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Unidades de SBC
adotam Protocolo

de Manchester

Hospital Nardini
recebe prêmio por
ações sustentáveis

‘Outubro Rosa’
mobiliza prefeituras
e entidades do ABC
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Prefeitura de Santo André, Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC assinaram em outubro termo de compromisso para  

reduzir ou até mesmo zerar filas de espera para exames, consultas e procedimentos em diversas especialidades. Entre os destaques do acordo,  
estão previstas 700 cirurgias de catarata até dezembro. Pág. 3

Santo André reduzirá filas com 14 mil 
novos exames, consultas e cirurgias

PMSBC/Raquel Toth
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São Caetano reforma
Pronto-Socorro Infantil

do Hospital Márcia Braido

A Prefeitura de São Caetano trabalha 
para oferecer condições ideais de atendi-
mento aos moradores, nos mais diversos 
setores de atuação. Dentro desse concei-
to, o Pronto-Socorro Infantil do Hospital 
Infantil e Maternidade Márcia Braido pas-
sará por reforma. Trata-se de tradicional 
unidade do município, no Bairro Olímpi-
co, que comporta as especialidades de pe-
diatria, ortopedia infantil, cirurgia infantil, 
radiologia, fisioterapia, fonoaudiologia, 
internações pediátricas, UTI Neonatal, 
centro obstétrico e maternidade. A obra 
está orçada em cerca de R$ 600 mil, com 
conclusão prevista para 6 meses. Parte 
dos atendimentos será feita no hospital 
vizinho “Maria Braido”.

O secretário de Saúde da Prefeitura, 

Mario Chekin, destaca que a revitalização 
das instalações do Márcia Braido irá agre-
gar ainda mais qualidade aos atendimen-
tos da instituição hospitalar. “Em média 
são 600 crianças que recebemos todos os 
dias nessa unidade. Temos de acolhê-las 
muito bem, para que se recuperem e re-
tornem aos seus lares”.

A reforma do Hospital Márcia Braido 
começa pelo andar térreo e remodelará 
toda a área de atendimento, recepção, 
pronto atendimento e entrada de am-
bulâncias. No 1º andar, as intervenções 
serão realizadas nas salas de aleitamento, 
banco de sangue e no espaço de espera 
para cirurgias. As obras objetivam levar 
mais conforto aos pacientes, familiares e 
aos próprios profissionais da Saúde. 

Infraestrutura e capacitação

Obras objetivam levar mais conforto aos pacientes, familiares e aos próprios profissionais da Saúde

PMSCS/Du Merlino

A preocupação 
com a melhoria da in-
fraestrutura do cam-
pus universitário e o 
investimento perma-
nente em capacitação 
profissional são com-
promissos assumidos 
desde minha posse à 
frente da Presidência 
da Fundação do ABC. 
Em menos de um ano 
de mandato, fico feliz 
por já conseguir apre-
sentar grande progres-
so nessas áreas, o que 
me permite afirmar que teremos fôlego, 
capacidade técnica e tempo para avançar 
ainda mais.

Iniciamos os trabalhos focados em de-
manda trazida pela Central de Convênios, 
que precisava de espaço próprio para os 
setores administrativos – afinal, hoje são 
mais de 8.200 funcionários e 350 unidades 
/ planos de trabalho vinculados.

Estudamos a questão, buscamos parcei-
ros técnicos, com expertise na elaboração 
de projetos, e conseguimos atingir deno-
minador comum. Porém, o primeiro passo 
para viabilizar a obra seria a readequação 
do estacionamento. A criação de novo es-
paço no campus diminuiria o número de 
vagas para automóveis, com impacto ex-
tremamente negativo para a comunidade 
acadêmica. A fim de evitar tal transtorno, 
em meados de agosto reformulamos todo 
o estacionamento e conseguimos ampliar o 
número de vagas.

Hoje estamos com as obras da sede ad-
ministrativa da Central de Convênios em 
pleno desenvolvimento. A mantida ocupa-
rá todo o piso térreo do prédio da FUABC, 
liberando, inclusive, espaços cedidos pela 
FMABC para funcionamento do setor de 
Recursos Humanos.

No âmbito da ca-
pacitação profissional, 
criamos na mantene-
dora a Diretoria Exe-
cutiva de Recursos 
Humanos. E os traba-
lhos estão em franca 
expansão. Entre as 
primeiras ações, fe-
chamos parceria com 
a FMABC para aber-
tura do curso de gra-
duação em Tecnologia 
em Gestão Hospitalar. 
Realizamos o vesti-
bular, completamos a 

primeira turma e, com apoio das mantidas, 
estamos oferecendo 70% de bolsa de estu-
dos para funcionários.

Neste outubro temos dois cursos de ca-
pacitação em andamento: um de “Secreta-
riado” e outro de “Humanização na saúde 
e relacionamento interpessoal”. No dia 23, 
daremos início à pós-graduação inovadora 
em Gestão de Negócios com Ênfase em 
Saúde, por meio de parceria inédita firmada 
com a Fundação Dom Cabral – melhor es-
cola de negócios da América Latina. Den-
tro dessa mesma filosofia de valorização 
dos colaboradores, aprovamos no final de 
setembro Plano de Cargos e Salários am-
plo, completo e abrangente à mantenedora 
e a todas as mantidas.

Não tenho dúvidas de que tudo isso ain-
da é só o começo. A cada dia nossa equipe 
de colaboradores está mais entrosada e a in-
tegração com as mantidas é maior. A Fun-
dação do ABC estará sempre aberta a novas 
ideias, projetos e iniciativas que contribuam 
para a melhoria da infraestrutura e com a ca-
pacitação e atualização profissional.

MArCo AnTonIo SAnToS SIlVA
Presidente da Fundação do ABC



www.fmabc.br 3

Santo André vai reduzir filas com 14.295 
novos exames, consultas e cirurgias

A Prefeitura de Santo André assinou na 
tarde de 1º de outubro, no prédio do Execu-
tivo, termo de compromisso com a Funda-
ção do ABC e com a Faculdade de Medicina 
do ABC para reduzir ou até mesmo zerar, 
em alguns casos, filas de espera para exames, 
consultas e procedimentos em diversas espe-
cialidades. Estão previstas 700 cirurgias de 
catarata até dezembro, por exemplo. No total 
serão 14.295 atendimentos à população de-
pendente do Sistema Único de Saúde (SUS).

O recurso para os procedimentos, todos 
executados no Ambulatório de Especialidades 
da Faculdade de Medicina do ABC, é de R$ 
1.211.001,68, oriundo do Ministério da Saú-
de. A cardiologia, uma das áreas com maior 
demanda reprimida na rede municipal de saú-
de, faz parte do rol de serviços priorizados 
na parceria. Estão programados exames de 
ecocardiograma transtorácico, holter, MAPA, 

teste ergométrico e consultas cardiológicas, 
que totalizarão 12.403 atendimentos.

Participaram do ato oficial o prefeito Car-
los Grana e o secretário de Saúde, Homero 
Nepomuceno Duarte, além do presidente da 
Fundação do ABC, Marco Antonio Santos 
Silva, e o diretor da Faculdade de Medicina 
do ABC, Adilson Casemiro Pires. Todos, 
em cada fala, enalteceram a importância do 
compromisso firmado para o atendimento da 
população e, principalmente, do projeto da 
Pasta para diminuição do tempo de espera.

Para o chefe do Executivo, é a prova do 
comprometimento do governo com a saúde e 
a população. Carlos Grana também ressaltou 
que na peça orçamentária para 2015, encami-
nhada à Câmara em 30 de setembro, o inves-
timento previsto para área gira entre 28% e 
30%. Já o presidente da Fundação do ABC 
enalteceu a “capacidade da Administração” 

para buscar recursos para área tão carente.
Atualmente, a Central de Regulação da 

secretaria de Saúde recebe média de 33 mil 
guias mensais para agendamento de especia-
lidades diversas. Do montante, o município 
atende em torno de 21.500 no mês, segundo 
Maria Aparecida Damaia, diretora de Plane-
jamento. No entanto, vale lembrar que todas 
as solicitações de urgência têm o agenda-
mento priorizado, ou seja, não entram na 
fila de espera.

O secretário Homero Duarte avaliou que 
o conjunto de ações deverá reduzir as filas de 
espera na rede municipal, inclusive zerá-las 
em alguns casos – como será o caso da bióp-
sia de próstata, em que a demanda reprimida 
é de 204 pacientes e a Prefeitura contratou 
400 exames junto à FUABC-FMABC. “A área 
de atenção especializada é um dos grandes 
gargalos na saúde pública. O SUS tem essa 

deficiência na oferta de exames”, afirmou o 
gestor, que também é médico.

rEorGAnIzAção DA SAúDE
Técnicos da secretaria de Saúde iniciaram 

em 15 de setembro a atualização de dados dos 
usuários que aguardam por procedimentos 
em Santo André. A expectativa é de que o ín-
dice de faltas fique abaixo de 30% – indicador 
médio registrado nos atendimentos de rotina 
da rede pública. Em alguns casos, muitos pa-
cientes não foram localizados por mudança 
de endereço ou do número do telefone.

Para evitar as faltas, a ideia, de acordo 
com a diretora de Planejamento, é viabilizar 
atendimento na área de cardiologia em dois 
sábados – provavelmente em novembro. “É 
uma forma de conseguirmos triplicar o nú-
mero de consultas”, apontou Maria Apare-
cida Damaia. 

Atendimentos serão no Ambulatório de Especialidades da Faculdade de Medicina do ABC  
com verba de R$ 1,2 milhão do Governo Federal

O Diretor da FMABC na assinatura da parceria
Adilson Casemiro Pires, diretor da Faculdade de Medicina do ABC, o prefeito Carlos Grana, o secretário Homero Nepomuceno Duarte  

e o presidente da Fundação do ABC, Marco Antonio Santos Silva.
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Municípios da região do ABC
celebram “outubro rosa”

Os três municípios instituidores da Fun-
dação do ABC estão engajados neste mês na 
divulgação de informações e na orientação da 
população sobre a importância da prevenção 
do câncer de mama. Trata-se da campanha 
“Outubro Rosa”, que conta com empenho 
das prefeituras de Santo André, São Bernardo 
e São Caetano, assim como da Faculdade de 
Medicina do ABC e da própria FUABC.

O movimento Outubro Rosa surgiu em 
1990 durante a primeira “Corrida pela Cura”, 
em Nova York, que desde então promove a 
ação anualmente. Entretanto, somente em 1997 
entidades das cidades de Yuba e Lodi, também 
nos Estados Unidos, começaram a promover 
atividades voltadas ao diagnóstico e prevenção 
da doença, escolhendo o mês de outubro como 
epicentro dos trabalhos. Hoje o Outubro Rosa 
é realizado em diversos países pelo mundo. No 
Brasil, a primeira iniciativa nesse sentido ocor-
reu em 2002, com a iluminação do monumento 
Mausoléu do Soldado Constitucionalista, na Ca-
pital, e daí em diante passou a ser repetido em 
vários cantos do país.

Segundo tipo de câncer com maior inci-
dência na população feminina mundial e bra-
sileira – atrás apenas dos tumores de pele –, o 
câncer de mama foi responsável por mais de 
13,2 mil mortes em 2011, de acordo com le-
vantamento do Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), que estima para 2014 cerca de 57 mil 
novos casos da doença no país.

São BErnArDo
Para marcar o Outubro Rosa, a Secretaria 

de Saúde de São Bernardo preparou progra-
mação especial para a prevenção do câncer de 
mama. As atividades incluem iluminação dife-
renciada em unidades de Saúde, caminhada e 
campanha para realização de mamografias e 
também de exames preventivos para a detec-
ção do câncer de colo do útero.

Durante todo o mês de outubro, quatro uni-
dades de Saúde contam com iluminação especial 
na cor rosa: o Hospital de Clínicas Municipal 
(HC), o Hospital Municipal Universitário (HMU), 
o Hospital Anchieta e a UBS Baeta Neves.

Além da iluminação rosa, a sensibilização 
da população incluiu caminhada pela Rua Ma-
rechal Deodoro, no Centro, que é organizada 
em parceria com a ONG Recomeçar é Possí-
vel – grupo de apoio às mulheres mastectomi-
zadas de São Bernardo. No dia 18, todas as 33 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do muni-
cípio abrirão, excepcionalmente, para atender 
mulheres interessadas em fazer mamografias e 
também coleta de papanicolau, que é o exame 
para identificação do câncer de colo de útero.

São CAETAno
Também São Caetano do Sul, neste mês, 

José dos Santos Stein”, em Santo André, ilu-
minou sua fachada em 7 de outubro. A ação 
tem como objetivo conscientizar a população 
sobre a importância da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer de mama.

A principal via preventiva é a mamogra-
fia – uma radiografia das mamas realizada por 
equipamento denominado mamógrafo. Per-
mite a visualização de pequenas alterações, 
possibilitando o diagnóstico do câncer em 
fase inicial. O médico responsável pelo servi-
ço de Mastologia do Hospital da Mulher Ma-
ria José dos Santos Stein, Dr. Guerino Bar-
balaco, alerta que é preciso fazer a primeira 
mamografia entre 35 e 40 anos. Depois dessa 
idade, o exame deve ser feito anualmente. 
“A finalidade do rastreamento mamográfico 
é identificar um tumor ainda não palpável, 
quando a possibilidade de cura é de mais de 
95%. Em cada retorno anual é importante 
levar a mamografia anterior para comparar 
possíveis alterações”, recomenda.

A empresa Tecnolab, com apoio da disci-
plina de Oncologia e Hematologia da Facul-
dade de Medicina do ABC, iniciou em 6 de 
outubro campanhas de orientação em Unida-
des de Pronto Atendimento (UPAs), UBSs e 
supermercados, entre outros locais de grande 
circulação de pessoas. Os trabalhos envolvem 
os sete municípios da região do ABC.

Em 19 de outubro, a Prefeitura de San-
to André e a Secretaria de Política para 
Mulheres organizam Caminhada de Com-
bate ao Câncer de Mama, com destino ao 
Parque Celso Daniel. A ação contará com 
participação do grupo de voluntárias da 
Associação Viva Melhor.

ganhou colorido diferenciado. O Palácio da Ce-
râmica e a imagem de São Caetano, ambos no 
Espaço Verde Chico Mendes, o Centro Digital, 
a Câmara Municipal e outras localidades estão 
iluminadas para celebrar o Outubro Rosa. No 
dia 19 de outubro, domingo, a partir das 9 horas, 
a Prefeitura e a Rede Feminina de Combate ao 
Câncer promoverão grande caminhada, tam-
bém com intuito de reforçar a importância dos 
exames preventivos e da conscientização sobre 
o câncer de mama. A concentração será no Cen-
tro Integrado de Saúde e Educação (CISE) João 
Castaldelli, localizado na Avenida Presidente 
Kennedy, 2.400, no Bairro Olímpico.

No mesmo dia, também no CISE, a Se-
cretaria de Saúde realizará exames de mama 
e orientará mulheres acerca do autoexame 

e das condutas preventivas para a detecção 
precoce da doença. Além disso, a Secretaria 
de Esporte e Turismo estará presente para 
levar atividades físicas aos participantes.

Voluntárias da Rede Feminina receberão 
doações de bandanas e lenços para a cabeça, 
que serão encaminhados a pacientes em tra-
tamento oncológico. Quem tiver interesse em 
doar os acessórios, comumente utilizados por 
mulheres em tratamento quimioterápico, tam-
bém poderá fazer diretamente na sede da Rede 
Feminina (Rua Rafael Corrêa Sampaio, 354, no 
Bairro Santa Paula).

SAnTo AnDrÉ
Em comemoração ao movimento “Ou-

tubro Rosa”, o Hospital da Mulher “Maria 

Exame de radiografia das mamas, a mamografia é a principal via preventiva contra o câncer de mama

Hospital da Mulher de Santo André recebeu iluminação especial para celebrar o Outubro Rosa

GESP/Edson Lopes Jr.



www.fmabc.br 5

Alunos de Medicina têm aula de Cardiologia com Dr. Marcelo Jatene

Medicina ABC retoma atendimento a 
servidores públicos do IAMSPE

A Faculdade de Medicina do ABC acaba 
de acertar novo contrato para atendimento aos 
servidores públicos do Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público Estadual (IAMS-
PE). Iniciada em 2003, a parceria contempla 
assistência no Ambulatório Médico de Espe-
cialidades da FMABC e estava paralisada des-
de meados de maio de 2013. O novo acordo 
integra plano de expansão do ambulatório, que 
planeja dobrar os atendimentos no campo de 
convênios médicos até o final deste ano.

Além do IAMSPE, hoje a área de con-
vênios atende a outros 15 planos de saúde. 
Estão disponíveis no Ambulatório consultas 
nas áreas de Clínica Médica, Pneumologia, 
Dermatologia, Oftalmologia, Endocrinolo-
gia, Ginecologia e Obstetrícia, Cardiologia, 
Neurologia, Cirurgia Vascular, Otorrinola-
ringologia, Pediatria, Ortopedia e Trauma-
tologia. No campo dos exames, os usuários 
contam com laboratórios de Patologia Clíni-
ca, Anatomia Patológica, Radiologia, Prova 
de Função Pulmonar e Ergoespirometria, 
além de ultrassonografia com doppler e am-
pla gama de exames cardiológicos – entre 
os quais MAPA, holter, eletrocardiograma, 
teste ergométrico e ecocardiograma. Já no 
Instituto de Olhos estão disponíveis mapea-
mento de retina, tonometria, gonioscopia e 
fundoscopia, entre outros.

“Pretendemos dobrar os atendimentos 
a convênios até o final deste ano. Reestru-

turamos todo o atendimento no setor, com 
horários diferenciados, recepção e consul-
tórios próprios, a fim de facilitar o acesso 
aos pacientes e não comprometer o atendi-
mento tradicional realizado via SUS”, des-
creve o gerente do Ambulatório, Márcio 
Nunes Emidio, que considera a parceria 
com o IAMSPE o pontapé inicial para esse 
crescimento: “Até o ano passado, cerca de 
80% dos atendimentos a convênios médicos 
ocorriam pelo IAMSPE. Os servidores do 
Instituto conhecem bem a faculdade e são 
usuários fieis. Estamos muito satisfeitos em 
retomar essa parceria, que certamente con-
tribuirá para alavancarmos a área de convê-
nios da instituição”.

O Ambulatório Médico de Especialidade 
da FMABC realizou em 2013 mais de 133 mil 
consultas, 188 mil exames e 7,2 mil cirurgias 
via Sistema Único de Saúde. Já para planos de 
saúde, os atendimentos giram em torno de 500 
pacientes mensais – ou seja, 6 mil ao ano.

InCrEMEnTo DE PESo
Hoje a receita do Ambulatório é prati-

camente toda proveniente dos atendimentos 
destinados ao Sistema Único de Saúde. “A 
produção ambulatorial média é de 95% SUS 
e somente 5% para planos de saúde priva-
dos”, calcula o coordenador administrativo 
de convênios do Ambulatório da FMABC, 
Luiz Antonio da Silva, que completa: “Boa 

Estudantes do 4º ano de Medicina da 
Faculdade de Medicina do ABC partici-
param em 12 de setembro de aula com o 
professor de Cirurgia Cardíaca Pediátrica 
da Universidade de São Paulo, Dr. Marce-
lo Jatene. O convite partiu do professor 
titular da disciplina de Cardiologia, Dr. 
Antonio Carlos Palandri Chagas, e da do-
cente da instituição – e também irmã do 
convidado –, Dra. Ieda Jatene, que parti-
cipou auxiliando na apresentação.

Dr. Marcelo utilizou mais de 30 pe-
ças de corações reais para ministrar a aula 
sobre anatomia cardíaca e detalhar as 
principais cardiopatias congênitas. “Es-
ses tipos de cardiopatias mereciam pelo 
menos 6 meses de aulas exclusivas, mas 
infelizmente a carga curricular das esco- Docente da FMUSP e diretor do Incor, Dr. Marcelo Jatene

Novo contrato integra plano de expansão do Ambulatório Médico de Especialidades,  
que planeja dobrar atendimentos a convênios médicos

las é apertada. Por essa razão, é bom que 
os alunos tenham essa aproximação”, 
afirmou Dr. Jatene, que acrescentou: 
“Nesse tipo de atividade você enxerga 
melhor os defeitos. Não é só uma aula 
com apresentação de slides. Os alunos 
podem manipular. É mais real, quase um 
workshop. A aula fica mais lúdica e eles 
podem parar e fazer perguntas. Então eu 
mostro e não apenas explico verbalmen-
te. Os alunos podem ter aprendizado 
mais sólido e fixar melhor as informa-
ções”, sintetizou o convidado.

Além de docente da FMUSP, Dr. 
Marcelo Jatene é diretor de Cirurgia Car-
díaca do Instituto do Coração (Incor) e 
gestor de Cirurgia Cardíaca Pediátrica do 
Hospital do Coração, em São Paulo. 

parte da população ainda 
desconhece que a Medici-
na ABC atende convênios. 
Temos muito know-how 
nos serviços prestados ao 
setor público e, por essa 
razão, somos bastante re-
conhecidos nessa área do 
trabalho”.

Além do IAMSPE, 
o setor de convênios 
médicos da FMABC 
atende às operadoras 
Amil, Blue Life, Dix 
Amico, Economus, 
Gama Saúde, Lincx, 
Medial Saúde, Medical 
Health, Notre Dame, 
Prevent Sênior, Proa-
sa Adventista, Tempo 
Saúde, Clinesp, Sinasa 
Club Card e Unihosp. 
A marcação de con-
sultas pode ser feita 
pelos telefones (11) 
4993-5430 e 4993-
7215 ou diretamente 
na recepção de con-
vênios da FMABC 
(Av. Príncipe de 
Gales, 821 - Santo 
André). 
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Fundação do ABC comemora 
‘Dia da Secretária’

são Caetano  
homenageia 

agentes 
comunitários  

de saúde

A Diretoria Executiva Administrativa e de Patrimônio da 
Fundação do ABC organizou em 30 de setembro comemo-
ração pelo Dia da Secretária. Cerca de 30 profissionais foram 
homenageadas no Anfiteatro David Uip, incluindo colabora-
doras da Faculdade de Medicina do ABC, Central de Convê-
nios e da própria FUABC. Todas as secretárias foram presen-
teadas com kit de cosméticos e participaram de café da manhã 
preparado especialmente para a data. Em meio à grande maio-
ria de mulheres, o secretário executivo bilíngue da FMABC, 
Felipe Rebelo Marques, também foi homenageado na data.

O secretário-geral da FUABC, Dr. Jurandyr José Teixeira 
das Neves, destacou a importância do secretariado nas orga-
nizações. “Sem vocês o processo não anda. Tenho absoluta 
convicção do quanto vocês são importantes em qualquer es-
trutura administrativa. Parabéns”, declarou o médico.

Além do valor profissional, o diretor da FMABC, Dr. 
Adilson Casemiro Pires, ressaltou a parceria na divisão dos 
problemas e responsabilidades. “A secretária se torna uma 
amiga, conselheira, ouve nossos problemas, divide respon-
sabilidades e colabora muito na tomada de decisões. Uma 
estrutura tão grande como a nossa não consegue caminhar 
adequadamente sem o empenho de vocês”, afirmou Pires.

O vice-presidente da FUABC, Dr. Mauricio Mindrisz, 
parabenizou a iniciativa, que reconhece a importância do 
trabalho das secretárias. “Trata-se de merecida homenagem. 
Este é um momento único, em que saímos da rotina para 
prestar homenagem a quem, de fato, merece”.

Já o presidente da Fundação do ABC, Dr. Marco Anto-
nio Santos Silva, destacou a característica que considera mais 
importante na secretária: a confiança. “Em meu primeiro dia 
à frente da FUABC eu disse às secretárias que o que mais 
prezo é a confiança. Tratamos de assuntos extremamente 
importantes e o sigilo é essencial. Por essa razão, a confian-

ça de um executivo, diretor ou gestor em suas secretárias é 
fundamental”, assegurou o presidente, que completou: “A 
secretária está sempre à frente da chefia. Ela prevê algo que 
pode faltar ou que possa ser melhorado em uma reunião, por 
exemplo, e se antecipa. É quem nos auxilia para realização 
do trabalho melhor e com mais segurança”.

Ao final das homenagens, Dr. Marco Antonio Santos Sil-
va anunciou para breve a realização de curso de capacitação 
para as secretárias, que terá duração de cinco semanas.

ProFISSão MIlEnAr
Segundo a Federação Nacional das Secretárias e Secre-

tários (FENASSEC), data da XI dinastia, por volta do ano 
1.500 a.C., os primeiros registros da profissão conhecida 
hoje como secretariado. Durante a Idade Média, a função 
do secretário praticamente desapareceu, em face das con-
dições políticas, econômicas e sociais da época. Já na Idade 
Moderna, com o ressurgir do comércio, a necessidade do 
secretário reaparece. A função integra-se, mais tarde, à estru-
tura organizacional das empresas e permanece em evolução 
até os dias atuais.

A mulher passa a atuar de forma expressiva como se-
cretária na Europa e nos Estados Unidos a partir das duas 
Guerras Mundiais. Com a escassez de mão-de-obra mascu-
lina, desviada para os campos de batalha, e com a estrutura 
industrial e empresarial já desenvolvida, as empresas não ti-
veram outra alternativa senão a de utilizar mulheres em to-
das as áreas do trabalho. No Brasil, a atuação feminina no 
secretariado ocorre a partir da chegada das multinacionais 
na década de 50, cuja cultura organizacional já estava ha-
bituada com a presença da mulher. (Fonte: FENASSEC / 
texto adaptado do livro “Gerente e secretária - uma equipe 
de sucesso”, de Liana Natalense). 

Em 4 de outubro, anualmente, comemora-se por 
todo o Brasil o Dia do Agente Comunitário de Saúde. 
Em reconhecimento à data, a Diretoria de Atenção 
Básica de Saúde da Prefeitura de São Caetano e a 
equipe de residência multiprofissional da Faculdade 
de Medicina do ABC, parceira do Governo Munici-
pal, homenagearam dia 3 esses incansáveis colabora-
dores, que são molas fundamentais dentro da engre-
nagem do Programa de Saúde da Família (PSF).

Para todos os postos de saúde foram preparados 
vídeos emocionantes com depoimentos elogiosos de 
coordenadores e moradores, assim como a síntese do 
trabalho executado pelos agentes em seus respectivos 
bairros de atuação. Os homenageados ainda recebe-
ram cartas de agradecimento escritas pelos muníci-
pes atendidos pelo PSF.

A lembrança pela data pegou de surpresa os 
agentes comunitários de saúde. “Me senti valoriza-
da”, afirmou Luciana Bruckchem, maravilhada após 
assistir a apresentação no Centro Policlínico Gentil 
Rstom, no Bairro Nova Gerty. “Todos os dias nós 
plantamos sementes, num trabalho árduo. E esse re-
conhecimento foi especial”, destacou.

“Desenvolvemos essa ação justamente para en-
fatizar a importância desses funcionários, que tanto 
se dedicam à população”, observou a fisioterapeuta 
residente Amanda Estevão, que juntamente com a fi-
sioterapeuta ocupacional, Ana Carolina Alduini, foi a 
responsável por organizar as homenagens.

Satisfeito com a sinergia das equipes do PSF, o mé-
dico Luciano Xavier, Diretor de Atenção Básica de São 
Caetano, acrescentou que os agentes comunitários de 
saúde são dignos de todas as homenagens. “Eles desen-
volvem atuação fantástica na cidade. Não somos nós 
que reconhecemos, mas os pacientes acolhidos”.

Na oportunidade, instituição anunciou futuro curso de  
capacitação para a classe profissional

Apresentação de vídeo emocionou funcionários

PMSCS / Du Merlino

Todas as secretárias ganharam kit de cosméticos e participaram de café da manhã preparado especialmente para a data
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Hospital Emílio ribas do Guarujá  
inaugura UTI com 10 leitos

Funcionários FUABC terão 30% de desconto em cursos da FMABC

Em exatos três meses de gestão da Funda-
ção do ABC, o Instituto de Infectologia Emí-
lio Ribas II, do Guarujá, acaba de inaugurar 
Unidade de Terapia Intensiva com 10 leitos, 
ampliando a atenção de alta complexidade. Já 
no primeiro dia de funcionamento – em 1º de 
outubro – a UTI começou a receber pacien-
tes encaminhados pela CROSS - Central de 
Regulação de Oferta de Serviços de Saúde do 
Governo do Estado.

Hospital estadual vocacionado ao atendi-
mento de doenças infecciosas e parasitárias, o 
Emílio Ribas II conta com 33 leitos de enfer-
maria em operação, além dos 10 recém-abertos 
na UTI. Até dezembro, a Terapia Intensiva terá 
ampliação de sete vagas, colocando em funcio-
namento 100% da capacidade instalada da uni-
dade – ou seja, total de 50 leitos de infectologia.

“Contratamos equipes exclusivas de mé-
dicos, fisioterapeutas e enfermeiros para atuar 
24 horas por dia na nova UTI, além de servi-
ço de nefrologia”, revela o superintende do 
Emílio Ribas II, Reginaldo Reple Sobrinho, 
que acrescenta: “O hospital foi inaugurado há 
três anos e nunca contou com Terapia Inten-
siva. Em apenas três meses à frente da unida-
de, a FUABC cumpre o contrato de gestão 
firmado junto ao Governo do Estado e entre-
ga a UTI. Estamos muito satisfeitos com essa 

A fim de incentivar a qualificação pro-
fissional dos colaboradores e de membros 
de sua família, a mantenedora Fundação 
do ABC firmou parceria com a Faculdade 
de Medicina do ABC e proporcionará des-
conto de 30% nas mensalidades dos cursos 
de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Gestão em Saúde Ambiental, Tecnologia 
em Gestão Hospitalar, Nutrição e Terapia 
Ocupacional.

O benefício integra Programa de Desen-
volvimento Institucional da FUABC e ofe-
recerá a funcionários e dependentes de todo 
os hospitais e demais unidades mantidas a 
oportunidade de crescer profissionalmente, 
com a qualificação exigida pelo mercado, 
graças às bolsas de estudos de 30%.

A medida está no elenco de ações pro-
postas pela Presidência da FUABC, através 

da Diretoria Executiva de Recursos Huma-
nos, sempre preocupada com a qualificação 
e o aprimoramento profissional de seus 
colaboradores, a fim de que os mesmos te-
nham condições de prestar, cada vez mais, 
melhores serviços de saúde pública à popu-
lação das cidades onde atuam.

Os cursos podem ser frequentados em 
diferentes períodos: Enfermagem (matu-
tino e vespertino), Farmácia (matutino e 
noturno), Fisioterapia (vespertino e notur-
no), Gestão em Saúde Ambiental (noturno), 
Tecnologia em Gestão Hospitalar (noturno), 
Nutrição (noturno) e Terapia Ocupacional 
(matutino e noturno).

InSCrIçõES ATÉ noVEMBro
Aqueles que tiverem interesse deverão 

prestar a prova do vestibular unificado da 

Fundação Santo André (FSA) e Medicina 
ABC, em 16 de novembro de 2014. As ins-
crições podem ser feitas até 12 de novembro 
pelo site www.fsa.br ou pessoalmente até dia 
14 de novembro, no campus do Centro Uni-
versitário Fundação Santo André (Av. Prín-
cipe de Gales, 821). A aprovação no vestibu-
lar é obrigatória para a concessão de bolsas 
aos funcionários.

Já as inscrições para o processo de bolsas 
de estudos devem ser feitas de 3 a 13 de no-
vembro no prédio administrativo da FMA-
BC, no setor de Assessoria Educacional (Av. 
Príncipe de Gales, 821 - Santo André). O 
atendimento é das 9h às 12h e das 13h às 
19h. A ficha de inscrição, o edital completo 
e a relação de documentos necessários estão 
disponíveis no site www.fmabc.br. Mais in-
formações no telefone (11) 4993-7259.

Responsável pela gestão da unidade há somente três meses, Fundação do ABC entrega  
Terapia Intensiva e inicia internações de casos graves

conquista e com os resultados obtidos neste 
início de trabalho. A população do Guarujá 
certamente é a maior beneficiada”.

O Hospital Emílio Ribas II recebe pacien-
tes encaminhados de hospitais de toda a região 
da Baixada Santista para o cuidado de diferentes 
doenças infectocontagiosas, entre as principais 
HIV/Aids, tuberculose, leptospirose, meningi-
tes meningocócicas, complicações por gripe e 
hepatites. No verão, uma das maiores preocu-
pações é a dengue. “Com o início da UTI, am-
pliamos nosso campo de atuação e passamos a 
receber todo tipo de paciente, inclusive casos 
graves de HIV ou tuberculose, por exemplo, 

que necessitam de cuidados mais intensos e es-
pecíficos”, garante Reginaldo Reple.

ESTrUTUrA DE PonTA
A FUABC tem mais de 47 anos de atuação na 

área de saúde e comprovada eficácia no modelo 
de cogestão nas políticas públicas de saúde, ma-
ximizando a utilização dos recursos financeiros, 
seja pela redução dos custos relativos, ou, princi-
palmente, pelos resultados sociais alcançados. No 
Emílio Ribas II, o orçamento previsto para os dois 
últimos trimestres de 2014 é de R$ 12.454.692,60. 
Desse total, R$ 9.914.940,00 serão utilizados no 
custeio das operações e R$ 2.539.752,60 aplica-

dos no investimento em obras, equipamentos e 
melhoria geral nas instalações hospitalares.

Hoje a unidade conta com cerca de 180 co-
laboradores e funciona 24 horas por dia ininter-
ruptamente. Além do atendimento médico e de 
enfermagem, também estão disponíveis exames 
laboratoriais e de imagem, como raio-x, ultrasso-
nografia e endoscopia. Não há serviço de pron-
to-socorro. Os pacientes são atendidos mediante 
encaminhamento coordenado pela CROSS. Os 
nove municípios que integram a Baixada Santista 
utilizam os serviços do Emílio Ribas II, totalizan-
do população de dois milhões de habitantes – que 
pode chegar a sete milhões nos períodos de férias. 

Até o final do ano, mais 7 leitos de Terapia  
Intensiva entrarão em funcionamento Pacientes são encaminhados pela Central de Regulação do Governo do Estado
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Hospital e Pronto-Socorro Central adota 
classificação de risco em São Bernardo

EqUIPES PASSAM Por  
TrEInAMEnTo

SISTEMA ESTá PrESEnTE  
EM 19 PAíSES

O Hospital e Pronto-Socorro Central 
(HPSC) de São Bernardo implementou mu-
danças no atendimento das situações de ur-
gência e emergência. O serviço adotou o 
Protocolo de Manchester, sistema interna-
cional usado para classificar os usuários de 
acordo com a gravidade do quadro clínico. 
Agora, quanto mais crítico o estado de saúde 
do paciente, mais rapidamente ele receberá 
assistência, conforme recomendação da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) e do Mi-
nistério da Saúde.

Em setembro, o Protocolo de Manchester 
também foi adotado nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) União/Alvarenga e Ba-
eta Neves. O objetivo da Secretaria de Saú-de 
do município é que, até o início do primeiro 
semestre de 2015, as outras sete UPAs já apli-
quem o novo critério para atendimento, em 
substituição à ordem de chegada.

A medida visa garantir que pessoas em so-
frimento intenso, com risco de morrer ou de ter 
o quadro clínico agravado, sejam atendidas pri-
meiro. Isso aumenta a confiança do paciente em 
relação ao serviço – com a garantia de que será 
imediatamente assistido se estiver em estado 
grave –, e dá mais segurança aos trabalhadores, 
por estabelecer parâmetros de atenção.

Médicos e enfermeiros do HPSC passa-
ram por treinamento sobre o Protocolo de 
Manchester, realizado em julho pelo Grupo 
Brasileiro de Classificação de Risco (GBCR). 
A organização, de direito privado e sem fins 
lucrativos, é a única autorizada a formar pro-
fissionais, auditar e apoiar a implementação 
do sistema no país. A palestra de sensibiliza-
ção, que abriu o curso, foi realizada no auditó-
rio do Hospital de Clínicas Municipal (HC).

A enfermeira e especialista em gestão, 
Bárbara Lopes de Brito Torres, coordenadora 
técnica do GBCR, conta que são inúmeros os 
benefícios colhidos pelos locais que adota-
ram o modelo. “Unidades foram reformadas 
e melhor equipadas, a gestão de leitos melho-
rou. O principal beneficiado, sem dúvida, é o 
paciente”, avalia.

No Brasil, segundo o grupo, cerca de 70 
serviços de urgência e emergência utilizam o 
sistema, na rede pública e privada. Bárbara 
observa que a mudança nos critérios que or-
denam a assistência ganhou, nesses locais, o 
apoio da população, à medida que os esforços 
do Poder Público foram se convertendo em 

O Protocolo de Manchester foi criado 
pelo médico Kevin Mackway-Jones, que tra-
balhava num hospital de urgências e emergên-
cias na cidade inglesa de mesmo nome. Após 
se debruçar sobre o perfil dos atendimentos 
e os índices de mortalidade de pacientes que 
davam entrada no serviço, ele entendeu que 
era preciso criar mecanismos de triagem.

Na Inglaterra e em todo o mundo, o fe-
nômeno se repetia: as unidades 24 horas esta-
vam superlotadas e se tornaram ineficientes. 
Já não cumpriam sua vocação, que era assistir 
situações imprevistas com risco de morte ou 
agravo à saúde. Com a ordem de chegada, era 
comum um usuário resfriado passar pelo mé-
dico antes de outro com dor torácica e chance 
de infarto. Daí a necessidade de reorganizar a 
fila e disciplinar a demanda.

O método foi implementado em 1997 no 
Manchester Royal Infirmary e desde então é 
adotado por unidades de saúde de 19 países, 
com destaque para Portugal, que tem o siste-
ma em quase 100% de sua rede.

O protocolo se baseia em categorias de 
sinais e sintomas e possui 52 fluxogramas, se-

Ao chegar ao HPSC, o paciente é avaliado 
por enfermeiros treinados, que constatam as 
queixas e sintomas e o classificam em uma 
entre cinco categorias, de acordo com a ne-
cessidade de atendimento: vermelha, laranja, 
amarela, verde e azul. Este procedimento 
dura em média três minutos e o tempo de es-
pera varia conforme a classificação e com a 
movimentação na unidade.

Usuários identificados pela cor vermelha 
representam casos de emergência, gravíssi-
mos, e são atendidos de imediato. Em segui-

da, a prioridade é dos muito urgentes, de cor 
laranja, que sinaliza casos graves, com risco 
significativo e que devem ser assistidos o mais 
rápido possível. O terceiro nível é o das situ-
ações urgentes, de gravidade moderada e sem 
risco imediato, seguido pelos pouco urgentes 
(verde), que têm condições de aguardar aten-
dimento, assim como os não urgentes (azul), 
que também podem esperar ou procurar uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS).

“Nosso objetivo principal é salvar vidas, 
além de organizar o trabalho da equipe. É im-

portante ressaltar que vamos continuar aten-
dendo a todos que procurarem o hospital, 
mesmo os casos sem complexidade”, explica a 
superintendente do HPSC, Renata Martello.

O Protocolo de Manchester tem ainda pa-
pel educativo. É comum usuários recorrerem 
a unidades 24 horas para resolver situações 
de baixo ou nenhum risco, que poderiam ser 
acompanhadas pelo sistema ambulatorial. A 
expectativa é que esses pacientes, com a con-
solidação do sistema de classificação de risco, 
optem por utilizar mais a rede de atenção bá-
sica, que também está sendo reforçada com a 
reforma e ampliação de UBSs.

“Além de qualificar a atenção, o Proto-
colo de Manchester servirá como base para 
construção do diálogo com o usuário. É mais 
uma ferramenta para identificar o perfil da 
nossa demanda para continuar melhorando 
a estrutura”, avalia a secretária municipal de 
Saúde, Odete Gialdi.

O HPSC atende cerca de 700 pessoas por 
dia em casos de urgência e emergência em 
seis especialidades: Clínica Médica, Cirurgia 
Geral, Odontologia, Oftalmologia, Ortope-
dia e Pediatria. A unidade continua a garantir 
atenção prioritária a idosos, pessoas com de-
ficiência e gestantes.

Gravidade do caso determina agilidade no atendimento, conforme recomenda a OMS e o Ministério da Saúde

Equipe participa de treinamento com o Grupo 
Brasileiro de Classificação de Risco

HPSC passa a priorizar casos mais graves segundo 
Protocolo de Manchester

lecionados a partir das queixas apresentadas 
pelos pacientes. Cada um deles contém uma 
série de discriminadores, que vão orientar as 
perguntas objetivas feitas pela equipe de en-
fermagem e que permitem a determinação de 
prioridades.

Os critérios são os mesmos em todo o 
mundo, de modo que um paciente grave seja 
identificado tanto no interior da Suécia quanto 
em Sergipe, por exemplo. O livro que orienta 
a prática está na terceira edição. Um encontro 
anual é feito com representantes de diversas 
localidades para melhorar os fluxogramas e 
aumentar a exatidão da classificação de risco.

tratamento digno aos usuários. “O paciente 
sabe que não vai morrer na fila esperando 
para ser atendido. Isso faz toda a diferença. 
Mesmo os que têm que aguardar mais, como 
no caso dos classificados pela cor azul, têm a 
segurança de que serão priorizados se preci-
sarem”, explica.

PMSBC/Raquel Toth

Divulgação PMSBC/Valmir Franzoi
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Complexo Hospitalar forma primeira  
CIPA unificada do Brasil

FUABC organiza
Semana de Prevenção de
Acidentes do Trabalho

noVIDADE CHEGA àS 
UPAS BAETA nEVES E 
UnIão/AlVArEnGA

Três unidades de atendimento de urgên-
cia e emergência de São Bernardo adotam o 
Protocolo de Manchester. Desde o fim de 
junho, o novo sistema de classificação de 
risco vinha sendo utilizado no Hospital e 
Pronto-Socorro Central. Em setembro, pas-
sou a ser empregado também nas Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA) Baeta Neves 
e União/Alvarenga. Nas outras sete UPAs, o 
protocolo deverá entrar em vigor até o início 
do primeiro semestre de 2015.

De acordo com a gerente da UPA Ba-
eta Neves, Vanilza Pereira de Lima, 60% 
dos atendimentos registrados mensalmen-
te na unidade são classificados como de 
pouco risco.

A nova classificação ajudou a agilizar o 
atendimento da dona de casa Maria do Car-
mo Evangelista, que chegou à unidade do 
Baeta Neves com problemas de pressão ar-
terial. “Minha esposa estava descompensada 
e já não conseguia falar. Entramos direto na 
sala vermelha e foi prontamente atendida”, 
disse o autônomo Reinaldo Pereira Ferreira.

Mesmo quem teve de esperar por aten-
dimento não se queixou do novo sistema 
de classificação. Foi o caso do digitalizador 
Renan Barros Oliva, que esperou por 30 mi-
nutos para ser atendido pelo médico genera-
lista. “Não vejo problema em um paciente 
que precisa de cuidados mais urgentes ser 
atendido na frente”, disse.

A Secretaria de Saúde de São Bernardo realizou em 17 
de setembro cerimônia de posse dos 40 integrantes da Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) Unifi-
cada do Complexo Hospitalar Municipal. Antes, cada uma 
das unidades tinha a própria CIPA. Para realizar a unifica-
ção dessas comissões, todos os hospitais foram represen-
tados em eleição que escolheu 20 membros, sendo que 
outros 20 foram indicados pela direção do Complexo.

Caberá a esses cipeiros promover reuniões mensais em 
cada unidade hospitalar, em forma de rodízio, com o objeti-
vo de prevenir os riscos de acidentes de trabalho e tornar os 
ambientes hospitalares seguros para todos os profissionais.

O modelo da CIPA unificada é o primeiro da área da Saúde 
no Brasil, segundo o presidente do Sindicato dos Empregados 
da Saúde do ABC (Sindsaúde), Waldir Tadeu David. “O tra-
balho que será realizado aqui será observado por outras áreas, 

porque pode vir a ser referência para outras CIPAs”.
Durante a solenidade, a secretária de Saúde de São Ber-

nardo, Odete Gialdi, destacou a responsabilidade dos trabalha-
dores da Saúde na defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). 
“O SUS existe há 25 anos, mas é um sistema que está em per-
manente construção. Cabe aos trabalhadores mostrarem, na 
prática, que o SUS que existe na realidade tem muitos desafios 
a enfrentar ainda, mas não é o caos que tentam passar para a 
população. A rede de Saúde de São Bernardo, pela qualidade 
de suas instalações e de seus serviços, é um exemplo de que a 
imagem do Sistema Único de Saúde é deturpada”.

Representando o prefeito Luiz Marinho, o secretário 
de Serviços Urbanos, Tarcísio Sécoli, disse que "a CIPA 
é uma experiência riquíssima na proteção ao trabalhador, 
mas sua legislação pode e deve ser melhorada para que 
atenda às necessidades dos trabalhadores”.

Com propósito de conscientizar, alertar e orien-
tar colaboradores sobre as práticas de segurança no 
ambiente de trabalho, a Fundação do ABC organiza 
de 24 a 28 de novembro a tradicional “SIPAT - Sema-
na Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho”. 
O evento é destinado, principalmente, aos funcioná-
rios das unidades vinculadas à Central de Convênios, 
porém, todos os colaboradores das demais mantidas 
da FUABC estão convidados a participar.

As inscrições são gratuitas e as palestras ocorre-
rão sempre às 14h, no campus da Fundação do ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC (Av. Príncipe de 
Gales, 821 - Santo André). Interessados podem ob-
ter mais informações pelo telefone (11) 4993-5431, 
e-mail engenhariadeseguranca@fuabc.org.br ou via 
Portal Atena (www.cc.org.br).

As palestras envolverão temas variados, entre os 
quais “Como evitar doenças profissionais”, “Con-
trole do estresse no trabalho”, “Saúde da mulher”, 
“Imunização dos trabalhadores da saúde” e “Apo-
sentadoria especial”.

Com assuntos voltados à orientação, prevenção 
de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o 
evento anual é uma das atividades obrigatórias da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho – a CIPA –, que é formada por represen-
tantes dos empregados e do empregador.

Autoridades durante cerimônia de posse da CIPA unificada

PMSBC/Valmir Franzoi
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Medicina ABC organiza fórum sobre 
“Doença Inflamatória Intestinal”

Medicina ABC destaca-se em Congresso de Ortopedia da SBOT-SP

A Faculdade de Medicina do ABC orga-
nizou em 3 de outubro fórum sobre “Mitos 
e Verdades na Doença Inflamatória Intestinal 
- DII”. Destinado a médicos e a profissionais 
da saúde interessados no tema, o evento no 
Hotel Mercure São Caetano teve como con-
vidado o especialista Dr. Paulo Kotze – pro-
fessor de Clínica Cirúrgica da PUC-PR (Curi-
tiba), cirurgião e coordenador do serviço de 
Coloproctologia do Hospital Universitário 
Cajuru (PUC-PR).

Sob coordenação das disciplinas de Ci-
rurgia Geral e do Aparelho Digestivo e de 
Gastroenterologia, por meio do Núcleo de 
Doenças Inflamatórias Intestinais do ABC, 
atividade foi mediada pelo Dr. Wilson Cata-
pani, professor titular de Gastroenterologia 
da FMABC e fellow do American College of  
Gastroenterology, e pela Dra. Sandra Boratto, 
professora afiliada da disciplina de Cirurgia 
Geral e do Aparelho Digestivo da FMABC 
e médica responsável pelo serviço de Colo-
proctologia do Centro Hospitalar Municipal 
de Santo André. A organização esteve sob 
responsabilidade do Dr. Alexandre Cruz 
Henriques, docente da disciplina de Cirurgia 
do Aparelho Digestivo e diretor do Hospital 
Estadual Mário Covas de Santo André.

“Conheço a FMABC e o trabalho desen-
volvido na área de doenças inflamatórias in-
testinais desde a década de 90, através do Dr. 
Wilson Catapani. Sei da seriedade e compe-
tência com que as atividades são conduzidas e 
é um prazer participar deste evento”, afirmou 

Professor titular de Ortopedia e Trau-
matologia da Faculdade de Medicina do 
ABC entre 2001 e 2012 – quando foi elei-
to Professor Emérito da instituição –, Dr. 
Carlo Milani foi homenageado em sessão 
solene especial durante o 25º Congresso 
de Ortopedia e Traumatologia do Estado 
de São Paulo (COTESP). O evento orga-
nizado pela Sociedade Brasileira de Or-
topedia e Traumatologia Regional de São 
Paulo (SBOT-SP) destacou o docente do 
ABC em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à Ortopedia brasileira.

Realizado no Centro de Convenções de 

Ribeirão Preto entre 31 de julho e 2 de agosto, 
o 25º COTESP foi presidido pelo atual pro-
fessor titular de Ortopedia e Traumatologia da 
FMABC, Dr. Edison Noboru Fujiki, e teve o 
docente afiliado, Dr. Roberto Yukio Ikemoto, 
como responsável pela Comissão Científica.

Com participação de 550 congressistas, 
representando 19 estados brasileiros e o inte-
rior de São Paulo, o evento teve como temá-
tica central as doenças e traumas osteoarticu-
lares do idoso – segundo Dr. Edison Fujiki, 
um grave problema atual. “Esse assunto vem 
crescendo principalmente pelo aumento dos 
pacientes idosos em nosso meio, graças à 

melhora da qualidade de vida e da saúde dos 
mesmos”, explica.

Entre os destaques, o COTESP contou 
com três palestrantes estrangeiros especialis-
tas na abordagem clínica e cirúrgica do pa-
ciente ortopédico idoso. “Foi um congresso 
memorável e muito elogiado pela maioria dos 
participantes. Permitiu troca de experiências 
muito rica entre nossos ortopedistas e os con-
vidados. Além disso, 68 renomados professo-
res brasileiros, representando os mais impor-
tantes serviços do país, realizaram palestras 
e completaram o evento com brilhantismo”, 
elogia Dr. Fujiki.

Destinado a médicos e profissionais da saúde, evento em São Caetano contou com  
participação do especialista Dr. Paulo Kotze, da PUC-PR

o professor convidado, Dr. Paulo Kotze, que 
respondeu perguntas e apresentou panorama 
contemporâneo sobre o tema central do fó-
rum: “O cenário atual das DII é de tratamen-
to multidisciplinar. Não dá para tratar essas 
doenças sozinho. Sem a integração entre as 
áreas da saúde, o serviço não é completo”.

InFlAMAçõES InTESTInAIS
A Faculdade de Medicina do ABC está 

entre os principais centros brasileiros de as-
sistência, ensino e pesquisa em doenças infla-
matórias intestinais. Desde 2012 a instituição 
mantém núcleo específico para o tratamento 
das patologias nessa área: a doença de Crohn 
e a retocolite ulcerativa. Em 2013, o trabalho 
foi ampliado com a inauguração do Centro 
de Excelência em Terapia de Alta Complexi-
dade, braço do Núcleo de Doenças Inflama-

tórias Intestinais destinado ao tratamento e 
acolhimento de pacientes que necessitam de 
terapia biológica no combate às doenças.

A retocolite ulcerativa e a doença de Cro-
hn são inflamações intestinais crônicas rela-
tivamente frequentes e de difícil diagnóstico. 
Segundo o professor titular de Gastroentero-
logia da FMABC, Dr. Wilson Catapani, não 
há dados nacionais corretos sobre a preva-
lência das doenças, mas em uma região de 
aproximadamente 3 milhões de habitantes 
– como a do Grande ABC – podem existir 
milhares de portadores.

Tanto Crohn como a retocolite não têm 
cura e necessitam de supervisão médica cons-
tante. A maior incidência normalmente ocor-
re em jovens de 18 a 28 anos. Os principais 
sintomas na retocolite são dores abdominais 
e diarreia com sangramento. A doença de 

Crohn pode ter diagnóstico mais difícil por 
apresentar maior variedade de sintomas, ge-
ralmente associados ao emagrecimento e à 
dor abdominal. A principal diferença entre 
as patologias é que a retocolite atinge apenas 
a região do intestino grosso. Já Crohn apare-
ce em qualquer setor do aparelho digestivo, 
podendo causar em alguns casos obstrução 
intestinal.

O tratamento clínico é à base de medica-
mentos, que variam conforme o comprome-
timento da doença. O manejo das drogas re-
quer habilidade e especialização médica, pois 
a falta desses requisitos resulta em terapias 
inadequadas, muitas vezes retificadas somen-
te com intervenção cirúrgica. Já a operação 
pode ser necessária e benéfica em alguns ca-
sos, mas em geral não é a primeira opção de 
tratamento. 

Membros da comissão organizadora e convidados durante o fórum sobre  
doenças inflamatórias intestinais

Professor da PUC-PR e coordenador do serviço  
de Coloproctologia do Hospital  

Universitário Cajuru, Dr. Paulo Kotze

Titular de Ortopedia e Traumatologia  
da FMABC e presidente do 25º COTESP,  

Dr. Edison Noboru Fujiki
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Endoscopia do ‘Mário Covas’  
faz transmissão internacional ao vivo  

de procedimento

Manômetro de alta resolução beneficia pacientes

Interessados em  
cirurgia bariátrica lotam 

auditório do HEMC

Procedimentos de colocação e retirada de balão intragás-
trico foram transmitidos ao vivo da Clínica de Endoscopia 
do Hospital Estadual Mário Covas para Montreal, no Canadá, 
sede do 19º congresso mundial da International Federation 
for the Surgery of  Obesity and Metabolic Disorders (Fede-
ração Internacional de Cirurgias de Obesidade e Alterações 
Metabólicas). O evento ocorreu de 26 a 30 de agosto e o pro-
cedimento no HEMC foi realizado dia 27.

O balão intragástrico é utilizado no tratamento da obesida-
de. A técnica que vem sendo empregada pelo grupo de endos-
copia do “Mário Covas”, formado pelos doutores Eduardo 
Grecco, Thiago Souza, Ricardo Dib e Manoel Galvão Neto, 
tornou-se referência no Brasil. Todos os médicos da equipe 
são professores afiliados da Faculdade de Medicina do ABC, 
da disciplina de Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo.

Dr. Eduardo Grecco, que é superintendente adjunto do 
HEMC, destacou que a transmissão ocorreu via internet e foi 
custeada pelo laboratório Allergan, produtor do balão intra-
gástrico e responsável pelo programa Orbera de Emagreci-
mento. O procedimento foi assistido por médicos e cientistas 
de todo o mundo que participavam do congresso e mesmo 
em outros países, pois as imagens estavam disponíveis online.

Indicado em alguns países da América Latina para pacien-
tes com IMC acima de 27 kg/m2 e em outros países com 
IMC acima de 30 kg/m2, o balão projetado e desenvolvido 
especialmente pela Allergan é inserido e retirado do estômago 
do paciente por via endoscópica e sob sedação – ou seja, uma 
intervenção não-cirúrgica. O balão é preenchido com 400 a 

Novo manômetro Multiplex II 
de última geração já equipa o Serviço 
de Motilidade Digestiva e de Endos-
copia do Hospital Estadual Mário 
Covas. O equipamento da empresa 
Alacer Biomédica foi doado ao hos-
pital e entregue em 10 de setembro, 
sendo utilizado imediatamente na 
realização de exames de manometria 
esofágica de alta resolução. Trata-se 

do primeiro equipamento totalmente produzido no Brasil.
Integrante da equipe de Endoscopia do HEMC, Dr. Ma-

noel Galvão Neto, explica que a manometria de alta resolução 
representa uma evolução em relação à convencional, amplian-
do de 8 para 24 canais a mensuração e com a possibilidade 
de produzir, por meio de canais gráficos, vetores coloridos 
que facilitam a leitura do exame e trazem informações mais 
precisas para o entendimento das patologias do esôfago. “São 
claros os benefícios. Os resultados do exame nos conduzem a 
um patamar superior no diagnóstico das enfermidades moto-
ras do esôfago”, acrescenta Dr. Manoel Galvão.

Poucos hospitais no Brasil, entre particulares e públicos, 
dispõem desse equipamento. “O Serviço de Motilidade Di-
gestiva do Hospital Mário Covas é o primeiro a contar com 
equipamento desenvolvido inteiramente no Brasil”, garante 
Dr. Galvão Neto. O exame de manometria é o registro da 
pressão das contrações da musculatura do esôfago e dos es-
fíncteres esofágicos, sendo indicado em casos de dor torácica 
de origem não cardíaca, tosse crônica, sintomas de refluxo 
gastroesofágico, regurgitação alimentar, disfagia ou odinofagia 
(dificuldade ou dor para engolir, respectivamente), vômitos ou 
náuseas de repetição.

O manômetro foi doado ao HEMC em razão de parceria 
entre a empresa Alacer Biomédica e o Serviço de Motilidade 
Digestiva e Endoscopia. O trabalho conjunto foi o de partici-
pação no desenvolvimento do produto por meio de consulto-
ria e desenvolvimento de protocolos visando avanços científi-
cos e na assistência aos pacientes. Os exames são feitos mais 
rapidamente, são mais precisos e têm menor custo. Foram re-
alizados diversos estudos científicos devidamente submetidos 
à Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina do 
ABC e do Hospital Estadual Mário Covas.

Preocupação com a obesidade e doenças decor-
rentes reuniu 150 inscritos e respectivos familiares, que 
lotaram o auditório do Hospital Estadual Mário Covas 
em 19 de setembro. Na oportunidade, os presentes 
receberam informações de médicos, psicólogos, nutri-
cionistas, nutrólogos, psiquiatras e assistentes sociais 
sobre a inclusão no programa de Cirurgia Bariátrica 
desenvolvido pela instituição.

Para participar do evento é necessário se inscrever 
em período que é divulgado previamente no site do 
HEMC. Após a palestra, os candidatos devem confir-
mar o interesse e participar de sorteio para a consulta 
com o médico cirurgião. A partir da consulta e avaliação 
médica é iniciado – para os pacientes com indicação da 
cirurgia – um programa nutricional e de avaliação psico-
lógica e médica até que estejam preparados adequada-
mente para o procedimento.

O diretor clínico do hospital, Dr. Vanderley da Sil-
va Paula, explica que o processo não é simples. “Nos-
sa preocupação é promover um processo transparente 
quanto à inscrição e objetivos da cirurgia. O candidato 
vai participar de um programa que vai prepará-lo para 
um novo modo de vida no que diz respeito ao regime 
alimentar e cuidados com a saúde, para que a cirurgia 
seja bem sucedida em seu objetivo primordial, promo-
vendo melhor qualidade de vida para o paciente”. A 
equipe multidisciplinar apresenta o máximo de infor-
mações sobre todo o processo, destacando compromis-
sos, riscos e benefícios.

No momento, mais de 250 pessoas participam do 
programa no Hospital Mário Covas. São realizadas, em 
média, de 10 cirurgias bariátricas por mês. Responsável 
por organizar a palestra e as inscrições, Lucia Kami-
kawa – coordenadora do Serviço de Atendimento ao 
Usuário – explica que é grande a procura para inscrição 
no programa e, por essa razão, é feita a divulgação do 
período de inscrição pela internet. “Tentamos facilitar o 
acesso, mas são milhares de pessoas interessadas, tanto 
que congestionaram o sistema de telefonia do hospital 
no último período de inscrição em setembro”.

Os interessados devem acompanhar periodicamen-
te a abertura de inscrição no site www.hospitalmarioco-
vas.org.br/cirurgias.

Intervenção não-cirúrgica permite inserir e retirar balão  
intragástrico do estômago por via endoscópica

700 ml de soro estéril, em procedimento que leva aproxima-
damente 20 minutos.

Devido ao volume que ocupa no estômago, o balão pro-
porciona sensação de saciedade. A permanência no organis-
mo pode ser de até seis meses, tempo adequado para que o 
paciente perca de 15% a 20% de seu peso inicial. Na hipótese 
do nível de obesidade do paciente ser muito alto, é possível 
ser colocado outro balão, com intervalo de um mês após a 
retirada do primeiro.

A utilização do método de emagrecimento está sendo ava-
liado para os Estados Unidos e Canadá, países em que o FDA  
(Food and Drug Administration) é responsável pelo controle 
dos alimentos,  medicamentos e materiais biológicos, entre 
outros produtos. A transmissão do procedimento está sendo 
utilizada para balizar as discussões e a liberação do balão na 
América do Norte. 

Equipe do HEMC durante procedimento transmitido para congresso no Canadá
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reabilitação Pulmonar  
comemora Dia do Idoso

Dermatologia é premiada em congresso

O setor de Reabilitação Pulmonar da 
Faculdade de Medicina do ABC comemo-
rou o Dia do Idoso em 2 e 3 de outubro 
com orientações sobre prevenção de quedas. 
Cerca de 30 pacientes prestigiaram o evento, 
que contou com palestra, dramatizações e 
espaço para tirar dúvidas.

Segundo o Manual de Prevenção de 
Quedas da Pessoal Idosa, a ocorrência anu-
al de quedas na terceira idade é de 32% em 
pacientes de 65 a 74 anos, podendo chegar a 
51% em idosos acima de 85 anos. No Brasil, 
30% dos idosos caem ao menos uma vez ao 
ano. “O próprio envelhecimento é impor-
tante fator de risco para as quedas. Proble-
mas visuais, doenças ortopédicas e uso de 
medicamentos também contribuem para o 
aumento do problema”, detalha Juliana Oli-
veira, terapeuta ocupacional da Reabilitação 
Pulmonar e palestrante do evento.

Com ajuda da educadora física Luciene 
Bortolassi, foi realizada simulação de queda, 
com orientações sobre como levantar. “O 
idoso deve tentar ajoelhar e buscar apoio em 
uma cadeira próxima para se sentar. De for-
ma alguma deve levantar, pois caso o motivo 
da queda tenha sido tontura, o risco de cair 
novamente é muito grande”, orienta a tera-

Professores e alunos do curso de 
Enfermagem da Faculdade de Medi-
cina do ABC estiveram reunidos em 
20 de agosto para discussão do tema 
“Diferenças e semelhanças na área da 
Saúde entre Enfermagem e Medicina” 
dentro da disciplina eletiva de “Huma-
nização na Área da Saúde”. A iniciativa 
integra o Programa de Humanização 
da Fundação do ABC, que neste 2014 
completa 3 anos e abrange a todas as 
unidades mantidas pela FUABC – in-
clusive a própria FMABC.

Com sede no Instituto de Hebia-
tria, o encontro destacou o papel da 
enfermagem de prevenir e cuidar, e o 
da medicina, de prevenir, diagnosticar 
e tratar. Apesar de atribuições profis-
sionais distintas, uma semelhança no 
cuidado é fundamental: a humanização. 
“Quando aliamos o conhecimento à 
sensibilidade conseguimos humanizar 
o atendimento”, explica o coordena-
dor do Programa de Humanização da 
FUABC, Dr. Drauzio Viegas, que co-
mandou o encontro ao lado do asses-
sor Paulo Eduardo Viegas.

No âmbito da educação, a discipli-
na eletiva – que também está presente 
no curso de Medicina – tem por ob-
jetivo aprimorar o trabalho junto aos 
docentes na Faculdade de Medicina do 
ABC ainda na graduação, assim como 
de incentivar os estudantes. “Tivemos 
excelente participação do Departa-
mento de Enfermagem da FMABC e 
das docentes na elaboração do curso. 
Também contamos com a presença 
nas aulas de uma representante do De-
partamento de Pediatria, a psicóloga 
Maria Regina Domingues de Azevedo, 
que tem ampla experiência em huma-
nização”, conclui Dr. Drauzio Viegas.

Confira algumas das prinCipais medidas preventivas 
Contra quedas na terCeira idade
- Prefira tapetes com base antiderrapante – inclusive no box do banheiro.
- Instale pelo menos uma barra de segurança no box do banheiro para prevenir quedas em 
casos de tontura.
- Se possível, tenha disponível uma cadeira de banho no box.
- Aumente a altura do vaso sanitário, para facilitar o sentar e o levantar.
- Evite camas muito baixas e colchões muito macios, que são mais difíceis para se levantar.
- Aumente a iluminação dos ambientes.
- Não levante da cama no escuro. Instale interruptor próximo à cama ou abajur.
- Evite sandálias que não fiquem bem presas aos pés e prefira sapatos com solado antiderrapante.
- Nunca encere o piso, evitando que o mesmo torne-se escorregadio.
- Armários devem ser baixos, numa altura em que não seja necessário uso de banquinhos ou escadas.
- Caso precise de algo que esteja no alto de um armário, peça para alguém pegar.
- Deixe o caminho livre de bagunça, a fim de evitar tropeções e quedas.
- Mantenha fios próximos às tomadas e longe da passagem.
- Prefira sofás mais altos e poltronas com braço, para ter mais firmeza. 

A 39ª edição do Comuabc - Congres-
so Médico Universitário do ABC ocor-
reu de 11 e 16 de agosto e contou com 
104 trabalhos apresentados. Os três pri-
meiros colocados foram desenvolvidos 
por alunas do 4ª e 5º anos do curso de 
Medicina, na disciplina de Dermatolo-
gia. A banca avaliadora foi composta por 
médicos da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP), Universidade de São 
Paulo (USP) e da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa.

A primeira colocada foi a aluna Yip 
Keyla Chan, com trabalho na área de Ci-
ências Sociais e Humanas batizado “Es-
tudo do impacto da terapia imunobio-
lógica na qualidade de vida em doentes 
psoriáticos”. A pesquisa mais elogiada 
pela banca avaliadora foi iniciada pela es-
tudante no 3º ano do curso. “Qualidade 
de vida é um tema em voga e eu acabei 
aproveitando o Ambulatório de Psoríase 
da FMABC para desenvolver a pesquisa. 
Queria falar sobre o preconceito que os Encontro debate “Diferenças e semelhanças na área 

da Saúde entre Enfermagem e Medicina”

A aluna Yip Keyla Chan e a Dra. Cristina Laczynski

portadores da doença sofrem. Tive um 
feedback muito importante dos pacien-
tes. Foi trabalhoso mas valeu a pena”, 
relembra a estudante, que foi orientada 
pelo Dr. Eduardo Lacaz Martins.

“Pacientes com psoríase normalmen-
te têm baixa autoestima e se sentem aco-
lhidos com esse tipo de aproximação. Nós 
entendemos que o paciente é mais do que 
uma parte técnica”, explica a professora 
de Dermatologia, Dra. Cristina Laczynski, 
que acrescenta: “O destaque que tivemos 
ganhando os três primeiros lugares no 
Comuabc foi muito gratificante. Conse-
guimos mostrar a riqueza da especialidade 
e a importância da disciplina”.

O segundo lugar no congresso, na 
subcategoria Epidemiológico Oral, foi 
“Avaliação do Perfil Androgênico em 
pacientes com acne da mulher adulta”. 
Já o terceiro lugar, na área de Relato de 
Caso Clínico, ficou com “Hanseníase: 
incapacidades irreversíveis decorrentes 
do diagnóstico tardio”.

peuta ocupacional da FMABC.
As principais consequências das quedas 

na terceira idade são fraturas (5%) e feri-
mentos importantes que necessitam de cui-
dados médicos (de 5% a 10%). Além disso, 
estatísticas indicam que mais de dois terços 
dos idosos que caem sofrerão uma segunda 
queda no período de 6 meses. Quando hos-
pitalizados, permanecem internados o do-
bro do tempo em comparação às admissões 
por outras razões.

Enfermagem  
da FMABC  

discute 
humanização

Juliana Oliveira ministra palestra sobre quedas
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Nardini recebe prêmio por ações sustentáveis

Pediatria comemora Dia das Crianças

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nar-
dini de Mauá foi um dos representantes do 
Grande ABC na premiação organizada dias 17 
e 18 de setembro pela Rede Global Hospitais 
Verdes e Saudáveis, que aconteceu no Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo. A unidade rece-
beu o prêmio por adotar, desde 2010, inicia-
tivas sustentáveis que visam a otimização de 
recursos naturais, substituições de materiais 
químicos lesivos ao meio ambiente, adminis-
tração segura de medicamentos, redução da 
produção de resíduos do serviço de Saúde, 
entre outras ações.

Para aderir a PHS (Projeto Hospitais Sau-
dáveis), o Nardini optou por assumir e desen-
volver nove objetos que compõem a Agenda 
Global Hospitais Verdes e Saudáveis. Algu-
mas iniciativas já foram consolidadas e outras 
constam no Plano de Gerenciamento de Re-
síduos de Serviço de Saúde, atualmente em 
construção pela Comissão de Gerenciamento 
de Resíduos da unidade. Na listagem também 
constam as tarefas de reduzir consumo de re-
cursos naturais de forma consciente, comprar 
e oferecer alimentos saudáveis de forma sus-
tentável e promover descarte adequado aos 
medicamentos.

Um dos projetos desenvolvidos creditou 
ao hospital o selo Amigo do Meio Ambiente, 
reconhecido pela Secretaria Estadual da Saú-
de em 2013. A ação propiciou a substituição 
do material utilizado para impressão de exa-
mes de imagem (raio-X e tomografia), antes 
gerados com alta quantidade de chumbo e 
prata – substâncias lesivas –, pelo sistema di-
gital. Após a troca, o hospital alcançou a eco-
nomia de 43% nas impressões de imagens.

O Nardini já concluiu a substituição dos 

Funcionários da Pediatria, UTI Neo-
natal e demais áreas de apoio do 3º an-
dar do Hospital Nardini realizaram em 
9 de outubro a tradicional festa de Dia 
das Crianças para cerca de 15 pacientes 
mirins internados na unidade. A ONG 
Dose do Riso mais uma vez marcou 
presença no evento e realizou atividades 
recreativas com os convidados. Às crian-
ças, que tinham entre 1 e 13 anos, foram 
distribuídos cerca de 70 presentes, além 
de lanches e bolos preparados de acordo 
com orientações nutricionais. Além das 
crianças, pais e responsáveis pelos pa-
cientes curtiram o evento e integraram 
todas as atividades oferecidas. Pacientes 
que receberam alta nas últimas semanas 

otimismo, que favorece a recuperação 
mais rápida dos pacientes”, disse a Dra. 
Amelia Griciunas, coordenadora da Pe-
diatria. A pediatra também destacou a 
importância de envolver toda a equipe 
de funcionários na iniciativa. “Certa-
mente melhora o entrosamento entre 
todos e traz harmonia para o dia a dia 
de trabalho, resultando em mais acolhi-
mento e humanização no atendimento.” 
A festa é realizada tradicionalmente há 
20 anos no setor.

Em 10 de outubro, o hospital promoveu 
na brinquedoteca sessão de cinema com su-
cos e pipoca para todas as crianças interna-
das. As aventuras infantis 'Frozen' e 'Shrek' 
foram as escolhidas pelo público mirim.

também marcaram presença na festa e trou-
xeram seus familiares.

“Um momento de confraternização 
como esse é importante porque faz com que 

as crianças esqueçam um pouco o ambiente 
hospitalar que remete a doenças e tristeza. 
Sempre fazemos parceria com as mães e 
familiares porque eles ajudam a transmitir 

termômetros tradicionais de mercúrio, que ve-
rificam temperatura corporal e de geladeiras. A 
substância, volátil e neurotóxica, pode causar 
intoxicação crônica mesmo em quantidades 
baixas. A substituição gradativa foi feita pelo ter-
mômetro ecológico, com enchimento a gálio.

Já a troca do produto que realizava desinfec-
ção química de materiais inalatórios pelo ácido 
peracético trouxe redução de 46 litros/mês na 
geração de resíduos químicos. A economia fi-
nanceira foi estimada em R$ 4.000 por mês.

A coleta seletiva de papelão, papel, plástico 
e óleo vegetal implantada ano passado também 
trouxe resultados positivos. Entre janeiro de 
2013 e julho de 2014, o hospital encaminhou 
para reciclagem 41 mil quilos de papel branco, 
20 mil quilos de papelão, 1,6 de plástico e 271 
litros de óleo vegetal. Caso não fosse reciclado, 
o montante seria destinado ao aterro sanitário 
comum sem qualquer tratamento que evitasse 

poluição ao meio ambiente. “Um Novo Nardini 
passa também pelo reconhecimento do impac-
to que um hospital, ao cuidar das pessoas, pode 
proporcionar ao meio ambiente e à sociedade. 
Esse prêmio é o reconhecimento e nos motiva 
ainda mais a manter nossa constância de pro-
pósito no sentido de entregar serviço eficiente, 
resolutivo e sustentável para a população de 
Mauá e microrregião”, disse o superintendente 
do hospital, Morris Pimenta e Souza.

SUSTEnTABIlIDADE 
EM FrAnCo DA roCHA
Também em setembro, a Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) de Franco da Ro-
cha foi reconhecida pela Secretaria de Estado 
da Saúde por ações desenvolvidas no campo 
da sustentabilidade. A unidade recebeu certi-
ficação pela participação na edição 2014 do 
Prêmio Amigo do Meio Ambiente – iniciativa 

do governo do Estado, que visa destacar o es-
forço de serviços de saúde que desenvolvem 
projetos ambientais no âmbito do SUS.

“Trata-se do início de um trabalho de 
conscientização para a sustentabilidade no 
município de Franco da Rocha. Participamos 
do concurso com nosso pequeno projeto 
‘Entrando na Sustentabilidade’, que marca o 
começo de nossa trajetória nessa área. Nossa 
semente foi plantada. Agora, basta regá-la”, 
garante o gestor ambiental da UPA Franco da 
Rocha, José Alexandre Filho.

Entre as ações de destaque, a unidade 
aproveitou neste ano o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, em 5 de junho, para realizar plan-
tio de 11 árvores de variadas espécies dentro 
do complexo de saúde. A UPA de Franco da 
Rocha é administrada pela Central de Convê-
nios da Fundação do ABC desde a inaugura-
ção, no final de 2013.

O gestor ambiental da UPA Franco da Rocha,  
José Alexandre Filho

Funcionários, convidados e pacientes celebram Dia das Crianças

O superintendente do Hospital Nardini, Dr. Morris Pimenta e Souza, e a Assistente de Projetos, Ecimara Santos
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Fundo de Assistência à Criança
doa r$ 35 mil à oncologia Infantil

PAleSTrA NA ODONTOlOgiA USP

Urologia da FMABC participa de atividade em Jaú

ProJETo 
DyInG

Com parceria informal desde 2012, o Am-
bulatório de Oncopediatria da Faculdade de 
Medicina do ABC e o FAC - Fundo de Assis-
tência à Criança assinaram em agosto contrato 
formal de colaboração. Há dois anos o FAC 
tem ajudado a Oncologia Infantil da FMABC 
com doações de remédios não cobertos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) e com proce-
dimentos de alto custo. Agora, além desses 
auxílios, a ONG colocará à disposição R$ 35 
mil por ano para melhorias no ambulatório. 
“Decidimos que o dinheiro será investido em 
equipamentos para quimioterapia e na moder-
nização dos aparelhos já existentes”, explica o 
Dr. Jairo Cartum, coordenador da Oncopedia-
tria da FMABC.

O FAC existe há 15 anos e apoia 22 enti-
dades no país entre hospitais e casas de apoio 
a crianças com câncer, doenças hepáticas e 
cardíacas. “É muito gratificante poder ajudar 
a suprir essa lacuna na rede de serviços. Infe-

Em 24 de setembro, o médico responsá-
vel pela Oncopediatria da FMABC esteve nas 
dependências da Universidade de São Paulo 
(USP), no CAPE - Centro de Atendimento de 
Pacientes Especiais, para ministrar aula a pesqui-
sadores da área de Odontologia. Dr. Jairo Car-
tum falou sobre Oncologia Infantil, abordando 

os cuidados odontológicos durante a quimiote-
rapia e radioterapia. Também apresentou traba-
lhos científicos desenvolvidos no ambulatório 
do ABC com dados sobre o tema.

O encontro foi viabilizado através da 
odontopediatra Dra. Renata Rodrigues 
Mergulhão, que há 10 anos atua no Ambu-

latório de Oncologia Infantil da FMABC e 
desde 2011 está também no CAPE-USP. 
“É muito bom poder fazer essa ponte, esse 
intercâmbio entre as instituições, e também 
mostrar a importância da interdisciplinari-
dade. Isso enriquece a parte técnica e cientí-
fica”, garante Dra. Renata.

Cerca de 20 integrantes da disciplina de 
Urologia da FMABC, incluindo urologistas as-
sistentes e residentes, participaram dias 22 e 23 
de agosto de curso em Jaú, no interior de São 
Paulo, promovido em conjunto com a equipe 
de Urologia do Hospital Amaral Carvalho / 
Fundação do Câncer de Jaú – chefiada pelo 
Dr. Renato Prado Costa.

O “Curso Teórico-Prático em Prostatec-
tomia Radical Perineal, ‘Slings’ Masculinos e 
Esfíncteres Artificiais” teve início com aula 
teórica sobre prostatectomia radical perineal, 
cuja técnica foi apresentada em detalhes pelo 
Dr. Renato Prado Costa. A explanação contou 
com exibição dos números do serviço em Jaú, 
que é referência nacional e mundial na técnica 
e contabiliza excelentes resultados em cerca de 

4.500 casos realizados nos últimos anos.
Em seguida à palestra, a equipe do hospital 

realizou 5 prostatectomias radicais perineais 
demonstrativas, além da colocação de 2 “slin-
gs” masculinos e de 1 esfíncter artificial. Todas 
as cirurgias foram observadas pelos participan-
tes e ao menos dois integrantes da Urologia do 
ABC foram convidados a participar ativamen-
te dos procedimentos em campo operatório. 
“Participamos de aula teórica detalhada e da 
apresentação de resultados. Também pudemos 
visitar pacientes internados, com discussão de 
casos à beira do leito com todos os presentes. 
A interatividade e o aproveitamento nas cirur-
gias foram excelentes para o aprendizado”, 
considera o titular de Urologia da FMABC, 
Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo, que che-

O coordenador do Ambulatório 
de Oncopediatria da Faculdade de 
Medicina do ABC, Dr. Jairo Cartum, 
conversou em 26 de agosto com 32 
estudantes de Medicina que integram 
o “Dying” – projeto cujo objetivo é 
abordar o tema morte a partir de dis-
cussões, dinâmicas, palestras e experi-
ências de profissionais que lidam com 
a situação ou com sua iminência dia-
riamente. No encontro, Dr. Jairo falou 
sobre a morte em casos de pacientes 
mais jovens, como crianças e adoles-
centes.

O Projeto Dying foi criado pela 
International Federation of  Medical 
Students Associations (IFMSA), uma 
ONG internacional composta por es-
tudantes de medicina e que funciona 
no Brasil há 23 anos. Na FMABC, o 
trabalho está em funcionamento des-
de maio deste ano, intitulado “Projeto 
Dying: não espere ela chegar para sa-
ber como lidar”. Ao todo serão sete 
encontros. Cada reunião tem um tema 
específico, como cuidados paliativos, 
terminalidade da vida e comunicação 
de más notícias, entre outros.

“Acredito que participar de um 
projeto como esse, sabendo que cada 
vez mais o tema está em voga na área 
da saúde, é algo bom na preparação 
para a vida profissional. É um assunto 
complicado de lidar, pois o tema morte 
tem muitos mitos e medos”, considera 
a coordenadora do projeto e estudan-
te do 4º ano de Medicina da FMABC, 
Danielle Mayumi Nakano. “Até agora 
pude perceber que falar da morte já não 
é algo tão difícil quanto era no come-
ço. Os participantes estão tendo a visão 
mais humanizada da morte, perceben-
do que é apenas mais uma etapa da vida 
pela qual todos irão passar”, acrescenta.

Renovação dos equipamentos e instalação de Brinquedoteca no Ambulatório 
fazem parte das melhorias para os próximos meses

Equipe multidisciplinar do Ambulatório de Oncopediatria da FMABC

Equipe da FMABC nas atividades em Jaú

fiou a delegação do ABC. “Agradecemos a 
excelente equipe de Jaú, capitaneada pelo pro-
fessor Renato Prado Costa, pela organização 
e fraternal recepção. Tudo correu conforme o 
planejado”, comemorou Dr. Pompeo. 

lizmente há defasagem entre a busca e a ne-
cessidade”, declara Sandra Maria de Carvalho 
Miranda, Assistente Social da FAC, que acres-
centa: “Nós entramos com o auxílio sempre 
que necessário. Quando uma criança precisa 
de um remédio, exame muito caro ou de um 
tratamento que tenha grande fila de espera no 

SUS, nós atendemos à essa demanda através 
das doações que recebemos”.

A colaboração na Oncopediatria da FMA-
BC também ocorre através da AVCC - As-
sociação de Voluntários para o Combate ao 
Câncer do ABC, que atua na no Ambulatório 
desde 1998.

Palestra abordou morte de pacientes jovens
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Especialista em Terapia Fotodinâmica do
reino Unido conhece trabalho do Anchieta

O Centro de Tratamento do Pé Diabéti-
co do Hospital Anchieta recebeu em 18 de 
setembro visita do professor Mark Wainwri-
ght, da Liverpool John Moores University, 
no Reino Unido. Trata-se de especialista que 
desde 1987 trabalha com vários grupos in-
ternacionais no desenvolvimento de fotos-
sensibilizadores e Terapia Fotodinâmica. Em 
1988, publicou artigo sobre uso da terapia 
fotodinâmica com alta eficácia e baixo custo 
no tratamento de infecções localizadas, pro-
vocadas por bactérias, vírus fungos e parasi-
tas – até mesmo cepas bacterianas resisten-
tes a antibióticos mostraram-se sensíveis ao 
tratamento fotodinâmico. Os resultados ins-
piraram o cirurgião vascular Dr. João Paulo 
Tardivo, da Faculdade de Medicina do ABC, 
a aplicar a técnica no tratamento do pé dia-
bético infectado.

Desde 2011, Dr. Tardivo comanda no 
Hospital Anchieta o Centro de Tratamen-
to do Pé Diabético, onde oferece a terapia 
fotodinâmica – que utiliza a luz como base 
para o tratamento. A maioria dos pacientes 
chega com feridas abertas nos pés, bastante 
infeccionadas e que não cicatrizam mesmo 
após meses de tratamento com antibióticos. 
A fototerapia começa com introdução de um 
cateter pela ferida chegando até o osso com-
prometido. Por esse cateter é injetada solução 
azulada e sensível à luz, irrigando a região a 
ser tratada. Pela mesma ferida é inserido pe-
queno cabo de fibra ótica, que irradia luz ao 
pé de dentro para fora. “A molécula fotossen-
sível azul capta a energia da luz e leva para 
dentro da bactéria, onde há oxigênio. Dessa 
mistura formam-se radicais livres que destro-
em a célula, combatendo a infecção”, explica 

HMU faz primeiro parto com enfermeira obstetra
O pequeno Heitor tem poucos meses 

de vida, mas já é conhecido nos corredo-
res do Hospital Municipal Universitário 
(HMU). O bebê foi um dos personagens 
de um dia histórico: nasceu de parto natural 
assistido por uma enfermeira obstetra, fato 
inédito no centro médico. Bem-sucedida, a 
prática deve ser incorporada à rotina da as-
sistência nos casos de baixo risco.

A mãe de Heitor, Taís Vassi, 32 anos, 
é enfermeira da Educação Continuada e 
Permanente do HMU. E, desde que sou-
be da gravidez, desejou dar à luz da ma-
neira mais natural possível. O parto foi 

especial. “Me sinto privilegiada. Foi a pri-
meira vez que fiz o parto de uma amiga. 
Todos acabaram se envolvendo. É uma 
história muito bonita, uma enfermeira 
confiando na outra”, revela a especialista, 
que trabalha há 15 anos no HMU.

Todo o processo ocorreu de forma 
integrada e apoiada pela equipe de médi-
cos obstetras. “É preciso haver equilíbrio 
entre a leveza das práticas menos inter-
vencionistas da Enfermagem e o conhe-
cimento médico, que usamos diariamente 
para salvar vidas”, sustenta a ginecologista 
e obstetra do HMU, Mônica Carneiro.

acompanhado pelo marido, Eduardo Vassi, 
e técnicas como banhos e massagens foram 
usadas para aliviar a dor. O menino nasceu 
menos de quatro horas depois de Taís dar en-
trada no hospital.

“Foi maravilhoso. Acredito que o parto 
humanizado é a melhor forma de um bebê 
vir ao mundo. Agradeço à Cida, que atuou 
com muito amor e competência.” Cida é a 
enfermeira obstetra Maria Aparecida Riva de 
Andrade, 59 anos, colega de trabalho de Taís 
e escolhida por ela, ainda nos primeiros me-
ses de gestação, para assistir o parto.

Para Cida, o nascimento de Heitor foi 
A enfermeira Taís, o marido, Eduardo,  

e o pequeno Heitor: sonho possível

Dr. Adilson Cavalcante, Prof. Mark Wainright, Dr. João Paulo Tardivo e Dr. João Antonio Correa.

Dr. Tardivo. Após o fechamento da ferida, a 
região continua a ser iluminada, porém exter-
namente com lâmpadas de LED.

rEConHECIMEnTo 
InTErnACIonAl
Ensaio clínico desenvolvido no Anchieta 

apresentou resultados surpreendentes dos pa-
cientes atendidos, mesmo na presença de in-
fecções graves e frente a casos de osteomieli-
te – quando a infecção penetra no organismo 
e atinge o tecido ósseo. “Conseguimos salvar 
da amputação mais de 70% dos pés tratados 
no ambulatório”, contabiliza Dr. João Paulo 
Tardivo, que utilizou os elevados índices de 
sucesso terapêutico para conclusão de Dou-

torado e publicação de artigos científicos em 
periódicos e livros internacionais.

Realizado somente no Brasil, o trabalho 
pioneiro despertou o interesse do professor 
Mark Wainwright, que em sua passagem pelo 
Brasil também participou de minisimpósio de 
Oxigênio Singlete, organizado pelo Instituto 
de Química da USP.

Em São Bernardo, o docente do Reino 
Unido foi recebido pelo infectologista e di-
retor do Hospital Anchieta, Dr. Adilson Ca-
valcante, pelo professor titular de Angiologia 
e Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina 
do ABC, Dr. João Antonio Correa, e pelo 
próprio Dr. João Paulo Tardivo. Professor 
Mark Wainright acompanhou uma tarde de 

atendimentos no ambulatório, assistiu ao tra-
tamento de mais de 15 pacientes e declarou 
ter ficado “impressionado com a eficiência da 
equipe e eficácia do método”.

Todos os equipamentos utilizados são de 
baixo custo e foram desenvolvidos pelo pró-
prio coordenador do centro, que estuda a te-
rapia fotodinâmica há cerca de 15 anos.

Inaugurado em março de 2011, o Centro 
de Tratamento do Pé Diabético funciona duas 
vezes por semana e está vinculado ao Grupo 
de Cirurgia Vascular e à FMABC. A equipe 
conta com profissionais das áreas de cirurgia 
vascular, endocrinologia, ortopedia, enferma-
gem, psicologia e podologia. Os pacientes são 
encaminhados pela rede pública municipal.




