científica 
em andamento e “Stricto Sensu” – Mestrado 
e Doutorado – reconhecido pela Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES).

São números e conquistas que confir-
mam a afirmação anterior: temos muito o 
que comemorar. Para atingirmos tal patamar 
de excelência, contamos com a participa-
ção e apoio excepcional de nossos discen-
tes. Certamente esta não será a primeira vez 
em que afirmo que os alunos são o patri-

mônio mais valioso desta 
instituição. Mas não custa 
ratificar, principalmente 
após este início de segun-
do semestre tão produtivo 
e vitorioso. Reiniciamos as 
atividades com o pé direi-
to! Tradicionalmente, em 
agosto, os alunos da Facul-
dade de Medicina do ABC 
realizam três grandes even-
tos: o Congresso Médico 
Universitário do ABC, o 
Simpósio Internacional de 
Educação em Ciências da 

Saúde, e a Feira de Saúde.
O incentivo à iniciação científica e à pes-

quisa ficaram evidentes tanto no Comuabc 
quanto no simpósio internacional, que reuni-
ram no campus da FMABC centenas de estu-
dantes para palestras, cursos e apresentações 
de trabalhos. Já a Feira de Saúde, que neste 
ano ocorreu em São Caetano, foi responsá-
vel pelo atendimento de mais de 600 pesso-
as. Ficamos, de fato, satisfeitos e orgulhosos 
ao evidenciar os resultados dessas atividades. 
Afinal, são ações de iniciativa, organização, 
esforço e trabalho dos alunos, que mostram a 
força e capacidade do corpo discente.

Por fim, gostaria de parabenizar o profes-
sor da FMABC e Diretor Clínico do Centro 
Hospitalar Municipal de Santo André, Dr. 
João Antonio Correa, na figura de quem 
cumprimento a toda a equipe do CHM, pela 
iniciativa pioneira do Núcleo de Telemedi-
cina. A partir dessa nova ferramenta, certa-
mente conseguiremos melhorar a assistência 
à população, conectando a unidade do ABC a 
mais de 100 hospitais públicos universitários 
e de ensino em todo o país.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC

PMSCS/Eric Romero
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“Feira de saúde” atende mais de
600 pessoas em são Caetano

FMABC está  
entre vencedores 
do “10º Desafio 

Fleury”

Em parceria com a Prefeitura de São Ca-
etano, alunos da Faculdade de Medicina do 
ABC organizaram em 23 de agosto a 11ª edi-
ção da Feira de Saúde – evento que orienta 
e faz atendimento gratuito à população com 
exames, consultas e palestras educativas. A 
ação das 9h às 16h teve lugar no Hospital São 
Caetano, no bairro Santo Antonio, com aten-
dimento a mais de 600 pessoas.

Entre os atendimentos disponíveis esti-
veram exames de glicemia capilar (diabetes) e 
medição de pressão arterial, papanicolau e testes 
para detecção de sífilis, hepatites B e C. Tam-
bém houve atendimento em diversas especiali-
dades médicas, entre as quais Cardiologia, Der-
matologia, Doenças Renais, Gastroenterologia, 
Pediatria e Hebiatria, Hematologia, Infectologia, 
Oncologia, Vascular, Plástica e Psiquiatria.

“Em São Caetano já estou acostumada a 
ser bem atendida”, afirmou a aposentada Ani-
ta Migliacci, de 79 anos. A satisfação da usu-
ária com a oferta de serviços públicos ficou 
ainda mais evidente durante a Feira de Saúde. 
Dona Anita chegou à unidade às 9h30 e, em 
menos de 15 minutos, passou por consulta 
dermatológica e deixou o local com receita de 
medicamento contra uma doença de pele. “A 
quantidade de pessoas para nos ajudar me sur-
preendeu. Foi muito rápido”, atestou a pacien-
te. E ela tinha razão. Foram 150 estudantes de 
Medicina e dezenas de especialistas reunidos 
para dar celeridade aos procedimentos.

“O que organizamos foi mais do que um 
mutirão”, definiu o secretário municipal de 
Saúde, Mario Chekin. “Com todo este aparato 
humano, de materiais e equipamentos, con-
seguimos, em um dia, suprir demanda de até 
duas semanas”, ressaltou o gestor, lembrando 
que a Feira superou a expectativa de público.

A orientação à população também con-
tou com curso de primeiros socorros voltado 
para o público leigo, que entre outras coisas 
ensinou a maneira correta para realização de 
massagem cardíaca. “A Feira de Saúde já se 
tornou evento tradicional na FMABC, que 
permite aos alunos ter contato com pacientes 
desde os primeiros anos do curso de Medici-
na, além de exercitar os ensinamentos teóricos 
na prática. É uma oportunidade de aprender 
e, ao mesmo tempo, beneficiar a comunidade 
onde o evento é realizado”, explicam as alu-
nas do 2º ano de Medicina e coordenadoras 
da 11ª Feira de Saúde, Fernanda Cafeo e Ma-
riana Gouveia.

A Faculdade de Medicina do ABC 
conquistou segundo lugar na 10ª edição 
do Desafio Fleury – gincana cultural do 
laboratório Fleury Medicina e Saúde 
para alunos do sexto ano de Medicina 
do Estado de São Paulo. A competição 
em 23 de agosto reuniu oito instituições. 
O primeiro lugar ficou com a Universi-
dade de Campinas (Unicamp) e o ter-
ceiro com a Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto (Famerp).

Os vencedores foram premiados 
com R$ 18 mil no total, além de tablets 
e cursos de especialização. A equipe da 
FMABC recebeu R$ 5 mil, três cursos de 
Suporte Avançado de Vida em Cardiolo-
gia (ACLS) e três livros de medicina diag-
nóstica do Fleury Medicina e Saúde. Os 
valores em dinheiro destinam-se à for-
matura das turmas representadas pelas 
equipes. Além das instituições vencedo-
ras, participaram da prova a Universidade 
de São Paulo (USP), Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp), Universidade 
Nove de Julho (Uninove), Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo (FCMSC-SP) e Faculdade de Me-
dicina de Marília (Famema).

Na gincana, cada instituição foi re-
presentada por equipe de três alunos 
selecionados previamente e que res-
ponderam perguntas sobre medicina 
diagnóstica elaboradas por assessores 
médicos do Fleury Medicina e Saúde. 
Além dos três representantes principais, 
outros alunos das instituições participa-
ram da plateia e ajudaram a responder 
as questões e a conquistar pontos.

Mutirão da Medicina ABC chegou à 11ª edição com exames,  
consultas e orientações gratuitas à população

Instituições foram 
premiadas com R$ 18 
mil no total, além de 
tablets e cursos de 

especialização

Equipe da FMABC durante evento

Organização possibilitou agilidade no atendimento a centenas de pessoas

Paciente realiza exames durante a Feira de Saúde

A professora Tereza Cardoso, de 58 anos, 
aproveitou a variedade de atendimentos para 
realizar exame de diabetes e testes de Índice 
de Massa Corpórea (IMC) e de pressão arte-
rial. “É sempre bom fazer um check-up para 
saber se está tudo bem”, afirmou.

De acordo com diretor do Hospital São 
Caetano, Silvio Martinez, no caso de anormali-
dades nos resultados dos exames, os pacientes 
foram encaminhados para consultas com es-
pecialistas na rede de Saúde de São Caetano.

MoBIlIzAção DIsCenTe
A Feira de Saúde é organizada pelo Di-

retório Acadêmico Nylceo Marques de Cas-

tro, do curso de Medicina. Ao todo estiveram 
envolvidas cerca de 20 ligas acadêmicas e 
dezenas de estudantes voluntários, supervi-
sionados por professores responsáveis pelas 
orientações nos atendimentos.

As ligas são compostas por estudantes da 
Faculdade de Medicina da Fundação do ABC 
e por professores orientadores, que coorde-
nam e auxiliam em atividades como cursos, 
atendimentos ambulatoriais, trabalhos cientí-
ficos e palestras. Cada liga atuou em sua área 
– algumas de forma integrada – para atendi-
mento voluntário e exames diagnósticos e de 
prevenção das doenças mais prevalentes, com 
abrangência de todas as faixas etárias.

Fotos: PMSCS/Robson de Almeida

Divulgação
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Complexo Hospitalar de são Bernardo padroniza recepções

FUABC assume Maternidade de Caieiras e 
amplia atendimento em 35% no primeiro mês

O Complexo Hospitalar Municipal de São 
Bernardo do Campo concluiu o processo de 
padronização das recepções. Agora, os cerca 
de 130 recepcionistas que atuam nas unidades 
trabalham uniformizados. O traje, confeccio-
nado nas cores cinza e vermelho, foi adotado 
para facilitar a identificação da equipe por par-
te dos usuários e também como forma de va-
lorizar o trabalhador. 

A escolha da roupa foi feita após análises 
da qualidade e textura dos tecidos, passando 
pelos modelos, cores e cortes até a harmoniza-
ção com o logotipo do Complexo. O processo 
de implementação, iniciado há um ano, envol-
veu a Gerência de Informação e Auditoria, as 
líderes de recepção e a própria equipe. Isso 
facilitou a aceitação dos uniformes e os fun-
cionários passaram a executar o trabalho com 
mais responsabilidade e compromisso. 

“Estamos orgulhosos com o resultado. 
Mudamos também o modo como acolhemos 
o paciente, que na maioria das vezes chega fra-
gilizado aos hospitais”, explica a gerente de In-
formação e Auditoria, Maria Julia Franciscani.

Reformulações no modelo de gestão fize-
ram com que as recepções sejam, atualmente, 
supervisionadas todos os dias, além da adoção 
de procedimentos operacionais padronizados, 
que respeitam as rotinas diferenciadas e o per-
fil das unidades. As melhorias já foram perce-
bidas pelos usuários. “A recepção ficou com 
atendimento em alto padrão”, comentou a pa-
ciente Katia Cristina, que realiza tratamento no 
Hospital Anchieta. “É muito bom para iden-
tificar quem irá nos auxiliar”, afirmou Valeria 
Bueno, acompanhante de paciente no Hospital 
e Pronto-Socorro Central e no Hospital de Clí-
nicas Municipal.

À frente da Maternidade Estadual de 
Caieiras desde 14 de julho, a Fundação do 
ABC registrou no primeiro mês de trabalho 
aumento de produtividade na faixa de 35%. 
O equipamento da Secretaria de Estado da 
Saúde integra o Complexo Hospitalar do 
Juquery e passou a realizar mensalmente 
142 partos – número 36% maior do que a 
média alcançada nos últimos 6 meses. Os 
atendimentos no pronto-socorro cresce-
ram 46%, com total de quase 1.000 pacien-
tes por mês, e as internações tiveram acrés-
cimo de 25%, totalizando volume mensal 
de 196 pacientes.

Segundo o professor responsável pelo 
serviço de Obstetrícia da Faculdade de Me-

dicina do ABC e novo coordenador da Ma-
ternidade “Vitalina Francisca Ventura”, de 
Caieiras, Dr. Mauro Sancovski, a Fundação 
do ABC assumiu serviços nas áreas de Gi-
necologia/Obstetrícia e Neonatologia, com 
intuito de dinamizar os atendimentos e per-
mitir que a unidade permaneça em funcio-
namento 24 horas ininterruptamente. “Fo-
mos convidados pois a unidade enfrentava 
dificuldades em manter o efetivo médico 
completo em todos os plantões. Com a saída 
de profissionais, o processo público de con-
tratação é mais lento, prejudicando o anda-
mento do serviço, que chegava a fechar em 
alguns dias da semana”, detalha Sancovski, 
que garante: “Desde que a FUABC iniciou a 

gestão da maternidade, o serviço em Caiei-
ras não sofreu interrupções. Temos facilida-
de na contratação de médicos e no manejo 
de profissionais entre as diversas unidades 
de saúde administradas pela Fundação do 
ABC. Além disso, houve acréscimo na qua-
lidade do serviço com a expertise acadêmica 
da Faculdade de Medicina do ABC”.

A Maternidade Vitalina Francisca Ven-
tura ocupa três andares e atende à popula-
ção de Caieiras e região, que compreende os 
municípios de Francisco Morato, Franco da 
Rocha, Mairiporã e Cajamar. Graças ao tra-
balho da FUABC e ao início do atendimento 
24 horas, o aumento da demanda está bem 
acima do previsto inicialmente. “Já no pri-

meiro mês aumentamos o número de partos 
de 80 para 142. A população está tomando 
conhecimento da nova gestão e a notícia está 
se espalhando. Nossa intenção seria reavaliar 
o trabalho após os três primeiros meses. Po-
rém, com a demanda muito acima do previs-
to, já existe a possibilidade de anteciparmos 
a conversa com o governo estadual a fim 
de buscar a ampliação das equipes assisten-
ciais”, adianta Dr. Mauro Sancovski.

O contrato atual entre Fundação do ABC 
e Secretaria de Estado da Saúde tem duração 
de um ano e prevê a manutenção permanen-
te, em todos os turnos, de dois plantonistas 
em Obstetrícia e outros dois em Neonatolo-
gia, além de coordenadores de equipes. 

Uniforme ajudou a organizar atendimento

Dr. Mauro Sancovski com o vice-presidente da FUABC, Mauricio Mindrisz,  
e o Diretor do Complexo Hospitalar do Juquery, Dr. Glauco Cyriaco

Em um mês de trabalho, Fundação do ABC aumentou número de partos em 36%  
e os atendimentos no pronto-socorro cresceram 46%





www.fuabc.org.br6

‘Mário Covas’ conquista certificação
de qualidade onA em nível 2

O Hospital Estadual Mário Covas con-
quistou recertificação de qualidade junto 
à Organização Nacional de Acreditação 
(ONA) com elevação de patamar para o ní-
vel 2. A aprovação da unidade ocorreu a par-
tir de visita de técnicos do Instituto Qualisa 
de Gestão (IQG), que reavaliaram o hospital 
durante três dias – 24, 25 e 26 de junho –, 
conferindo processos, condutas e informa-
ções segundo normas pré-estabelecidas para 
concessão do selo de qualidade.

A conquista do nível 2 do selo ONA foi 
anunciada pelo superintendente do HEMC, 
Desiré Carlos Callegari, aos colaboradores, 
equipe de enfermagem e corpo clínico em 
reunião dia 1º de julho, no Anfiteatro Grande 
ABC do hospital. Na oportunidade, a equipe 
do Escritório de Qualidade fez balanço da 
avaliação, enquanto o superintendente oficia-
lizou a elevação da certificação e agradeceu o 
empenho dos funcionários para a conquista.

Sobre os serviços oferecidos pelo hospital 
e a atenção à população, Dr. Desiré Callega-
ri destacou que a preocupação da instituição 

não está na exibição de um selo de qualidade. 
“A certificação indica a preocupação constan-
te com o aperfeiçoamento e aprimoramento 
dos processos, o que gera bons frutos para 
todos. Para os profissionais, que garantem a 
efetividade dos planos terapêuticos e a inte-
gridade das informações, e para os pacientes, 
que ganham em segurança e em qualidade 
dos serviços. Alcançamos mais um nível, que 
aumenta nossa responsabilidade e, ao mesmo 
tempo, assegura-nos tranquilidade por saber-
mos que estamos no caminho certo”, con-
cluiu o superintendente.

A certificação ONA passa periodica-
mente por processos de reavaliação – os 
próximos estão programados para outubro 
de 2014 e fevereiro de 2015 –, sendo expedi-
da a partir do cumprimento de exigências e 
de análise independente, que inclui o acom-
panhamento das atividades operacionais “in 
loco” no hospital.

A Organização Nacional de Acreditação 
é uma entidade não governamental sem fins 
lucrativos, de direito coletivo e abrangência 
nacional, cujo objetivo geral é promover a im-
plantação de processo permanente de avaliação 
e de certificação da qualidade dos serviços de 
saúde, permitindo o aprimoramento contínuo 
da atenção, de forma a melhorar a qualidade da 
assistência em todas as organizações prestado-
ras de serviços de saúde do país.

reConHeCIMenTo 
DA exCelênCIA
Mais do que um “selo”, a Certificação 

Nível 2 - Gestão Integrada (gerenciamento 
de processos e suas interações) mostra, aci-
ma de tudo, que o Hospital Mário Covas se 
preocupa com a estrutura, segurança e qua-
lidade da assistência prestada, com trabalho 
focado para que os resultados aconteçam de 
maneira dinâmica e efetiva.

Ao optar pela certificação ONA, o 
HEMC desenvolve fundamentos de quali-
dade, contribuindo para que aspectos como 
a segurança para pacientes e colaboradores, 

prestação de serviços com qualidade e reso-
lutividade, trabalho em equipe e melhoria 
contínua, sejam alguns dos resultados obti-
dos a partir da metodologia.

A obtenção do selo nível 2 e os resulta-
dos positivos são frutos do engajamento dos 
colaboradores – em todos os níveis e áreas 
–, que estão envolvidos no processo, desen-
volvendo cada atividade com responsabili-
dade, habilidade e comprometimento. Aliar 
pessoas a processos foi o melhor caminho 
para alcançar a certificação. A meta, a partir 
de agora, é dar continuidade ao crescimento 
em busca dos demais níveis de qualidade. 

Superintendente do HEMC, Dr. Desiré Callegari durante anúncio da conquista da recertificação

Certificação indica a preocupação constante com o aperfeiçoamento e aprimoramento dos processos
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Medicina ABC dá início ao primeiro ano do 
curso de ‘Tecnologia em gestão Hospitalar’

A Faculdade de Medicina do ABC deu 
início em 6 de agosto ao mais novo curso 
da instituição. Com todas as vagas dispo-
níveis preenchidas, a aula inaugural da pri-
meira turma da graduação em “Tecnologia 
em Gestão Hospitalar” foi ministrada pela 
coordenadora do curso e professora regente 
da disciplina de Saúde Coletiva, Dra. Vânia 
Barbosa do Nascimento.

Com 3 anos de duração, o novo curso su-
perior da FMABC tem 59 alunos e aulas no 
período noturno, das 18h40 às 23h. O aluno 
habilitado como tecnólogo em Gestão Hospi-
talar terá formação generalista, humanista, crí-
tica e reflexiva. Será capacitado para atuar em 
todos os níveis de atenção à saúde, com base 
no rigor científico e intelectual. A partir do de-
senvolvimento das competências, habilidades 
e atitudes fundamentais, o gestor hospitalar de-
verá 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 desenvolvi-
mento socioeconômico do país.

“Nossa expectativa é formar gestores 
com perfil crítico e reflexivo para atuação 
em sistemas e serviços de saúde. Deverão 
ter conhecimentos para trabalhar dentro da 
realidade da saúde, enfrentar problemas dos 
serviços no dia-a-dia e atender às necessida-
des da população”, resume Dra. Vânia Bar-
bosa do Nascimento.

DesenVolVIMenTo 
InsTITUCIonAl
Com intuito de implantar o recém-estru-

turado Plano de Cargos, Carreiras e Salários, 
a Fundação do ABC fechou parceria com a 
Faculdade de Medicina do ABC para aber-

Com 3 anos de duração e turma completa, novo curso de graduação integra  
Programa de Desenvolvimento Institucional da Fundação do ABC

tura do curso de graduação em Tecnologia 
em Gestão Hospitalar. Com 70% de bolsa 
de estudos para funcionários da FUABC e 
unidades mantidas, o objetivo do trabalho 
conjunto 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 funcionário 
desempenhe melhor suas atividades, com 
benefícios para a vida profissional e para a 
instituição, assim como valorização do co-
nhecimento, aprendizado, desempenho e 
responsabilidade do profissional.

A parceria FUABC-FMABC para o 
novo curso integra a primeira ação do Pro-
grama de Desenvolvimento 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 enfatiza a importância da educação 
continuada, de modo que os colaboradores 
se mantenham atualizados e prestem servi-
ços com qualidade e segurança.

Hoje a Fundação do ABC é mantenedo-
ra de 15 hospitais, 3 AMEs (Ambulatórios 
Médicos de Especialidades) e 2 pronto-so-
corros, além da Faculdade de Medicina do 
ABC e de uma Central de Convênios que 
administra mais 40 planos de trabalho espe-
cíficos – incluindo todas as UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento) de Santo André, 
São Bernardo, Mauá e Franco da Rocha. São 
mais de 16,5 mil funcionários diretos.

Integram o grupo de estudantes cola-
boradores do Hospital Estadual Mário Co-
vas, Ambulatório Médico de Especialidades 

(AME) de Mauá e de Santo André, Hospital 
Nardini, Complexo Hospitalar Municipal de 
São Bernardo e de São Caetano, Central de 
Convênios e da própria Faculdade de Medi-
cina do ABC.

Entre os critérios utilizados para con-
cessão das bolsas de estudo, os funcioná-
rios deveriam ter pelo menos um ano de 
empresa, não ter formação superior, atuar 
em áreas de abrangência do curso, com 
aplicabilidade direta dos conhecimentos 
acadêmicos no cargo, além de passar no 
vestibular. Os colaboradores aprovados e 
matriculados investem somente R$ 172,50 
mensais na graduação. O restante da men-
salidade é 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. 

Alunos e professores durante aula inaugural do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar
Dra. Vânia Barbosa do Nascimento, coordenadora do 

novo curso e professora regente de Saúde Coletiva
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Acima, o novo Hospital Bertioga com a chegada da FUABC; ao lado, unidade em 2009

Caracterizada como pessoa jurídica de 
direito privado, qualificada como Organi-
zação Social de Saúde e entidade filantrópi-
ca de assistência social, saúde e educação, a 
Fundação do ABC não estará mais à frente da 
administração do Hospital e Pronto-Socorro 
de Bertioga. Ao final de 5 anos de contrato 
com a Prefeitura em 31 de agosto de 2014, 
a FUABC despede-se do município após in-
contáveis avanços nas áreas de gestão, ensino 
e, principalmente, na assistência à Saúde. Po-
rém, as marcas mais profundas que ficarão re-
gistradas são a humanização do atendimento, 
a qualidade do serviço prestado e o respeito à 
população – condições que norteiam a insti-
tuição desde os primeiros passos em Bertioga 
e que resultaram em índices de satisfação dos 
usuários na casa de 90%.

Somados aos elevados investimentos em 
infraestrutura e equipamentos, a Fundação do 
ABC empenhou-se em qualificar o corpo de 
colaboradores com promoção de treinamen-
tos constantes e capacitação profissional per-
manente. Graças a esse esforço, os números 
ao longo de 5 anos de trabalho impressionam 
e vão além das metas contratuais pré-estipu-
ladas. Ao todo foram 13.916 internações no 
período, 3.916 partos, 738.760 atendimentos 
no pronto-socorro e 1.275.903 exames.

“Toda a produção no campo assistencial, 

FUABC deixa Bertioga após mais de 2 milhões 
de atendimentos e 90% de satisfação popular

Ao final do contrato de 
5 anos com a Prefeitura, 

Fundação do ABC 
despede-se do Hospital 

Bertioga em  
31 de agosto de 2014

a expertise dos profissionais da FUABC e o 
reconhecimento da população certamente fi-
carão marcados na história da Fundação do 
ABC e do município. É uma pena que nossa 
proposta de continuidade e de aperfeiçoamen-
to para o hospital não tenha sido vencedora. 
Não tenho dúvidas de que a população seria 
a grande beneficiada”, afirma o superinten-
dente do Hospital Bertioga-FUABC, Rogério 
Bigas, ao desejar sorte à nova administração 
da unidade.

UM noVo HosPITAl
O Hospital Bertioga passou a ser gerido 

em 1º de setembro de 2009 pela Fundação do 

ABC. Em ritmo de trabalho acelerado, já em 
2 de outubro foi anunciado o novo modelo 
de gestão, que incluía a transferência do pron-
to-socorro para área anexa a fim de passar 
ampliação, adequações de espaços e melho-
rias em equipamentos. As primeiras reformas 
compreenderam a separação dos atendimen-
tos emergenciais de crianças e grávidas das 
outras especialidades médicas, sobretudo da 
ortopedia, que ganhou ênfase em função da 
demanda de pacientes politraumatizados em 
acidentes automobilísticos. Em apenas seis 
meses de gestão, o pronto-socorro registrava 
média de 12 mil pessoas atendidas mensal-
mente – o mesmo que dizer que, em um ano, 
toda a população de Bertioga passava pela 
unidade no mínimo três vezes.

“Assumimos um novo desafio, em um 
equipamento que precisava ser reinventado. 
Começamos do zero, com novas equipes, 
reformas, ampliações, treinamentos e capaci-
tações. Nosso trabalho foi meticuloso e com-
preendeu desde a pintura de paredes rachadas 
e a troca de pisos quebrados, até a realização 
de consultas com especialistas, cirurgias e 
análises de maior complexidade”, descreve o 
Presidente da Fundação do ABC, Dr. Marco 
Antonio Santos Silva, que acrescenta: “Fo-
ram cinco anos de relacionamento próximo 
com a população de Bertioga, que recebeu a 
Fundação do ABC com carinho e, de braços 
abertos, nos acolheu dentro de seu comple-
xo de saúde. Somos muito gratos a esse povo 

tão receptivo, respeitoso e que soube valori-
zar nosso trabalho, realizado com excelência 
técnica, mas também com o coração”.

No primeiro semestre de 2010 os atendi-
mentos haviam passado de 7,5 mil para média 
mensal de 12,5 mil. Ao completar um ano de 
gestão a unidade contabilizava 15 mil exames 
laboratoriais mensais, 3,3 mil radiografias, 600 
ultrassons, 80 endoscopias e 55 tomografias, 
além de 120 cirurgias.

Ao final do segundo ano de gestão, as 
140.523 consultas realizadas de setembro de 
2010 a agosto de 2011 foram 11,5% acima do 
contratado com a Prefeitura e as 2.679 inter-
nações foram 19,9% superiores. A ortopedia 
realizou 40% mais serviços e a clínica cirúrgi-
ca chegou a 95% da meta.

O crescimento continuou ano a ano e, 
entre os destaques mais recentes da parce-
ria FUABC-Bertioga esteve a integração do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) com o Hospital Bertioga, serviço 
pelo qual são recebidos, em média, 600 cha-
mados mensais.Sob gestão da FUABC, novo Pronto-Socorro de Bertioga realizava aproximadamente 500 atendimentos por dia
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sATIsFAção DA PoPUlAção sUPeroU 95% eM JUlHo

HUMAnIzAção esTeVe no FoCo Dos TrABAlHos

Uma das principais preocupações da Fun-
dação do ABC é a excelência no atendimento 
e a atenção integral ao usuário. Para certificar-
se de que todo o arsenal diagnóstico e tera-
pêutico está chegando de maneira adequada 
aos pacientes e de que o serviço segue rígidos 
padrões de qualidade e segurança, a FUABC 
lança mão das pesquisas de satisfação. A partir 
de acompanhamento diário e sistematizado, 
é possível verificar pontos fortes e possíveis 
ajustes necessários. No Hospital Bertioga, as 
pesquisas são aplicadas desde novembro de 
2009. Os dados mais recentes, referentes a 
julho de 2014, apontam índices de satisfação 
dos usuários de 95,2% no Pronto-Socorro e 
de 90,6% na Internação.

As pesquisas também avaliam a opinião 
do usuário em relação aos atendimentos mé-
dico e de enfermagem, de recepção e hotelaria, 
bem como serviços de nutrição, manutenção 
e higienização. Na Internação, são feitas por 

meio de questionário informal com perguntas 
simples e objetivas, que são respondidas pelos 
pacientes ou familiares ou acompanhantes no 
momento da alta hospitalar. O processo tam-
bém é realizado posteriormente por telefone.

Outra forma de aferir a opinião dos usu-
ários – incluindo pacientes ambulatoriais – é 
por meio de caixas de sugestões para mani-
festações espontâneas, colocadas estrategica-
mente nas recepções do PS e do hospital. As 
pesquisas são recolhidas, analisadas e respon-
didas diariamente.

Somando todas as ferramentas de pesqui-
sa, o Hospital Bertioga ouve em média 6% 
da totalidade de usuários mensalmente. Para 
atingir os elevados índices de satisfação, o tra-
balho conta com participação ativa dos cola-
boradores do Serviço de Apoio ao Usuário e 
da Ouvidoria, ambos atuantes e prontos para 
ouvir o relato dos usuários e melhorar o aten-
dimento no hospital.

A humanização do atendimento sem-
pre foi ponto forte nos serviços ofertados 
pelo Hospital Bertioga. E não são poucas 
as ações implantadas ao longo dos 5 anos 
de gestão da Fundação do ABC. A Tur-
ma da Alegria, por exemplo, foi a primeira 
ação de voluntariado do hospital. Implan-
tada em 2010, a iniciativa partiu de recep-
cionistas, biomédica, técnicos e auxiliares 
de laboratório, que se uniram para formar 
uma trupe divertida. Uma vez por sema-
na, o grupo pinta o rosto, veste chapéu 
ou peruca colorida e finaliza o expediente 
animando as alas internas com brincadei-
ras e arrancando sorrisos da plateia.

O objetivo é esse mesmo: levar en-
tusiasmo a crianças, pacientes e acom-
panhantes durante o período de hospi-
talização. Pioneiro na cidade, o grupo 
formou-se inspirado nos “Doutores da 
Alegria", criado por voluntários com a 
preocupação de humanizar o ambiente e 
os procedimentos em saúde.

Também em 2010, o Hospital Ber-
tioga passou a contar com atuação da 
comunidade por meio do Grupo Vivên-
cia. Após implantação do projeto e ca-
pacitação de interessados, grupo fixo de 
voluntário passou a auxiliar em diversas 
atividades, entre as quais visitas aos leitos 
e atendimento de carências com doação 
de roupas e materiais de higiene. Em par-
ceria com a Comissão de Humanização, o 
voluntariado também realiza eventos em 
datas comemorativas como na Páscoa e 
Dia das Mães, distribuindo lembranças e 

alegrando crianças e adultos internados.
As crianças internadas no Hospital Ber-

tioga - FUABC ou que realizam exames 
laboratoriais recebem cuidado especial e 
humanizado. A Brinquedoteca na ala pedi-
átrica ajuda a descontrair o público infan-
til antes da realização de procedimentos e 
torna o tempo de espera ou repouso mais 
agradável. “O espaço foi criado para cuidar 
integralmente da criança, principalmente 
nesse período em que pequenas atitudes já 
mudam a visão em relação a estar hospi-
talizado”, explica a psicóloga e coordena-
dora da Brinquedoteca, Verônica Despezzi, 
que esclarece que o momento lúdico tem 
por objetivo tranquilizar os pequenos e até 
mesmo esclarecer como serão os procedi-
mentos: “Procuramos não falar de doença. 
Quando alguém chora porque lembra que 
vai tirar sangue, por exemplo, explicamos 
que é somente uma picada de abelha”.

O Hospital Bertioga foi o primeiro da 

Baixada Santista a apresentar planejamento 
de atividades em humanização ao Grupo de 
Trabalho de Humanização Regional (GTH) 
do Departamento Regional de Saúde (DRS 
IV). Detalhado pela Comissão de Humaniza-
ção, o Plano de Humanização é baseado nas 
políticas Nacional e Estadual, além de outros 
relatórios como o Humaniza SUS.

Segundo a diretora do DRS IV, Mirian 
de Almeida Andrade, o planejamento busca 
alinhar a teoria das políticas às práticas no 
serviço. “O plano dá visibilidade às ações e 
contribui para a melhoria da assistência pres-
tada no SUS”, explica.

O plano do hospital conta com total de 
11 projetos, entre os quais Ouvidoria, Aco-
lhimento com Classificação de Risco, Brin-
quedoteca, Voluntariado Musical e Manual 
do Paciente e Acompanhante – todos já em 
andamento. Também constam sugestões de 
ações para implantação, como Voluntário 
Acolhedor e Oficina de Papel.

TrAnsPArênCIA nA gesTão
Desde o início dos trabalhos no Hos-

pital Bertioga, a Fundação do ABC realiza 
periodicamente a apresentação do Balan-
ço Social. O evento é aberto à população e 
reúne autoridades para prestação de con-
tas e apresentação da produtividade e das 
metas atingidas pela FUABC. Esse mes-
mo relatório de desempenho é compilado 
e publicado em forma de jornal, que neste 
agosto de 2014 chega à 8ª edição.

Tanto o evento de prestação de contas 
quanto a publicação do jornal Balanço So-
cial do Hospital Bertioga - FUABC fazem 
parte da política e da filosofia de trabalho 
da Fundação do ABC, que não abre mão 
da transparência na gestão, com apresenta-
ção clara para a população de todos valores 
recebidos, assim como da forma como fo-
ram utilizados e os resultados produzidos.

Na última edição do Balanço Social 
apresentada em Bertioga, em outubro de 
2013, o secretário de Saúde municipal, 
Manoel Prieto Alvarez, reconheceu a me-
lhora do sistema de saúde: “Vejo que esta-
mos nivelando a qualidade do atendimen-
to da cidade por cima e até exportando a 
maneira de fazer saúde para outros mu-
nicípios”, acrescentou Alvarez. Na opor-
tunidade, o prefeito José Mauro Dedemo 
Orlandini também elogiou o trabalho da 
FUABC: “Hoje vivemos um momento 
muito bom, em que já podemos ver os 
frutos dos investimentos na qualidade de 
vida dos munícipes. Estamos todos juntos 
fazendo o melhor possível pela cidade”.

HosPITAl BerTIogA - sATIsFAção Dos UsUárIos eM 2014

nA MéDIA De 2014, sATIsFAção FoI De 89,1% nA InTernAção  
e De 88,5% no PronTo-soCorro

Funcionários do Hospital Bertioga - FUABC 
animam pacientes com a Turma da Alegria

Brinquedoteca incentiva habilidades e 
potencialidades dos pequenos pacientes
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Pneumologia oferece aula de tênis a
pacientes da reabilitação Pulmonar

Delegação de Honduras visita são Bernardo

O setor de Reabilitação Pulmonar da Fa-
culdade de Medicina do ABC, com o apoio 
da Associação Atlética Acadêmica Nylceo 
Marques de Castro, organizou em 11 de 
agosto aula de tênis para 24 pacientes em tra-
tamento. A atividade teve tanto cunho tera-
pêutico quanto de socialização e esteve sob 
responsabilidade da atleta Laura Saracchi, de 
62 anos, que é professora de tênis há 35 anos. 
Detentora de mais de 15 títulos nacionais e 
internacionais, ela ensinou os pacientes a pra-
ticar o esporte de forma descontraída e sim-
ples. “O fato da pessoa estar em movimento 
já contribui com a qualidade de vida e para 
inclusão social. Elas ficam felizes e, para mim, 
é gratificante deixar alguém feliz através dessa 
doação de conhecimento”, afirmou a atleta.

Laura Saracchi também dividiu sua histó-
ria com os pacientes, revelando que precisou 
interromper a carreira durante um tempo por 
conta de problemas pulmonares. “Eu come-
cei a fumar quando era mais nova e passei a 
ter problemas, até que peguei uma pneumo-
nia muito forte e me encontrei na seguinte 
situação: ou parava de fumar ou morria. Eu 
decidi parar de fumar sozinha, sem a ajuda de 
nenhum medicamento”, explicou.

A maioria dos pacientes da Reabilitação 
Pulmonar da FMABC tem mais de 50 anos 
e apresenta muito cansaço, fraqueza muscu-

Delegação formada por quatro represen-
tantes da rede de saúde pública do governo 
de Honduras, país localizado na América 
Central, esteve em São Bernardo do Campo 
em 6 de agosto para conhecer os trabalhos 
de ressocialização desenvolvidos pela rede de 
saúde mental do município – área cuja gestão 
é feita em parceria com a Central de Convê-
nios da Fundação do ABC. A visita faz parte 
de agenda programada pela coordenadora de 
Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Mi-
nistério da Saúde, Cinthia Lociks.

O interesse dos visitantes hondurenhos 
foi observar como funcionam os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), pegar como 
exemplo o modelo de espaço comunitário 
desenvolvido com os usuários e reestruturar 
os serviços prestados pelo governo de Hon-
duras. O modelo de tratamento adotado pela 
rede de saúde mental naquele país ainda tra-
balha com internações em hospitais psiquiá-
tricos, ou seja, fora das diretrizes da Reforma 

mos realmente impressionados com o que 
vimos. Se nossas políticas sociais permitirem, 
colocaremos em prática um plano piloto até 
o começo do próximo ano”, comentou Ma-
rio Aguiar, chefe do hospital público Mario 
Mendonça, em Honduras.

Especialista em políticas públicas e ges-
tão governamental do Ministério da Saúde 
há mais de 10 anos, Cinthia Lociks comentou 
que hoje o Brasil tem reconhecimento inter-
nacional por trabalhar constantemente para 
melhorar seu modelo de tratamento público 
na rede de saúde mental. Para a gestora, São 
Bernardo representa essa experiência pioneira 
e inovadora, que serve como inspiração não só 
para os outros municípios brasileiros – como 
já vem acontecendo –, mas também para ou-
tros países. “Essa cooperação, seja entre cida-
des ou países, é importante para que possamos 
compartilhar experiências exitosas, como a de 
São Bernardo, referente aos trabalhos feitos na 
rede de saúde mental", avaliou a especialista.

Psiquiátrica brasileira, que determina o fim 
das internações.

Durante a visita, o grupo conheceu os 
trabalhos realizados no Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) III Alvarenga e pelo 
Consultório de Rua (Programa de Redução 
de Danos). Além de visitar uma residência 

e uma república terapêutica, a delegação foi 
à Represa Billings, onde acontece o projeto 
"Remando para a Vida", que atende adoles-
centes do recém-inaugurado CAPS Álcool e 
Drogas Infanto-juvenil (ADI) Assunção.

"Tínhamos uma ideia muito vaga sobre 
os trabalhos feitos em São Bernardo, e fica-

cativas, grupo de coral e aulas de artesanato 
com materiais recicláveis. Além disso, o setor 
já organizou três viagens ao Guarujá – duas 
em 2012 e uma em março deste ano –, quan-
do os pacientes puderam, inclusive, participar 
de aulas de surf.

Em 28 de julho, por exemplo, os pacientes 
da Reabilitação Pulmonar participaram de outra 
atividade diferente: dinâmicas de grupo com a 
psicóloga da equipe, Cecilia Melo Rosa Tavares 
Calil. Por meio de atividades individuais e em 
grupo, os pacientes puderam pensar e discutir 
suas dificuldades relacionadas às doenças pul-
monares. “Os resultados foram positivos. Ao 
final pedimos que definissem a dinâmica em 
uma palavra e muitos pacientes usaram as pa-
lavras ‘amor’ e ‘alegria’. Outro ponto positivo 
foi a maior integração entre os pacientes e as 
diferentes turmas da reabilitação”, revela a psi-
cóloga Cecilia Melo Rosa Tavares Calil.

lar, sedentarismo e falta de ar. Com trabalho 
contínuo de reabilitação a melhora da força 
muscular chega a 30%, assim como a quali-
dade de vida e a independência. Os pacientes 
aprendem a respirar melhor, praticam exercí-
cios e passam a desenvolver atividades diárias 
com mais disposição e facilidade.

“Boa parte dos pacientes não pratica es-
porte e evita atividades físicas. A falta de ar e a 
dificuldade em realizar tarefas simples fazem 
com que se isolem em casa, com medo de 
passar mal e dar trabalho”, explica a fisiote-
rapeuta responsável pela Reabilitação Pulmo-
nar da FMABC, Selma Denis Squassoni, que 
acrescenta: “Esperamos que essa experiência 

mostre aos pacientes que podem se divertir 
e conviver normalmente em sociedade. Bus-
camos estimular para que não abandonem o 
tratamento e tenham cada vez mais autono-
mia e qualidade de vida”.

Há oito anos em tratamento, Gidalva San-
tos Soares, de 66 anos, aprovou a aula de tênis: 
“É muito legal estar aqui. Em casa a gente passa 
nervoso e também não dá para fazer nada as-
sim. Quando tem alguma atividade e eu não ve-
nho, parece que estou doente. Fico incompleta. 
Isso já faz parte da minha vida”, contou.

A aula de tênis integra programa de rein-
serção social dos pacientes, em esforço que 
também reúne atividades como palestras edu-

Pacientes e equipe da reabilitação Pulmonar com a atleta e professora Laura Saracchi

Dificuldades relacionadas às doenças pulmonares 
são discutidas em dinâmicas de grupo

PMSBC/Nilson Sandre
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núcleo especializado em Aprendizagem 
recebe primeiros residentes em neuropediatria

Hospital Anchieta melhora gestão de leitos

O Núcleo Especializado em Aprendi-
zagem da Faculdade de Medicina do ABC 
(NEA-FMABC) foi eleito pela disciplina de 
Neurologia campo de estágio para médicos 
residentes em Neuropediatria. É a primeira 
vez que residentes acompanham o dia a dia 
do NEA, que é pioneiro no desenvolvimento 
de avaliações interdisciplinares de crianças e 
adolescentes com dificuldades de aprendi-
zagem. A equipe analisa e debate os casos 
em conjunto, com avaliações e diagnósticos 
discutidos entre médicos (neuropediatras e 
psiquiatras infantis), neuropsicólogos, psicó-
logos, psicopedagogos e fonoaudiólogos. A 
partir dos resultados, muitas crianças e ado-
lescentes são encaminhadas para seguimento 
em terapias especializadas, oficinas profissio-
nalizantes, práticas esportivas e reforço esco-
lar, entre outras atividades.

O estágio da residência médica em Neu-
ropediatria no NEA-FMABC teve início 
neste segundo semestre, com duração entre 
3 e 4 meses, sob orientação do Dr. Rubens 
Wajnsztejn. Participam dessa primeira edição 
os médicos residentes Giuliana Franzago Sal-
mazo e André Agostinetti.

“Quando atendemos crianças com difi-
culdades de aprendizagem, geralmente rece-
bemos relatório. Porém, não sabemos qual 
o material utilizado nessa análise preliminar 
ou como a criança é vista no contexto mul-
tiprofissional. Temos somente a avaliação 

O Hospital Anchieta (HA) de São Ber-
nardo melhorou a gestão de leitos desde que 
o Núcleo Interno de Regulação (NIR) passou 
a funcionar 24 horas, em junho último. O se-
tor é responsável por buscar e identificar va-
gas e atender a demanda por internações, de 
acordo com o perfil assistencial da unidade.

Atualmente, cerca de 20 pacientes são in-
ternados todos os dias no HA, entre casos de 
urgência e emergência e cirurgias agendadas. O 
hospital possui 140 leitos – incluindo os de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) e hospital-dia. 
“O NIR 24 horas tem impacto positivo em toda 
a rede, já que absorvemos boa parte dos pedi-
dos por internação em São Bernardo. É possível 
atender aos pacientes com mais agilidade e qua-
lidade”, avalia a enfermeira Vanessa Damazzio 
de Brito, coordenadora da Central de Interna-
ção do HA, da qual o núcleo faz parte.

O HA promoveu o treinamento de ou-
tros enfermeiros para atuar frente ao NIR, o 

hospitais e tornar mais eficiente o acesso aos 
leitos. Em março, a Central de Regulação do 
município criou um sistema online para regis-
trar todos os pedidos de internação da cida-
de. A planilha, única, é visualizada em tempo 
real pelos NIRs de cada hospital. O núcleo do 
Hospital e Pronto-Socorro Central (HPSC), 
que funciona 24 horas desde agosto de 2013, 
classifica os casos e indica qual unidade deve 
acolher o paciente, conforme as especialida-
des disponíveis em cada uma. Cabe ao NIR 
do hospital apontado checar a disponibilida-
de do leito, contatar a equipe médica e provi-
denciar o atendimento.

Para se ter uma ideia da demanda, em 
maio o sistema registrou cerca de 1.800 solici-
tações de internação, média de cerca de 60 por 
dia. “A planilha em tempo real revolucionou 
nosso trabalho. Antes, tudo era feito por fax, 
o que burocratizava um processo que precisa 
ser ágil por natureza”, ressalta Vanessa. 

que possibilitou seu funcionamento em horá-
rio estendido. Agora, é maior a frequência de 
pacientes que são transferidos à unidade após 
às 17h e aos finais de semana, o que facilita 

o trabalho das ambulâncias, com distribuição 
mais homogênea do fluxo de viagens.

A Secretaria da Saúde tem investido em 
ações para melhorar a comunicação entre os 

Elizabeth Sanches, Carina Zaneli, Rubens Wajnsztejn, Alessandra Wajnsztejn, Hee Kyung Oh,  
Vanessa Horta, Giuliana Salmazo e André Agostinetti

Unidade possui 140 leitos, preenchidos conforme demanda identificada pelo núcleo

isolada de um psicólogo ou psicopedagogo, 
por exemplo”, considera a residente em Neu-
ropediatria, Dra. Giuliana Franzago Salmazo, 
que acrescenta: “Foi muito bom ter a opor-
tunidade de conhecer e atuar no NEA, ter 
acesso na prática aos instrumentos aplicados 
e saber se todos os parâmetros necessários 
foram, de fato, utilizados na avaliação. A di-
ferença do atendimento multiprofissional é 
muito grande. Acredito que cresci profissio-
nalmente e o estágio me completou bastante 
em algumas áreas”.

De acordo com a médica, hoje o aluno 
que não vai bem na escola é visto com ou-
tros olhos. “Antes, simplesmente era reprova-
do. Hoje podemos investigar e descobrir os 
problemas que podem estar influenciando o 
desempenho. A partir do trabalho multipro-
fissional, podemos, em muitos casos, propor 
tratamentos que beneficiem a criança e esti-
mulem o desenvolvimento”, descreve Giu-
liana Salmazo, ao ressaltar a boa integração 
estabelecida com a equipe do NEA, com am-
biente propício para troca de aprendizados.

O médico residente Dr. André Agostinet-
ti considera que poucas áreas da Medicina tra-
balham a aprendizagem. “São muito poucos 
os neuropediatras que dominam as avaliações 
interdisciplinares no tratamento das dificulda-
des de aprendizagem. Estar no NEA foi uma 
oportunidade única. Acredito que são raras 
as oportunidades como essa, de acompanhar 
discussões e o trabalho multidisciplinar. Além 
disso, a seriedade da equipe do NEA-FMA-
BC no trabalho e nas avaliações tornou a ex-
periência ainda mais interessante”.

O Núcleo Especializado em Aprendiza-
gem foi fundado por voluntários em 2007 e 
hoje é premiado internacionalmente pelo tra-
balho de avaliação interdisciplinar focada nas 
dificuldades de aprendizagem e fundamenta-
da em protocolos clínicos supervisionados e 
atualizados periodicamente. “Quando realiza-
do a partir de avaliação ampla, o diagnóstico 
possibilita elencar as possíveis dificuldades e 
habilidades do paciente, oferecer diretrizes à 
intervenção e, dessa forma, promover prog-
nóstico mais positivo”, garante a coordena-
dora do NEA, Alessandra Bernardes Catu-
rani Wajnsztejn, que avaliou positivamente o 
estágio dos residentes em Neuropediatria: “A 
integração entre os residentes e a equipe do 
Núcleo foi muito boa, possibilitando grande 
troca de conhecimentos e aprendizado. Esta-
mos muito satisfeitos com os resultados des-
sa primeira experiência”. 
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Presidente do CnPq participa de 
conferência no grande ABC

Hospital da Mulher promove semana
de Prevenção a Acidentes de Trabalho sIPAT em são Caetano

A Faculdade de Medicina do ABC orga-
nizou em 22 de agosto a conferência “Ciência 
e Inovação” com o Dr. Glaucius Oliva, atual 
presidente do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
– agência do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, cujas principais atribuições são 
fomentar a pesquisa científica e tecnológica e 
incentivar a formação de pesquisadores brasi-
leiros. Com entrada gratuita, o evento teve iní-
cio às 10h30 no Anfiteatro Dr. David Uip, no 
campus universitário em Santo André.

O encontro foi viabilizado por intermédio 
do professor titular de Cardiologia, Dr. Anto-
nio Carlos Palandri Chagas, e integrou reunião 
conjunta da disciplina com o setor de Pós-
graduação, Pesquisa e Inovação da FMABC. 
“Convidei Dr. Glaucius Oliva para comandar 
palestra na edição deste ano do congresso do 
American College of  Cardiology, que ocorreu 
em março, em Washington (EUA). Ele falou 
sobre o programa brasileiro Ciência sem Fron-
teiras e a construção de uma nova geração de 
pesquisa e ciência da saúde. A participação foi 
extremamente elogiada e por isso quisemos 
trazê-lo à Medicina ABC, para discutir ciência e 
inovação com nossa comunidade acadêmica e 
os eixos do desenvolvimento nacional”, detalha 
Dr. Antonio Carlos Palandri Chagas.

Dr. Glaucius Oliva abriu a explanação falan-

Com objetivo de orientar e conscientizar 
funcionários sobre a importância da prevenção 
de acidentes e doenças no ambiente de trabalho, 
o Hospital da Mulher “Maria José dos Santos 
Stein”, de Santo André, realizou de 27 a 29 de 
agosto a Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho – SIPAT –, cujo tema deste 
ano foi “Onde tem CIPA tem segurança!”.

Organizado pela Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA), o evento contou 
com ciclos de palestras abordando temas relacio-
nados à motivação, doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs) e primeiros socorros, além de 
exposição de fotografias sobre utilização de EPI 
e filmes relacionados à segurança no trabalho.

A presidente da CIPA do Hospital da Mu-
lher, Salete Bueno, explica que o tema da edição 
2014 buscou focar a prevenção e a importância 
da comissão nas rotinas de trabalho. “É impor-
tante valorizar sempre a segurança, dentro ou 
fora do ambiente de trabalho”, afirma.

A SIPAT deve ser realizada anualmente e é 
uma das atividades obrigatórias da CIPA, que é 
formada por representantes dos empregados e 
do empregador. “Buscamos fortalecer os prin-
cípios de segurança e instruir práticas adequadas 
na execução do trabalho. Trabalhamos em um 
ambiente peculiar, com riscos de contamina-
ção e infecções. Portanto, a segurança é extre-
mamente necessária. Procuramos sempre estar 
atentos aos riscos, para minimizar e prevenir os 
acidentes de trabalho”, esclarece Salete Bueno.

A Semana Interna de Prevenção a Acidentes 
de Trabalho é mais uma das iniciativas do Hos-
pital da Mulher que destacam a importância dos 
profissionais da unidade. “Sejam enfermeiros, 
técnicos, auxiliares, médicos ou de setores ad-
ministrativos, nosso compromisso é com a va-
lorização da assistência e segurança ofertada aos 
pacientes, reconhecendo, acima de tudo, o bom 
desempenho de nossos profissionais”, ressalta a 
superintendente Dra. Rosa Maria Pinto Aguiar.

O Complexo Hospitalar Municipal de 
São Caetano realizou entre 11 e 15 de agosto 
a primeira edição da SIPAT - Semana Inter-
na de Prevenção de Acidentes do Trabalho. 
Ao todo foram 20 palestras – quatro por dia 
– com objetivo central de conscientizar os 
colaboradores sobre a importância da pre-
venção e da manutenção de boas condutas 
no ambiente de trabalho.

Além de palestras obrigatórias com te-
mas sobre “Aids” e “Alcoolismo”, por exem-
plo, também foram apresentados assuntos 
variados, entre os quais ginástica laboral, 
técnicas de relaxamento, saúde mental, hi-
giene bucal, terapia do riso e automassagem, 
além de várias dinâmicas de grupo.

A SIPAT do Complexo Hospitalar Mu-
nicipal de São Caetano registrou ao todo 
participação de 387 funcionários, com mé-

dia diária de 80 pessoas. O evento esteve 
sob responsabilidade da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes, instalada em 
março na unidade. A CIPA é regida pela 
Norma Regulamentadora Nº 5 da Porta-
ria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Tem como objetivo principal a 
redução de acidentes de trabalho e de do-
enças contraídas nesse ambiente.

Com entrada gratuita, Faculdade de Medicina do ABC recebeu em agosto Dr. Glaucius Oliva

do sobre os avanços brasileiros nas últimas dé-
cadas, com números expressivos atingidos em 
2013. De acordo com o conferencista, o país 
formou 14 mil doutores e 45 mil mestres ano 
passado, além de registrar mais de 40 mil publi-
cações cientificas. “Hoje o Brasil responde por 
2,7% da produção científica mundial e por 60% 
do total da América Latina”, afirmou Oliva.

Outra conquista destacada foi o Sistema de 
Currículo Lattes do CNPq, que reúne informa-
ções cadastrais e a produção científica de pes-
quisadores brasileiros em banco de dados aber-
to. “Tenho viajado por todo o mundo e não 

vi em nenhum país uma base de dados sobre 
pesquisa e produção científica com abrangên-
cia nacional tão estabelecida e completa como 
a brasileira”, garantiu o convidado.

Entre os pontos a serem melhorados, Dr. 
Glaucius distinguiu a área de inovação. “A China 
solicita anualmente registro de 400 mil patentes, 
enquanto o Brasil atinge cerca de 31 mil. Nosso 
investimento público no segmento não é muito 
diferente das grandes potências mundiais. Porém, 
os grandes países têm a maior parcela dos investi-
mentos em pesquisa e inovação advindos da ini-
ciativa privada, o que não ocorre no Brasil”.

DesTAqUe nACIonAl
Além de comandar o CNPq, Dr. Glau-

cius Oliva é professor titular do Instituto de 
Física da USP de São Carlos e coordenador 
do Centro de Pesquisa e Inovação em Bio-
diversidade e Fármacos, um dos Centros de 
Pesquisa, Inovação e Difusão (CIBFar/CE-
PID) da FAPESP - Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo. O convida-
do também já coordenou o Instituto Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia de Biotecnologia 
Estrutural e Química Medicinal em Doenças 
Infecciosas do Ministério da Ciência e Tecno-
logia, Ministério da Saúde e FAPESP (INBE-
QMeDI/INCT).

Dr. Glaucius Oliva tem doutorado em 
Cristalografia de Proteínas pela Universida-
de de Londres (1988) e hoje lidera equipe de 
pesquisas com composição multidisciplinar 
de físicos, biólogos e químicos. Também 
tem conduzido projetos em colaboração 
com empresas farmacêuticas nacionais e é 
membro titular da Academia Brasileira de 
Ciências, assim como comendador da Or-
dem Nacional do Mérito Científico. Entre 
os principais interesses de pesquisa estão 
a biologia estrutural e suas aplicações no 
planejamento e desenvolvimento de novos 
fármacos, com particular ênfase em doenças 
endêmicas brasileiras. 

Dr. Chagas e Dr. Glaucius com o diretor geral da FMABC, Dr. Adilson Casemiro Pires,  
e o coordenador do setor de Pós-graduação, Dr. Caio Parente Barbosa
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Disciplina de Urologia organiza  
curso de ureteroscopia flexível

enfermeiros iniciam capacitação em santo André
Capacitação contínua para a assistência 

à saúde sempre melhor e mais segura. É 
com esse objetivo que o Hospital da Mu-
lher Maria José dos Santos Stein, de Santo 
André, em parceria com o NEPU (Núcleo 
de Educação Permanente de Urgência), 
promove desde 12 de agosto o “Curso 
de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e 
Múltiplas Vítimas (Plano de Catástrofe)”.

“O curso busca capacitar os colabo-
radores, de modo a contribuir com o de-
senvolvimento profissional e aperfeiçoar a 
assistência à população”, resume Sonia Ar-
ceno, diretora de enfermagem do Hospital 
da Mulher, reiterando que o conhecimento 
adquirido permite aos técnicos de enfer-
magem auxiliar no socorro às vítimas com 

maior precisão.
Durante o curso serão desenvolvidas ativi-

dades modulares em aulas práticas e teóricas, 
pelas quais os profissionais aprenderão sobre 
primeiros socorros em situações de traumas, 
emergências clínicas, obstétricas e psiquiátri-
cas, além de circunstâncias de múltiplas víti-
mas, biossegurança e segurança de cena.

“O treinamento garante mais segurança à 
assistência e é isso que precisamos em nosso dia 
a dia. Tanto o serviço como os pacientes saem 
ganhando. Esse é o resultado que constatamos 
diariamente”, enfatiza a superintendente do 
Hospital da Mulher, Dra. Rosa Maria Aguiar.

Todo o setor de enfermagem da instituição 
integrará o programa. Os treinamentos têm carga 
total de 20 horas. “Trabalharemos com programa 

pedagógico que alia atividades teóricas e prá-
ticas”, explica o enfermeiro Flavio José Aires 
de Santana, coordenador de enfermagem do 
SAMU e responsável pelo curso.

Além de contribuir para a melhoria da 
assistência no setor de atuação, o colabora-
dor poderá ser acionado para auxiliar em 
outras áreas. “A iniciativa contribuirá na 
assistência diária, mas também promoverá 
o envolvimento dos profissionais na aná-
lise de processos de trabalho e melhorias. 
Como resultado, todos são beneficiados. 
O enfermeiro ganha com maior desenvol-
vimento pessoal e profissional, enquanto o 
hospital e os usuários são favorecidos com 
melhorias na qualidade e segurança da as-
sistência”, avalia Flavio Aires. 

A disciplina de Urologia da Faculdade de 
Medicina do ABC organizou em 26 de julho 
a segunda edição do “Curso teórico e prático 
de ureteroscopia flexível para formação de re-
sidentes”. Coordenado pelo Dr. Antonio Cor-
rêa Lopes Neto e sob supervisão dos doutores 
Antonio Carlos Lima Pompeo e Carlos Bezerra, 
o treinamento reuniu 13 médicos residentes de 
Urologia da FMABC e outros cinco do Hospi-
tal Ipiranga, da Capital, em aulas teóricas sobre 
o passo a passo da ureteroscopia flexível, segui-
das de treinamento prático do procedimento 
cirúrgico em quatro estações com simuladores 
e equipamentos de alta tecnologia.

“Os participantes puderam exercitar em 
moldes sintéticos a técnica de tratamento en-
doscópico de cálculos renais. Foram utilizados 
aparelhos flexíveis e laser, sob orientação e su-
pervisão dos urologistas assistentes do Grupo 
de Endourologia e Litíase Urinária da FMABC. 
Ao longo do segundo semestre será realizada a 
terceira edição do curso, que deverá contar com 
novo grupo de residentes convidados de outro 
serviço de formação acadêmica em Urologia”, 
adianta Dr. Mário Henrique Elias de Mattos, um 
dos professores convidados ao lado dos douto-
res Alexandre Saad Feres Pompeo, Fernando 
Korkes e Luiz Alexandre Vilares da Costa, além 
do diretor do ICEPS - Instituto de Capacitação 
em Ensino e Pesquisa em Saúde e membro da 
disciplina de Urologia da USP Ribeirão Preto, 
Marcelo Baptistussi.

A ureteroscopia é procedimento considera-
do minimamente invasivo. Consiste na verifica-

Durante o curso serão desenvolvidas atividades 
modulares em aulas práticas e teóricas

ção do ureter e rim por via endoscópica, através 
de um aparelho com uma microcâmera na pon-
ta, que é passado pela uretra, bexiga e ureter até 
chegar ao rim. Dessa forma, é possível visualizar 
e fragmentar os cálculos urinários sem necessi-
dade de incisão cirúrgica, o que reduz o tempo 
de internação e de recuperação do paciente".

A indicação é feita principalmente em casos 
de obstrução urinária provocada por cálculos (pe-
quenas “pedras” que se deslocam dos rins para o 
ureter). Essa obstrução causa forte cólica e ocor-
re, geralmente, em pacientes com idade entre 20 
e 40 anos. Com a ureteroscopia é possível iden-
tificar os cálculos e removê-los. O procedimento 

também é adotado quando há suspeita de tumor 
de ureter (que normalmente acomete fumantes 
com mais de 60 anos de idade), momento em 
que é retirada pequena parcela do local suspeito e 
encaminhada para biópsia.

O curso teórico e prático de ureteroscopia 
flexível ocorreu em parceria com o Instituto de 
Capacitação em Ensino e Pesquisa em Saúde.

Pós-Congresso AMerICAno
A disciplina de Urologia da FMABC rea-

lizou em 2 de agosto o encontro “Mensagens 
Urológicas dos Congressos da Associação 
Americana de Urologia e Associação Ameri-
cana de Oncologia Clínica 2014". A iniciativa 
repete-se anualmente com intenção de oferecer 
aos urologistas da região do ABC informações 
científicas importantes apresentadas nestes dois 
congressos internacionais, classificados entre os 
melhores do mundo.

O Pós-AUA/ASCO da Urologia do ABC 
teve programa extenso, com palestras ministra-
das pelos assistentes da disciplina que estiveram 
nos congressos. Também participaram convi-
dados de outras instituições, entre os quais Dr. 
Marcelo Baptistussi (USP Ribeirão Preto), Dr. 
Wagner Eduardo Matheus (UNICAMP), Dr. 
Felipe Cruz (Centro de Oncologia do ABC) e 
Dr. Gilberto de Lima Lopes (Universidade John 
Hopkins e Hospital do Coração - SP).

O evento atraiu cerca de 50 convidados en-
tre palestrantes, assistentes da disciplina de Uro-
logia, urologistas da região do ABC e médicos 
residentes.

Treinamento reúne médicos residentes da FMABC e do Hospital Ipiranga
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novo serviço de endoscopia alia modernidade 
e pioneirismo no Hospital Irmã Dulce

Colangiopancreatografia retrógrada en-
doscópica (CPRE). O exame, de nome com-
plicado, é um dos destaques do novo serviço 
de Endoscopia do Hospital Municipal Irmã 
Dulce de Praia Grande, que funciona no 
Centro Cirúrgico e integra a infraestrutura de 
atendimento voltada aos pacientes do comple-
xo. “Pelo SUS, nós somos pioneiros na região 
ao realizá-lo”, afirma o médico endoscopista 
Everson Luiz de Almeida Artifon, coordena-
dor da equipe médica.

A CPRE compreende a observação e aná-
lise de parte do sistema digestivo, que inclui ve-
sícula biliar, pâncreas e canais que drenam tais 
órgãos, bem como o fígado, por meio de um 
aparelho em forma de tubo chamado endos-
cópio de visão lateral (denominado duodenos-
cópio), introduzido pela boca até o duodeno. 
Ele permite que o médico veja por um moni-
tor imagens captadas do interior do corpo e re-
gistre as mais significantes para o diagnóstico. 
Injetando-se contraste, o trajeto pode ser visto 
como um exame de raio-x. Nessa inspeção, o 
médico consegue não apenas verificar a exis-
tência de cálculos, tumores, fístulas ou outras 
alterações como, em alguns casos, também 
tratá-las, evitando assim a cirurgia convencio-
nal. Pode ainda realizar biópsias para estudo 
citopatológico, como em suspeita de câncer.

“Trata-se de uma técnica minimamente 
invasiva”, explica Artifon, que possui várias es-
pecializações, além de títulos de doutor e mes-
tre em Cirurgia do Aparelho Digestivo pela 

Cresce oferta de exames de endoscopia em são Bernardo
A Secretaria de Saúde da Prefeitura 

de São Bernardo normalizou a fila de es-
pera de exames de endoscopia. Pacientes 
classificados como prioritários são aten-
didos em até 15 dias. Os demais exames e 
aqueles feitos regularmente para monito-
ramento são realizados entre 30 e 60 dias 
após a solicitação.

Desde janeiro, o serviço que antes era 
realizado somente nas unidades de saúde de 
referência regional, mantidas pelo governo 
estadual, passou a ser feito no Hospital 
Anchieta, com a locação de equipamen-
tos, aquisição de insumos e contratação de 
profissionais médicos e de enfermagem. 

Além disso, a Prefeitura solicitou à Faculdade 
de Medicina do ABC adequação do ambulató-
rio para ampliação da oferta de exames. Nos 
dois locais, o serviço é mantido exclusivamente 
com recursos do município.

O Anchieta tem capacidade para realizar 
diariamente – e com hora marcada – 10 endos-
copias e cinco colonoscopias – exame que a 
unidade hospitalar também passou a oferecer.  
Os pacientes são encaminhados ao serviço de-
pois de passar em consulta nas Unidades Bá-
sicas de Saúde ou nos ambulatórios. Médicos 
foram capacitados para aplicar novo protocolo 
de solicitações, o que qualifica os pedidos e ga-
rante breve assistência a quem mais necessita.

Instalado nas dependências do Centro Cirúrgico, favorece diagnóstico precoce e mais preciso de 
determinadas doenças que afetam o trato gastrintestinal

dos anatomopatológicos. É um exame que 
pode revelar de uma gastrite até um tumor.

Já a colonoscopia permite ao médico 
analisar o revestimento interno do intestino 
grosso e parte do delgado, correspondente 
ao reto e ao cólon. Diferente dos anterio-
res, este exame exige preparo para que o 
intestino esteja completamente limpo. Com 
o paciente sedado, o médico introduz um 
aparelho (o colonoscópio, um tubo fino e 
flexível) no ânus para visualizar o interior 
do intestino. “É um exame importante no 
rastreamento do câncer colorretal para 
diagnóstico precoce e, eventualmente, res-
secção da lesão”, detalha o médico Marco 
Antonio Buch Cunha, que integra a equipe. 
A colonoscopia também é solicitada para 
diagnóstico de doenças intestinais como a 
Síndrome do Intestino Irritável, Doença de 
Crohn, Retocolite Ulcerativa e diverticulite, 
entre outras.

Na sala de Endoscopia, o paciente é 
deitado na posição correta e recebe se-
dação para seu maior conforto. Após o 
procedimento, segue de maca para sala de 
recuperação enquanto o laudo médico é 
finalizado. Do preparo até o retorno após 
os exames, que duram em média meia 
hora cada um, o paciente é acompanha-
do pela equipe. “O papel da enfermagem 
é primordial”, afirma a enfermeira coor-
denadora do Centro Cirúrgico, Elizabeth 
Beatriz Passio Machado.

USP. “É terapêutica, além de permitir diag-
nósticos. Há 15 anos, para tratar essas lesões, 
o paciente teria de se submeter a cirurgias de 
cinco horas. Atualmente, por meio da CPRE, 
o procedimento leva 10 ou 15 minutos, a um 
custo baixo, com menos complicações e um 
tempo de internação também menor”.

Para o médico, além da praticidade de o 
resultado ficar pronto na hora, o laudo im-
presso pode conter até 10 imagens digitais “de 
altíssimo padrão”. “Não só do ponto de vista 
ético-legal, mas em respeito ao paciente, essa 
qualidade oferece grande custo-benefício. Não 
queremos fazer algo simples, mas algo digno, 
primar pelo melhor. Assim ganham pacientes, 
médicos, enfermeiros e a instituição”, opina.

enDosCoPIA e ColonosCoPIA: 
FUnDAMenTAIs eM 
DIAgnósTICos

Outros dois exames realizados pela 
equipe são a endoscopia e a colonoscopia, 
fundamentais no diagnóstico de determina-
das doenças, como o câncer.

Segundo a médica Lubia Bonini, a en-
doscopia digestiva alta também é feita por 
um aparelho (o endoscópio) inserido pela 
boca do paciente sedado, que permite vi-
sualizar a parte alta do trato gastrintestinal, 
composta por esôfago, estomago e duode-
no. Também possibilita ao médico retirar 
amostra de tecidos para biópsia, em estu-

Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica está entre os destaques do novo serviço
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troca de experiências com outros centros uni-
versitários”, afirmou Wagner Buchmann.

O diretor do CHM, José Antonio Souto 
Tiveron, reforçou que o novo serviço junta-se 
a outros avanços implementados desde o ano 
passado no hospital-escola, fundado em 1912 
e que possui média mensal de 12 mil atendi-
mentos. Entre as melhorias estão a ampliação 
dos leitos da UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva) adulto e a entrega de enfermaria exclusiva 
para casos de trauma com 29 novos leitos.

O Complexo Hospitalar Municipal é por-
ta de entrada dos casos de urgência e emer-
gência do município, principalmente das 
vítimas de acidentes de trânsito. Referência 
regional nos atendimentos de ortopedia, ci-
rurgia geral e bucomaxilofacial, o CHM ofe-
rece ainda as especialidades de neurocirur-
gia, oftalmologia, odontologia e psiquiatria, 
que serão beneficiadas com a introdução da 
área de telemedicina e telessaúde. 
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Pioneiro na região, Centro Hospitalar integra 
rede Universitária de Telemedicina

O Centro Hospitalar Municipal de Santo 
André – originário da antiga Santa Casa de 
Misericórdia – entregou em 2 de setembro 
Núcleo de Telemedicina para o aprimora-
mento da assistência à população dependente 
do SUS (Sistema Único de Saúde). Pioneiro 
e inédito no Grande ABC, o novo serviço 
instalado ao lado do Centro de Estudos e 
Biblioteca está integrado à Rede Universitá-
ria de Telemedicina (Rute), responsável pela 
conexão de hospitais públicos universitários 
e de ensino – hoje no país são 102 unidades 
espalhadas pelas cinco regiões.

A cerimônia de inauguração ocorreu em 
sala especialmente equipada, com isolamento 
e atenuação acústica para realização dos en-
contros entre profissionais da área de saúde 
de várias instituições de ensino. A ocasião foi 
marcada por videoconferência da 3ª edição 
do Fórum RNP (Rede Nacional de Ensino 
e Pesquisa), transmitida de Brasília, pela qual 
foram entregues, em tempo real, cinco cen-
tros de telemedicina localizados em diferen-
tes capitais brasileiras – entre os quais o do 
CHM, que tem a Faculdade de Medicina do 
ABC como parceira.

Para o secretário de Saúde de Santo André, 
Dr. Homero Nepomuceno Duarte, que foi o 
porta-voz na videoconferência com profissio-
nais de hospitais públicos de Recife (PE), Belém 
(PA) e Salvador (BA), trata-se oportunidade de 
integrar o CHM à Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa. “Avalio como uma estrada de duas 
vias que se abre. Levar e buscar conhecimento. 
Nosso esforço sempre será para a melhoria da 
assistência à população”, apontou o médico.

Pronto-socorro do CHM será reformado e ampliado
Os governos de Santo André e do 

Estado de São Paulo assinaram em 6 de 
agosto termo de autorização para licitação 
da obra de ampliação, reforma e moderni-
zação do Pronto-Socorro do Centro Hos-
pitalar Municipal, o maior equipamento de 
urgência e emergência do Grande ABC. O 
custo do projeto executivo, sem os equi-
pamentos, gira em torno de R$ 6 milhões 
– R$ 5.622.000,00 de recursos do governo 
estadual e R$ 372 mil de contrapartida do 
município. Após o processo licitatório, o 

áreas técnicas.
Em cerimônia oficial, o prefeito de 

Santo André, Carlos Grana, agradeceu 
ao secretário de Estado da Saúde, David 
Everson Uip, pelo convênio publicado no 
Diário Oficial do Estado em 3 de julho e 
que destinou o recurso financeiro para o 
município. “O CHM é um equipamento 
muito importante não só para Santo An-
dré, mas para toda a região. Nos últimos 
30 anos, inclusive, não sofreu nenhuma 
grande reforma”, apontou Grana.

prazo de execução da obra é de 12 meses.
O Pronto-Socorro ganhará mais 11 leitos 

de observação nos setores classificados como 
de emergência (vermelha e amarela) – fora os 
13 já existentes na enfermaria, além da am-
pliação de consultórios médicos de sete para 
nove. O projeto arquitetônico prevê ainda, 
entre outras intervenções no hospital, mo-
dernização e ampliação dos ambulatórios, da 
administração e de setores de apoio, como o 
acesso otimizado ao necrotério e a organiza-
ção de fluxos na rouparia, lavandeira e demais 

Em parceria com a Faculdade de Medicina do ABC, Complexo Hospitalar Municipal de Santo André inaugura centro para educação 
continuada, desenvolvimento de pesquisas, análise de diagnósticos e troca de experiências entre os profissionais de saúde

Coordenador e idealizador da Rute no 
CHM, o médico Wagner Rydl Buchmann ex-
plicou que foram cerca de dois anos entre o 
planejamento e a instalação do Centro de Te-
lemedicina – instalado em área de cerca de 30 
m², com tela de 42 polegadas e monitor para 
realização das videoconferências e webconfe-
rências, entre outras ferramentas de trabalho. 
A capacidade é para 29 participantes e o inves-
timento foi de R$ 130 mil pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação.

segUnDA oPInIão
A integração dos hospitais universitários 

pela Rute – e agora também do CHM – viabi-
lizará a troca de informações médicas, estudo 
de casos, consultas por videoconferência, aná-
lise de sinais e imagens, radiologia por imagem, 

Investimentos serão de aproximadamente R$ 6 milhões

sala de laudo virtual, diagnósticos e cursos de 
capacitação médica à distância, entre outros. 
“Trata-se de educação continuada, além de 

Instalado ao lado do Centro de Estudos, novo serviço está integrado à Rede Universitária de Telemedicina 

Centro de Telemedicina também servirá para troca de informações médicas e estudo de casos clínicos
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