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ONG Sorrir é Viver
celebra uma

década e lança livro

Hospital de Clínicas
completa um ano e

anuncia novos serviços

‘Baile de Gala’
marca os 45 anos
da Medicina ABC
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A Fundação do ABC acaba de ampliar a parceria com o Governo do Estado de São Paulo e já responde pela gestão de dois novos hospitais: o Centro 
Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP) e o Hospital Estadual de Francisco Morato “Prof. Carlos da Silva Lacaz”. Tanto as áreas clínicas quanto 

administrativas estão sob responsabilidade da FUABC, em contrato firmado no modelo de Organização Social de Saúde (OSS). Pág. 3

Fundação do ABC amplia parceria com
governo do estado e assume novos hospitais
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Fisher Price patrocinará brinquedoteca

O curso de Terapia Ocupacional 
da Faculdade de Medicina do ABC e a 
Fisher Price/Mattel firmaram parceria 
para renovar a brinquedoteca do setor 
de Oncologia Pediátrica da FMABC. A 
empresa fornecerá cerca de 250 brinque-
dos que atendem a faixa etária de zero a 
14 anos, a fim de alegrar a recepção do 
ambulatório e colaborar com o projeto 
“Dia do Brincar” – trabalho realizado 
via Comissão de Extensão da FMABC 
(COMEX) em Paranapiacaba e Parque 
Andreense.

Os brinquedos atuais serão doados 
à comunidade e às próprias crianças 
que frequentam a Oncologia Pediátrica. 
“Nós não doamos por doar. Queremos 
fazer a diferença na vida dessas crianças 
e instruí-las de várias formas. Acredi-
tamos que não importa onde a criança 
esteja, ela tem que brincar”, afirmam as 
representantes da Fisher Price/Mattel, 
Priscila Sanches e Marta Alves da Mata, 
que visitaram o espaço da Oncopediatria 
em 11 de novembro.

O contato FMABC-Mattel foi interme-
diado pela professora de Terapia Ocupacio-
nal, Teresa Cristina Brito Ruas, que presta 
serviços à empresa. A entrega da nova brin-
quedoteca está prevista para janeiro.

Há quatro meses a brinquedoteca 
da Oncopediatria recebe três residentes 
e sete graduandas do 4º ano de Terapia 
Ocupacional, duas vezes por semana. “O 
brincar é a principal atividade da criança 
e a brinquedoteca é fundamental para 
que isso ocorra. A rotina é modificada 
e acaba tirando um pouco a doença do 
foco, distraindo a criança. Além disso, o 
espaço é muito importante para os pro-
fissionais que realmente conhecem e sa-
bem a importância do desenvolvimento 
e de como usar o brincar como recurso 
terapêutico”, explica a terapeuta ocu-
pacional da FMABC, Natasha Carreño, 
que acrescenta: “O profissional de T.O. 
tem conhecimento sobre o desenvolvi-
mento infantil e sobre o câncer. Assim, 
consegue direcionar o brinquedo con-
forme a idade e explicar a doença de for-
ma simples, valorizando e priorizando a 
natureza lúdica de toda criança”.

Segundo Natasha Carreño, a brinque-
doteca não é clínica, mas a partir do dire-
cionamento profissional torna-se um espa-
ço de cuidado. “Ser terapeuta ocupacional 
é muito mais do que promover ações. É 
entender que a cada dia constituímos espa-
ços de articulação entre  a saúde, o brincar 
e a terapia ocupacional”, garante.

Equipe da FMABC e representantes da Fisher Price/Mattel na futura brinquedoteca da Oncopediatria

Balanço positivo,
hora de agradecer

Prestes a comple-
tar um ano à frente da 
Fundação do ABC, 
encerramos 2014 em 
ritmo acelerado de 
trabalho. Com proje-
tos sólidos e esforço 
de toda a equipe, con-
seguimos firmar dois 
novos contratos com 
o Governo do Estado 
de São Paulo. Des-
de 20 de novembro, 
respondemos pela 
gestão do Hospital 
Estadual de Francisco 
Morato e do Centro 
Hospitalar do Sistema 
Penitenciário (CHSP).

São 1.000 novos funcionários integra-
dos ao quadro de colaboradores da FUA-
BC, cuja contratação demandou mutirões 
do setor de Recursos Humanos, integração 
entre sistemas de tecnologia da informação 
e sintonia fina com as áreas financeira e de 
contabilidade, a fim de que todos os novos 
membros entrassem na folha de pagamen-
to já em dezembro.

Análises de dezenas de contratos de 
fornecedores, reuniões com as novas equi-
pes e com a Secretaria de Estado da Saúde 
também constaram na pauta das últimas 
semanas. Tudo para que o início nas novas 
mantidas ocorresse da melhor maneira para 
a equipe de trabalho, para a própria FUABC 
e, principalmente, para os pacientes usuários 
das unidades de saúde.

Foram dias intensos, recompensados 
pelo êxito na empreitada. A transição da 
antiga gestão para a nossa foi um sucesso. 
Fomos extremamente bem recebidos em 

Francisco Morato e 
no CHSP e as novas 
equipes estão cada 
vez mais integradas.

Outro motivo de 
orgulho – e também 
de bastante trabalho 
– é a ampliação da 
sede administrativa 
da Fundação do ABC. 
Com obras em fase 
final, vamos inaugurar 
ainda em dezembro as 
novas instalações, que 
contemplam um an-
dar inteiro para realo-
car a Central de Con-
vênios – hoje dividida 

nos prédios administrativos da Faculdade de 
Medicina do ABC e da própria FUABC.

Também não poderia deixar de parabe-
nizar a FMABC pelos 45 anos. Considera-
da uma das melhores faculdades do país, a 
instituição teve festa à altura para celebrar 
data tão marcante. Parabéns a todos os en-
volvidos na organização e à Diretoria, que 
tem conduzido a escola com bastante dina-
mismo, seriedade e competência.

Por fim, gostaria de agradecer todo 
apoio recebido neste ano dos funcionários 
da Fundação do ABC, que entenderam a 
nova filosofia de trabalho e contribuíram 
sobremaneira para que chegássemos ao final 
de 2014 com saldo tão positivo.

A todos os colaboradores, mantidas 
e amigos da FUABC, um ótimo Natal e 
Ano Novo repleto de realizações, con-
quistas e Saúde!

MArCo AnTonIo sAnTos sIlVA
Presidente da Fundação do ABC
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Fundação do ABC amplia parceria com 
governo do estado e assume novos hospitais

A Fundação do ABC acaba de ampliar a 
parceria com o Governo do Estado de São 
Paulo e desde 20 de novembro responde 
pela gestão de dois novos hospitais: o Centro 
Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP) 
e o Hospital Estadual de Francisco Morato 
“Prof. Carlos da Silva Lacaz”. Tanto as áre-
as clínicas quanto administrativas estão sob 
responsabilidade da FUABC, em contrato 
firmado no modelo de Organização Social de 
Saúde (OSS). Agora são sete unidades estadu-
ais mantidas pela FUABC: Hospital Estadual 
Mário Covas de Santo André, Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) de Santo 
André, de Mauá e de Praia Grande, e Insti-
tuto de Infectologia Emílio Ribas II do Gua-
rujá, além dos convênios recém-iniciados em 
Francisco Morato e no CHSP.

O Centro Hospitalar do Sistema Peniten-
ciário – antigo Centro de Observação Crimi-
nológica (COC) – é diferente da maioria dos 
hospitais brasileiros, pois tem como foco a 
atenção aos pacientes do sistema prisional 
do Estado de São Paulo. Vinculado à Secre-
taria de Administração Penitenciária (SAP), o 
equipamento foi transferido para a Secretaria 
de Estado da Saúde em 2009, que responde 
pela gestão hospitalar. A gestão de segurança 
continua a cargo da SAP.

Localizada no Carandiru, na Zona Nor-
te da capital paulista, a unidade responde 
por 100% da demanda de saúde do sistema 
carcerário de São Paulo. “O CHSP ficava 
dentro do complexo da Casa de Detenção 
do Carandiru, presídio mais conhecido de 
São Paulo, que foi demolido e deu lugar ao 
Parque da Juventude. É com a área verde ao 
lado que o hospital trabalha para recuperar 
a saúde dos presos paulistas”, descreve o di-
retor executivo de Qualidade da Fundação 
do ABC, Dr. Murilo Dib, que acrescenta: “É 

Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário e Hospital Estadual de Francisco Morato  
já integram grupo de mantidas da FUABC

um novo e importante desafio, no qual equi-
pes de saúde e agentes penitenciários divi-
dem corredores e trabalham em sintonia. Os 
profissionais da FUABC não têm acesso à 
ficha criminal dos pacientes, documento que 
especifica o delito cometido e o tempo de 
reclusão. Trata-se de medida que incentiva a 
humanização do atendimento e faz parte do 
esforço para que todos sejam tratados igual-
mente e sem preconceito”.

Considerado referência nacional no aten-
dimento de Infectologia, Cirurgia, Psiquiatria 
e de Saúde da Mulher, o Centro Hospitalar 
do Sistema Penitenciário conta com 375 lei-
tos distribuídos em quatro alas de internação, 
cada uma com dois andares. São três alas com 
91 leitos cada e uma ala com 90 leitos, além 
de unidade semi-intensiva com 12 leitos. O 
centro cirúrgico reúne duas salas. “É um hos-
pital de médio porte, focado na atenção pri-
mária e secundária. Hoje temos 251 leitos em 
operação. Os 124 restantes correspondem ao 
antigo alojamento conjunto pós-parto, hoje 
desativado”, explica Dr. Murilo Dib.

Há divisão entre as alas masculinas e 
femininas adultas e as especialidades mé-
dicas disponíveis são: Clínica Cirúrgica 
– com destaque para as áreas de Cirurgia 
Vascular, Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica 
–, Anestesia, Tisiologia, Ortopedia, Clínica 
Psiquiátrica e Clínica Médica – cujo foco 
principal é a Infectologia, devido ao grande 
número de pacientes portadores do vírus 
HIV e de tuberculose.

No campo diagnóstico estão disponíveis 
Laboratório de Análises Clínicas, radiologia, 
ultrassonografia, colonoscopia e endoscopia. 
Além das internações, o hospital possui ambu-
latórios para atendimento da população carce-
rária e serviços internos de Terapia Ocupacio-
nal, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia.

FrAnCIsCo MorATo
Inaugurado em 2004 como referência 

para a área de Obstetrícia, o Hospital Es-
tadual de Francisco Morato “Prof. Carlos 
da Silva Lacaz” conta hoje com 109 leitos, 
dos quais 29 são destinados às UTIs adul-
to, infantil e neonatal. A unidade tem por 
finalidade a prestação de assistência médica-
hospitalar em regime de emergência e inter-
nação nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, 
Obstetrícia, Pediatria e Terapia Intensiva, 
visando à promoção da saúde, tratamento e 
reabilitação da população da região compos-
ta por Franco da Rocha, Caieiras, Cajamar e 
Mairiporã, além de Francisco Morato.

“O hospital foi planejado para comple-
mentar a rede de saúde da microrregião de 
Franco da Rocha. Estão disponíveis atendi-
mentos terciários e referenciados em obste-
trícia de alto risco e cirurgias de emergências 
para todos municípios da região”, detalha o 
diretor executivo de Qualidade da Fundação 
do ABC, Dr. Murilo Dib.

Segundo o novo superintendente da uni-
dade, o ginecologista Dr. Alessandro Neves, 
praticamente 100% da equipe foi mantida na 
transição entre a antiga gestão, da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 
e a nova, da FUABC. “O clima nesse início 
de trabalho é muito bom. Avisamos todos os 
funcionários sobre a chegada da Fundação 
do ABC e de nossa intenção em contar com 
a permanência da equipe. Explicamos a me-
todologia de trabalho e fomos extremamente 
bem recebidos pelos colaboradores. Estamos 
bastante animados com esse novo desafio”, 
garante o superintendente.

Somando Francisco Morato e o Cen-
tro Hospitalar Penitenciário, a Fundação do 
ABC passa a contar com quase 1.000 novos 
funcionários diretos no quadro de colabora-
dores. O Centro Hospitalar do Sistema Peni-
tenciário fica na Rua Dom José Maurício, 15, 
Bairro Carandiru (SP). Já o Hospital Estadual 
de Francisco Morato “Prof. Carlos da Silva 
Lacaz” tem sede na Rodovia Manoel Silvério 
Pinto, 125, Bairro Estação Belém. 

Em Francisco Morato, hospital conta com 109 leitos, sendo 29 de Terapia Intensiva

Dr. Alessandro Neves, novo superintendente  
em Francisco Morato

O diretor executivo de Qualidade da FUABC,  
Dr. Murilo Dib

Centro Hospitalar Penitenciário responde por 100% da demanda de saúde do sistema carcerário de SP

Fotos: Divulgação
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FMABC realiza simpósio
sobre ‘Doenças raras’

A Faculdade de Medicina do ABC organi-
zou em 25 de novembro “Simpósio de Doen-
ças Raras”. A ação teve como objetivo central 
reunir setores e disciplinas que desenvolvem 
ações isoladas nessa área, a fim de aproximar 
os profissionais, estimular a troca de informa-
ções e o trabalho em conjunto, possibilitando 
a efetivação da escola como centro de refe-
rência para esse tipo de atenção.

Na pauta do encontro estiveram dis-
cussões sobre o Programa de Assistência à 
Pessoa com Doença Rara do Estado de São 
Paulo e a caracterização da Faculdade de 
Medicina do ABC como um Centro de Re-
ferência para Doenças Raras. Entre os temas 
programados também constaram palestras 
nas áreas de “Erros Inatos do Metabolismo”, 
“Doenças Raras Imunológicas”, “Distrofias 
Musculares”, “Deficiências Intelectuais”, 
“Novas Tecnologias para Detecção de Do-
enças Raras”, “Aconselhamento Genético” e 
“Diagnóstico Genético Pré-Implantacional”.

Pediatria tem reunião de confraternização

ADoC organiza 
palestra

sobre a “Voz do 
Professor”

O departamento de Pediatria da Fa-
culdade de Medicina do ABC organizou 
em 4 de dezembro reunião de encerra-
mento das atividades de 2014. Em tom 
de confraternização, o evento no Anfite-
atro Dr. David Uip teve entre os desta-
ques a palestra “Humanidades no Ensino 
Médico: Por que?”, sob responsabilidade 
da doutora em Ciências Médicas/Educa-
ção Médica pela FMUSP e professora de 
Patologia da FMABC, Dra. Marcia Ro-
drigues Garcia Tamosauskas.

A Associação dos Docentes da 
FMABC (ADOC) organizou em 17 
de novembro aula com a professora 
titular e chefe do Departamento de 
Fundamentos de Fonoaudiologia e 
Fisioterapia da PUC-SP, Dra. Léslie 
Piccolotto Ferreira. O evento no an-
fiteatro David Uip teve como tema 
central a “Voz do Professor” e integra 
o Programa de Qualidade de Vida do 
Docente, desenvolvido pela ADOC.

“Procuramos organizar evento 
com finalidade de ensinar aos docentes 
a importância do uso saudável da voz, 
assim como as influências positivas e 
negativas sobre a mesma. Também bus-
camos abordar os riscos da profissão, a 
importância do meio sobre a qualidade 
de vida do professor e as repercussões 
sobre a voz, além da maneira como usa-
mos nossa voz e a relação com o estado 
emocional”, enumera o professor de 
Psiquiatria da FMABC e presidente da 
ADOC, Dr. Sergio Baldassin.

No período da tarde houve três mesas 
redondas, cujos temas foram “Papel do Es-
tado no tratamento ao paciente com doenças 
raras”, “Papel da FMABC no tratamento ao 
paciente com doenças raras” e “Papel das Se-
cretarias de Saúde dos municípios”.

CenTro De reFerênCIA
Não são poucas as ações da Faculdade de 

Medicina do ABC no campo das doenças ra-
ras. Em 2012, por exemplo, a instituição inau-
gurou o Centro Especializado em Doenças 
Inatas do Metabolismo. Inédito no Grande 
ABC, o local é responsável pelo atendimen-
to de crianças com doenças incomuns e de 
difícil diagnóstico, normalmente identificadas 
no nascimento pelo teste do pezinho. Os sin-
tomas geralmente aparecem no primeiro ano 
de vida e até pouco tempo a ciência não tinha 

muitas alternativas para tratar o problema.
Outra área de reconhecida expressão na 

Medicina ABC é a de doenças neuromuscu-
lares. A instituição mantém no campus am-
bulatório específico para atendimento de pa-
cientes com esse tipo de patologia e, desde 
2012, conta com o Laboratório de Doenças 
Neuromusculares Luciano Paschoini – o pri-
meiro do gênero na rede pública do Grande 
ABC. O local disponibiliza a principal fer-
ramenta para o diagnóstico precoce dessas 
doenças, que é a biópsia muscular. Com 
anestesia local, o procedimento consiste na 
retirada cirúrgica de segmento do músculo 
ou do nervo para análise.

As doenças neuromusculares podem 
atingir o músculo (miopatia), o nervo (neu-
ropatia) ou a placa mioneural – localizada 
entre o músculo e o nervo. Entre as ocor-

rências mais frequentes estão as distrofias 
musculares, de caráter hereditário; a miaste-
nia grave, cujos principais sintomas são fadi-
ga muscular e queda das pálpebras (ptose); 
e as neuropatias decorrentes do diabetes ou 
do abuso de álcool.

No campo tecnológico e de aconselha-
mento genético, desde junho deste ano estão 
disponíveis no Instituto Ideia Fértil da FMA-
BC dois sequenciadores de DNA, que permi-
tem pesquisas e tratamentos mais avançados 
na área da Reprodução Humana Assistida. 
Doados pela Merck Serono, os equipamentos 
de alta tecnologia são capazes de mapear o 
DNA e descobrir alterações genéticas ligadas 
à infertilidade, oferecendo novas opções de 
pesquisas e tratamentos a pacientes que ne-
cessitam de atendimento diferenciado em re-
produção humana. 

“Procuramos organizar uma reunião 
comemorativa, a fim de celebrar o êxito do 
trabalho desenvolvido por toda a equipe, 
cada profissional em seu setor, em prol da 
formação de alunos e residentes com o ver-
dadeiro espírito da Pediatria: o bem-estar da 
criança”, destaca a professora da FMABC e 
chefe do Departamento de Pediatria, Dra. 
Neusa Falbo Wandalsen, que completa: “So-
mos extremamente agradecidos a todos do 
departamento, pelo compromisso e espírito 
de equipe, cuja dedicação foi imprescindível 

para realização das metas estipuladas 
para este ano”.

Além da palestra sobre “Humani-
dades”, o evento também contou com 
participação da ONG Sorrir é Viver, que 
neste ano completa 10 anos de ativida-
des. Trata-se de iniciativa de humaniza-
ção desenvolvida por alunos de Medici-
na da FMABC, que buscam levar alegria 
a pacientes internados e demais usuários 
de serviços de saúde fragilizados por al-
guma enfermidade.

Os professores da FMABC, Dr. Caio Parente Barbosa e Dr. David Feder, com a convidada Dra. Carmela Maggiuzzo Grindler, coordenadora do Projeto REDE DORA - SP
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núcleo de Bem-estar do  
Discente completa 16 anos com 

mais de 7 mil atendimentos

Coordenador  
da ConeP 
participa de 

reunião científica 
no grande ABC

A Faculdade de Medicina do ABC 
realizou em 28 de novembro reunião 
científica conjunta do setor de Pós-
graduação e da disciplina de Cardio-
logia, cujo destaque foi a participação 
do Dr. Jorge Alves de Almeida Ve-
nâncio – coordenador da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CO-
NEP). O convidado externo veio 
de Brasília (DF) para palestra sobre 
“Perspectivas do Sistema de Comitês 
de Ética em Pesquisa”. Com entrada 
gratuita, o evento teve como público-
alvo estudantes e profissionais da área 
da saúde, assim como demais interes-
sados no tema.

Ligada diretamente ao Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), a Comis-
são Nacional de Ética em Pesquisa 
foi criada em 1996 como instância 
colegiada, de natureza consultiva, 
educativa e formuladora de diretrizes 
e estratégias no âmbito do Conselho. 
A CONEP tem como principal fun-
ção o exame dos aspectos éticos das 
pesquisas que envolvem seres huma-
nos. Como missão, elabora e atualiza 
as diretrizes e normas para a proteção 
dos sujeitos de pesquisa e coordena a 
rede de Comitês de Ética em Pesquisa 
(CEP) das instituições.

Entre as atribuições, também cabe 
à CONEP avaliar e acompanhar pro-
tocolos de pesquisas em áreas temáti-
cas especiais, entre as quais a genética e 
reprodução humana, de novos equipa-
mentos e dispositivos para a saúde, além 
de novos procedimentos e projetos liga-
dos à biossegurança, por exemplo. 

O Núcleo de Bem-Estar do Discente 
(NUBEM) da Faculdade de Medicina do 
ABC completa 16 anos neste 2014 e resol-
veu marcar a data com evento em 24 de 
novembro. Na ocasião, panorama histórico 
das atividades foi apresentado, assim como 
balanço dos atendimentos e avanços obti-
dos em busca de oferecer atenção integral 
ao acadêmico.

Por meio da disciplina de Psiquiatria, 
a FMABC iniciou os trabalhos na área em 
1998, quando instituiu o SEPA - Serviço de 
Orientação Psicológica ao Aluno. À época, 
a assistência aos estudantes estava sob res-
ponsabilidade de somente um psiquiatra – o 
professor da cadeira, Dr. Sergio Baldassin. 
Dez anos mais tarde, em 2008, a iniciativa 
ganhou reforço do GAIA - Grupo de Aten-
ção Integral ao Acadêmico, que incorporou 
dois psicólogos à assistência. “Em 2012 de-
mos início ao programa ‘Check-up Calou-
ro’, pelo qual passamos a oferecer avaliação 
médica e atualização de vacinas a todos os 
primeiranistas. A ação em parceria com a 
disciplina de Hebiatria também conta com 
serviço de Pronto Atendimento aos acadê-
micos dentro do campus, de segunda a sex-
ta-feira, tanto no período da manhã como à 
tarde”, enumera o professor de Psiquiatria 
da FMABC e coordenador do NUBEM, Dr. 
Sergio Baldassin.

O Núcleo de Bem-Estar do Discente 
teve início oficialmente também em 2012. 
Ao longo de 16 anos de trabalho na área fo-
ram 7.070 atendimentos e 597 agendamen-
tos anuais. A procura maior é de alunos de 1º 
e 2º anos de Medicina (52%) e os principais 
problemas identificados estão relacionados a 
transtornos ansiosos e depressivos (97%).

Durante a comemoração pelo aniver-
sário do NUBEM, a professora de Hebia-
tria da FMABC, Dra. Maria Aparecida Dix 
Chehab, falou sobre a parceria do núcleo 
com a disciplina de Hebiatria, apresentan-
do números e perspectivas para o Check-up 
Calouro e o Pronto Atendimento no cam-
pus. “Oferecemos avaliação médica a todos 
os calouros da faculdade e é impressionan-
te a quantidade de alunos com carteira de 
vacinação desatualizada. Desde o início do 
trabalho, em 2012, identificamos 26% dos 
estudantes com carteira atrasada e 34% não 
tinham conhecimento sobre a situação”, 
calculou a docente.

A presidente do Diretório Acadêmico 
Nylceo Marques de Castro, Amanda Bosio 

Doutores Caio Parente Barbosa, Jorge Alves de 
Almeida Venâncio e Antonio Carlos Palandri Chagas

Grupo tem trabalho reconhecido e comanda fórum no 52º COBEM

Quinzani, foi convidada para expor a visão 
dos alunos sobre o NUBEM, com elogios, 
críticas e sugestões. A acadêmica destacou 
a importância e seriedade do serviço, reco-
nhecidamente sigiloso pelo corpo discente. 
“Todos os alunos que conversei elogiaram 
o trabalho do NUBEM. Uma das sugestões 
foi a criação de um mecanismo facilitador 
para emissão da carteirinha do SUS, pois 
muitos deixam de participar do Check-up 
Calouro pela falta do documento e dificul-
dade para se deslocar até um posto emis-
sor”, relatou Quinzani.

FórUM no 52º CoBeM
Os 16 anos de experiência do NUBEM 

no apoio aos estudantes foram reconhecidos 
neste 2014, quando o núcleo foi convidado 
para coordenar o “VIII Fórum de Serviços 
de Apoio a Estudantes de Medicina e Resi-

dentes” – atividade que integrou o 52º CO-
BEM - Congresso Brasileiro de Educação 
Médica, realizado de 31 de outubro a 3 de 
novembro em Joinville, Santa Catarina.

Além do fórum, a FMABC marcou pre-
sença no COBEM ao integrar mesa redonda 
sobre “Violência, trote e bullying”. Partici-
param do debate o Dr. Sérgio Baldassin, o 
professor do Departamento de Prática de 
Saúde Pública da FMUSP, Dr. Marco Aker-
man, e o aluno do 3º ano da FMUSP, Felipe 
Scalisa Oliveira.

“Não podemos somente punir os alu-
nos, professores ou a instituição. É preciso 
mudar esse modelo, com educação preven-
tiva, formação de cidadãos e assistência es-
pecífica aos acadêmicos – inclusive os agres-
sores”, considera o professor de Psiquiatria 
da FMABC e coordenador do NUBEM, Dr. 
Sergio Baldassin. 

Dr. Sergio Baldassin, professor de Psiquiatria da FMABC e coordenador do NUBEM



www.fuabc.org.br6

Comissão de extensão apresenta 
resultados e ações do segundo semestre

A Comissão de Extensão da Faculdade 
de Medicina do ABC concluiu neste dezem-
bro relatório com as principais atividades 
desenvolvidas no segundo semestre de 2014. 
Mais conhecido como COMEX, o órgão da 
FMABC foi criado há 4 anos para coordenar 
e articular as diversas atividades na área de ex-
tensão, além de incentivar o desenvolvimento 
de projetos e buscar parcerias para viabilizar 
novos trabalhos.

Dentro de concepção contemporânea, a 
COMEX considera que a produção do co-
nhecimento via extensão ocorre a partir da 
troca de saberes sistematizados, acadêmicos 
e populares, tendo como consequências a 
democratização do conhecimento, a partici-
pação efetiva da comunidade discente na atu-
ação da universidade e a produção acadêmica 
resultante do confronto com a realidade.

Na última reunião de 2014 da Congrega-
ção Acadêmica da FMABC, em dezembro, a 
coordenadora da COMEX, Silmara Conchão, 
fez questão de agradecer todos os professo-
res, alunos e extensionistas da instituição que 
participaram, organizaram e coordenaram 
atividades. “Foram dezenas de cursos, con-
gressos e simpósios, além das ações realizadas 
pelas ligas acadêmicas, ONG Sorrir é Viver, 
IFMSA (International Federation of  Medi-
cal Students Associations), Humanização em 
Pediatria, Integração Comunitária, diretórios 
e centros acadêmicos, entre outras entidades 
de representação discente. São iniciativas que 
agregaram valores imensuráveis na formação 
acadêmica dos alunos e fomentaram a agenda 
interdisciplinar na faculdade”, completa Sil-
mara Conchão.

No relatório de atividades desenvolvidas 
neste semestre estiveram o Projeto Viva, a 
campanha Outubro Rosa e o curso “Quem 
Ama Abraça - Fazendo Escola”, além do 

Coordenadora da COMEX-FMABC e secretária de Políticas para Mulheres de Santo André, Silmara Conchão

Curso “Quem Ama Abraça - Fazendo Escola” formou 97 mulheres da rede municipal de ensino No “Outubro Rosa” 2014, alunos de seis cursos da FMABC estiveram envolvidos nos trabalhos.

todo o mês pela Prefeitura de Santo André.
Entre as ações realizadas constaram pa-

lestras e apresentação de relatos de mulhe-
res que enfrentaram e venceram o câncer de 
mama, além de brincadeiras lúdicas com as 
crianças da região, visando a prevenção de 
acidentes frequentes nessa etapa do desen-
volvimento.

Alunos de Gestão em Saúde Ambiental, 
Nutrição, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Enfermagem e Farmácia estiveram envolvi-
dos nos trabalhos.

“QUeM AMA ABrAçA
FAzenDo esColA”
Ação agregadora realizada de 13 de agos-

to a 25 de novembro, o curso “Quem Ama 
Abraça - Fazendo Escola” foi desenvolvido 
pela Prefeitura de Santo André, representada 
pela Secretaria de Políticas para Mulheres e 
Secretaria de Educação, em parceria com a 
Comissão de Extensão da FMABC e a ONG 
PROLEG - Promotoras Legais Populares de 
Santo André. A partir do trabalho foi possível 
formar total de 97 mulheres da rede munici-
pal de ensino.

“O objetivo principal do curso foi fortale-
cer o espaço escolar como campo privilegia-
do para reflexão e superação das diferentes 
formas de violência contra a mulher, simbó-
licas ou explícitas, presentes no cotidiano das 
crianças, jovens e adultos”, explica a secretária 
de Políticas para Mulheres de Santo André e 
coordenadora da COMEX-FMABC, Silmara 
Conchão.

A iniciativa também visou formar mul-
tiplicadores do movimento “Quem Ama 
Abraça” em toda a rede de ensino e tornar a 
escola espaço e instrumento de enfrentamen-
to à violência para as crianças que se veem 
exposta no ambiente familiar.

permanente combate ao trote violento, entre 
outras ações.

ProJeTo VIVA 2014
Desenvolvido no período de 1º a 30 de 

setembro, o “Projeto Viva 2014 / Inquérito 
Sentinela em Serviços de Urgência e Emer-
gência do Sistema de Vigilância de Violências 
e Acidentes” consistiu em iniciativa agrega-
dora do Ministério da Saúde, desenvolvida 
pela Prefeitura de Santo André em parceria 
com a Comissão de Extensão da FMABC.

No Brasil, as bases de dados oficiais per-
mitem o monitoramento da mortalidade e 
de internações no Sistema Único de Saúde 
(SUS), decorrentes de violências e acidentes. 
No entanto, é necessário conhecer a magni-
tude e o perfil dessas causas, bem como iden-
tificar problemas ocultos – como a violência 
doméstica e sexual.

Dessa forma, o objetivo central da pes-
quisa foi caracterizar as vítimas de violências 

e acidentes atendidas em serviços sentinelas 
de urgência e emergência do Sistema de Vi-
gilância de Violências e Acidentes (VIVA) em 
Serviço Sentinela, bem como caracterizar os 
autores da agressão e descrever os principais 
tipos de violências e acidentes atendidos nes-
ses serviços de saúde.

Acadêmicos de Enfermagem, Nutrição 
e Fisioterapia participaram como entrevis-
tadores para o diagnóstico dos acidentes e 
violências, com atuação junto aos usuários do 
Pronto Atendimento Vila Luzita e do Centro 
Hospitalar Municipal de Santo André.

oUTUBro rosA
A COMEX-FMABC esteve engajada 

neste ano no Outubro Rosa – campanha de 
orientação e prevenção do câncer de mama. O 
trabalho foi realizado em parceria com a ONG 
Viva Melhor e com o Instituto Avon no dia 18 
de outubro, na Vila de Paranapiacaba, como 
parte das atividades desenvolvidas durante 

Fotos: Divulgação
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A partir da ampla divulgação da mídia 
sobre as denúncias de abusos na Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, 
a COMEX considera necessário – e urgente 
– fomentar disciplinas que pautem direitos 
humanos no ensino superior, promovendo 
o enfrentamento à homofobia, ao racismo 
e ao machismo. “Machistas, sexistas e ho-
mofóbicos estão em todas as classes sociais 
perpetrando as desigualdades. Em 2012 

lancei um livro, juntamente com os profes-
sores Marco Akerman e Roberta Cristina 
Boaretto, e 13 alunos da FMABC, pelo qual 
consideramos o trote um fenômeno social, 
cultural e histórico, não específico de uma 
carreira e muito menos de uma universida-
de. Na publicação, batizada ‘Bulindo’ com 
a Universidade - Um estudo sobre o trote 
na Medicina, já destacávamos que o curso 
de Medicina tem despontado ao longo dos 

anos como um dos mais agressivos”, alerta a 
professora da FMABC e uma das autoras do 
livro, Silmara Conchão.

Na FMABC, diversas iniciativas foram to-
madas pela Diretoria a partir de 2010 com intui-
to de coibir o trote. “Construímos novas formas 
de sociabilidade para receber os alunos ingres-
santes, buscamos regular e controlar. Punimos e 
nos indignamos ao entrar nesse mundo do trote 
tradicional. Impusemos a lei e mostramos que o 

que estava acontecendo era mais do que errado. 
Era crime”, afirma Conchão.

Para a docente, a cultura de paz é uma 
das formas de manter os centros acadêmi-
cos afastados da “cultura do trote”. “Che-
gará o dia em que perceberemos que so-
mos todos iguais nos direitos. No entanto, 
enquanto esse dia não chega, estaremos de 
olhos bem abertos”, garante a coordenadora 
da COMEX-FMABC.

Ferramenta de gestão de conteúdo 
e documentação, o Portal ATENA da 
Central de Convênios (CC) completa um 
ano com números expressivos e impor-
tantes projetos para 2015. Criado com 
a finalidade de promover aproximação 
entre os mais de 8.200 colaboradores – 
que estão distribuídos em cerca de 300 
unidades – e os setores administrativos 
e de Recursos Humanos da CC, o portal 
tem mais de 25.000 exibições de páginas 
mensais, com aproximadamente 1.500 
acessos diários em períodos de pico, 
como nos dias de pagamento.

“A ideia do portal surgiu a partir 
da necessidade de termos um espaço 
para indexação de documentos digita-
lizados, aliada à comunicação direta e 
eficiente com nossos colaboradores”, 
explica o gerente de Desenvolvimento 
da Informação da Central de Convê-
nios, Daniel Rocha Negildo, que pro-
jeta: “Para 2015, pretendemos fazer do 
Portal ATENA a ‘Área de Trabalho’ de 
todos os computadores da CC. Vamos 
intensificar a abertura de e-mails cor-
porativos junto aos colaboradores, para 
que todos estejam efetivamente inte-
grados ao portal, permitindo que crie-
mos rede social específica, comunida-
des e fóruns personalizados. Também 
teremos plataforma para videoaulas, 
com estímulo à educação continuada e 
atualização dos funcionários”.

Daniel Rocha Negildo, gerente de Desenvolvimento da Informação da Central de Convênios

que uma intranet convencional – pois 
está disponível em diversas unidades e 
permite a criação de sites, redes sociais 
e, principalmente, a gestão inteligente de 
conteúdo.

O ATENA beneficia mais de 8.200 
funcionários, distribuídos em cerca de 
300 unidades que integram planos de 
trabalho da Central de Convênios com 
as prefeituras de Santo André, São Ber-
nardo, São Caetano, Mauá, Rio Grande 
da Serra e Franco da Rocha. São cola-
boradores que atuam tanto na assistência 
à saúde da população quanto nas áreas 
administrativas e de serviços gerais de 
UPAs (Unidades de Pronto Atendimen-
to), UBSs (Unidades Básicas de Saúde), 
PID (Programa de Internação Domici-
liar), CAPS (Centro de Atenção Psicos-
social), Programa de Saúde da Família e 
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência), entre outros.

O portal permite aos funcionários 
consultar holerites, relação de férias, bo-
letins, processo seletivo, normas e legis-
lação trabalhista. Também podem tirar 
dúvidas em tempo real acessando chat 
online disponível diariamente no ATE-
NA. Além disso, os gestores municipais 
têm informações detalhadas e atualiza-
das sobre cada unidade gerida pela Cen-
tral de Convênios, inclusive com acesso 
ao número de funcionários em atividade, 
salários e listas de frequência. 

A partir de dezembro, o acesso aos ho-
lerites será ampliado. Além do portal, tam-
bém serão disponibilizados via e-mail. “O 
Portal ATENA será modelo para futuros 
portais de outras mantidas da Fundação do 
ABC. A partir de 2015, a ferramenta estará 
vinculada ao portal corporativo da mante-
nedora, integrada ao sistema TOTVS”, de-
talha Daniel Rocha Negildo.

InTegrAção seM FronTeIrAs
Maior unidade mantida pela Fundação 

do ABC, a Central de Convênios lançou em 
24 de outubro de 2013 sua mais importante 
ferramenta de comunicação para funcioná-
rios e gestores. Sob responsabilidade do se-
tor de Desenvolvimento da Informação, o 
Portal ATENA está hospedado no endereço 
www.cc.org.br e tem muito mais recursos 

Portal da Central de Convênios completa
um ano com até 1.500 acessos diários

“Bulindo” com a Universidade:
Um estudo sobre o trote na Medicina

Ferramenta favorece a integração entre 8.200 funcionários, de mais de 300 unidades,  
e os setores administrativos da Central de Convênios
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A Associação dos Ex-Alunos (ASSEX) da 
Faculdade de Medicina do ABC organizou em 
29 de novembro festa em grande estilo para 
celebrar os 45 anos da instituição. Cerca de 700 
convidados compareceram ao Buffet Fasano, 
na Capital, para Baile de Gala “all inclusive”, 
que contou com apresentações ao vivo do The 
Beatles Memory e da banda de baile Época, 
além da animação do DJ Manteiga.

Entre os ex-alunos que marcaram pre-
sença estiveram o atual secretário de Estado 
da Saúde, Dr. David Everson Uip (2ª turma), 
o diretor da FMABC, Dr. Adilson Casemiro 
Pires (7ª turma), o secretário de Saúde e o ad-
junto de Santo André, respectivamente Dr. 
Homero Nepomuceno Duarte (13ª turma) e 
Dr. Jurandyr José Teixeira das Neves (1ª tur-
ma), o secretário estadual de Esporte, Lazer 
e Juventude de São Paulo, Dr. José Auricchio 
Junior (14ª turma), entre outros. O presidente 
e o vice da Fundação do ABC, Marco Anto-
nio Santos Silva e Mauricio Mindrisz, também 
prestigiaram o baile, assim como o prefeito 
de São Caetano, Paulo Pinheiro.

Em 2014, ano em que completa 45 anos, 
a Faculdade de Medicina do ABC contabiliza 
mais de 200 mestres e doutores formados, 

1.600 residentes e quase 5.000 alunos diplo-
mados na graduação – mais de 4.000 somente 
em Medicina. Atualmente a FMABC também 
conta 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 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES).

HIsTórIA De sUCesso
Com sede e foro na cidade de Santo An-

dré, a Faculdade de Medicina do ABC foi 
autorizada a funcionar pelo Decreto Federal 
N.64.062, de 5 de fevereiro de 1969 e reco-
nhecida pelo Decreto Federal N.76.850, de 
17 de dezembro de 1975, publicado no Di-
ário Oficial da União em 18 de dezembro de 
1975. Primeira unidade mantida da Fundação 
do ABC, a FMABC abriga hoje 8 cursos de 
graduação na área de Ciências da Saúde: Me-
dicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Nutrição, Gestão em 
Saúde Ambiental e Tecnologia em Gestão 
Hospitalar. Tem como missão promover o 
ensino, a pesquisa, a assistência e a extensão 
segundo critérios de excelência acadêmica. 

Medicina ABC comemora 45 anos 
com baile de gala no Buffet Fasano
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equipes de socorro mostram preparo durante 
simulado de emergência em são Caetano

Saúde da mulher é tema de palestra no Mercado Municipal do Rudge Ramos
Médicos que atuam no Complexo 

Hospitalar Municipal de São Bernardo 
e a secretária de Saúde, Odete Gialdi, 
estiveram na tarde de 31 de outubro no 
Mercado Municipal do Rudge Ramos 
para palestra sobre a saúde da mulher. 
O evento foi organizado pelo grupo de 
mulheres mastectomizadas (retirada do 
seio) da Associação Recomeçar é Viver 
e marcou o encerramento da campanha 
internacional Outubro Rosa.

Mais de 30 pessoas compareceram 
ao encontro com os profissionais, que 
aproveitaram a grande parcela de mu-
lheres para debater e tirar dúvidas sobre 
assuntos relacionados à importância do 

Cerca de 100 profissionais estiveram mo-
bilizados em São Caetano para realização de 
simulado de atendimento a emergência. O 
evento de grande proporção ocorreu na Ave-
nida Presidente Kennedy, como parte do ca-
lendário da Semana Municipal de Prevenção e 
Redução de Acidentes e Desastres, e cumpriu 
a proposta de entrosar as equipes de socorro 
da cidade e do Estado.

O cenário montado sugeria tragédia, re-
sultante da colisão entre um carro de passeio, 
um ônibus e uma carreta abastecida com 
produto perigoso – com vazamento e risco 
de explosão. Dezoito alunos da Faculdade de 
Medicina do ABC representaram as vítimas e 
interpretaram papeis diversos – inclusive de 
idosos e gestantes, que precisavam de cuida-
dos especiais frente à situação. Atores tam-
bém fizeram as vezes de parentes dos aciden-
tados, retratando o desespero dos familiares.

O socorro foi acionado por um pedestre 
que presenciou o acidente e seguiu procedi-

mentos e protocolos que evitam o agrava-
mento de lesões. Nove ambulâncias e um 
helicóptero Águia da Polícia Militar fizeram 
o transporte das vítimas para o Hospital Mu-
nicipal de Emergências Albert Sabin – o mais 
próximo da ocorrência. Entre os feridos, 16 
eram passageiros do ônibus. Já o motorista e 
o carona do carro de passeio ficaram presos 
às ferragens. Bombeiros retiraram vidros e o 
capô do veículo para concluir o salvamento.

Paralelamente aos atendimentos foi execu-
tado o plano de abandono da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental (EMEF) Eda Manto-
anelli, que fica em frente ao local da tragédia 
simulada. Cerca de 700 alunos foram conduzi-
dos até o Teatro Paulo Machado de Carvalho, 
onde assistiram à apresentação do Teatro de 
Fantoches da Guarda Civil Municipal (GCM).

Toda a movimentação das equipes de so-
corro foi captada por 13 câmeras, que compu-
seram sistema de transmissão de imagens em 
alta definição e que foram reproduzidas em 

tempo real para uma central fixada no local da 
ocorrência, para o Centro de Gerenciamento 
de Emergências 199 e para a Prefeitura.

O prefeito Paulo Pinheiro acompanhou 
pessoalmente o simulado, realizado em 10 de 
outubro. “O treinamento mostrou que estamos 
prontos para agir em situações como essa, de 
forma rápida e eficiente, salvando vidas. Tudo 
foi testado com os recursos que dispomos, sem 
aumento de contingentes ou equipamentos, 
para termos a dimensão exata de nosso prepa-
ro”, declarou o chefe do Executivo.

Participaram do simulado a Secretaria 
de Segurança, por meio da Defesa Civil, da 
GCM e do 199; a Polícia Militar, incluindo o 
Corpo de Bombeiros; e as secretarias de Mo-
bilidade Urbana, Comunicação Social, Servi-
ços Urbanos e Saúde, através do Samu e do 
Hospital Albert Sabin. As empresas Utingás, 
General Motors, Digifort, Transpetro, Akzo 
Nobel, Alcoa e Novelis, além do Park Shop-
ping São Caetano e da Faculdade de Medici-

na do ABC, apoiaram a iniciativa, que contou 
com 41 viaturas.

“O desempenho será analisado em reunião 
multisetorial, com resultados servindo de base 
para o aprimoramento do socorro e, ocasio-
nalmente, para adoção de novos procedimen-
tos”, projetou o secretário de Segurança de São 
Caetano, Marco Antonio Alvares Barreiras.

O coordenador municipal de Defesa Ci-
vil, Carlos Eduardo Barbi, classificou o trei-
namento como “essencial”. “Serviu para que 
possamos mensurar o tempo de resposta em 
uma situação real, além de otimizarmos os 
recursos e treinarmos as equipes de emergên-
cia. Assim, eventuais pontos falhos podem 
ser corrigidos”. Integrantes da Defesa Civil 
de Osasco acompanharam o evento em bus-
ca de referências de atendimento.

O simulado de atendimento a emergência 
em São Caetano foi gravado pelo canal Dis-
covery e será veiculado no programa Águias 
da Cidade no primeiro semestre de 2015.

paciente não apresentava mais células 
cancerígenas. “Fiz 100% do meu trata-
mento na rede municipal de Saúde de 
São Bernardo. E ainda hoje sou acom-
panhada pelos médicos. Posso dizer 
que não faltou nada”.

Confiante e satisfeita com o atendi-
mento que recebeu nos equipamentos 
públicos, Teresa se mostrou preocupa-
da com as mulheres que, por medo ou 
desinformação, evitam fazer os exames 
preventivos. “Essas pessoas devem pro-
curar o serviço de atenção básica ante-
cipadamente. Esse tipo de prevenção 
não deve ser deixada para as últimas 
horas”, alerta.

diagnóstico precoce do câncer uterino e de 
mama – sendo este último a segunda maior 
causa de morte entre mulheres com mais de 
50 anos de idade.

Segundo o Dr. Rodolfo Strufaldi, coor-
denador do Centro de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (CAISM-SBC), as metas 
desse tipo de conversa são conscientizar 
as mulheres e também os homens sobre a 
importância de examinar o próprio corpo, a 
fim de detectar precocemente sinais do cân-
cer de mama, assim como passar orientações 
sobre como utilizar de forma adequada a 
rede municipal de Saúde, que oferece gratui-
tamente exames diagnósticos e tratamentos.

“Fico gratificado por participar desse 

evento, pois sabemos que atingimos nosso 
objetivo. As mulheres merecem saber todas 
essas informações e têm o direito de viver 
com mais saúde. Quanto mais cedo o diag-
nóstico, melhor e mais eficaz será o trata-
mento e por mais tempo viverá livre da do-
ença”, garante o médico.

Curada do câncer de mama há pou-
co mais de seis anos, a doméstica Teresa 
Maria Nogueira, 49 anos, faz os exames 
preventivos anualmente. Em fevereiro de 
2007, durante um desses exames, Teresa 
foi diagnosticada com a doença e logo 
encaminhada para o CAISM, onde rece-
beu tratamento adequado. Após sessões 
de quimioterapia, no começo de 2008 a 

Nove ambulâncias e um helicóptero Águia da Polícia Militar transportaram as vítimas Atividade foi gravada pelo canal Discovery e será veiculada no programa Águias da Cidade

Fotos: PMSCS/Alexandre Yort
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Como contadores de histórias, musicantes ou clowns 
(palhaços), alunos e médicos formados pela Faculdade 
de Medicina do ABC comemoraram uma década de 
sorrisos no CECAPE de São Caetano

ong sorrir é Viver completa 
10 anos e lança livro 
institucional comemorativo

Iniciativa pioneira de humanização de-
senvolvida por alunos de Medicina da Fa-
culdade de Medicina da Fundação do ABC, 
a ONG Sorrir é Viver completa neste 2014 
uma década de atividades e preparou grande 
festa para marcar a data. Vestidos de palha-
ços, contando histórias ou tocando instru-
mentos musicais, os cerca de 200 integrantes 
da organização – 94 dos quais já formados 
médicos – têm um grande objetivo em co-
mum: levar alegria a pacientes internados e 
demais usuários de serviços de saúde fragili-
zados por alguma enfermidade.

Em 15 de novembro, todos estiveram reuni-
dos no Centro de Capacitação dos Profissionais 
da Educação (CECAPE), em São Caetano, para 
o lançamento do livro “Uma Viagem ao Imagi-
nário - Dez Anos de Sorrir é Viver”. Com 250 
páginas e 500 exemplares impressos na primeira 
edição, a publicação conta a história da ONG 
segundo a visão de diversos interlocutores, entre 
os quais professores e funcionários da FMABC, 
pacientes e os próprios membros do grupo, em 
diferentes épocas de atuação.

“Não temos ex-integrantes. Os alunos do 
2º ao 4º ano de Medicina são os que atuam 
efetivamente nas unidades de saúde junto aos 
pacientes. A partir do 5º e 6º anos, a rotina 
do curso torna-se mais intensa e é natural o 

afastamento dos compromissos semanais. O 
mesmo ocorre com os médicos formados”, 
detalha a coordenadora geral do livro institu-
cional, Renata Resstom Dias, que explica: “Por 
essa razão, realizamos anualmente três eventos 
com intuito de reunir todos os integrantes. Um 
dos mais tradicionais é o Mutirão da Alegria, 
que ocorre sempre no Dia do Médico (18 de 
outubro) com ações na faculdade, APAE e no 
Centro Hospitalar de Santo André”, comple-
ta Renata, que no projeto assume o papel da  
“clown” Dalila da Terra Encantada.

A cerimônia que marcou os 10 anos do 
Sorrir é Viver seguiu a ordem de capítulos do 
livro histórico, com um integrante destaca-
do para falar de cada ano do projeto. Houve 
exibição do vídeo institucional do Mutirão da 
Alegria 2014 e bolo de aniversário. “Foi uma 
solenidade nada formal, como é a ‘cara’ do 
Sorrir é Viver. Ao longo dos discursos prepa-
ramos surpresas e diversas intervenções que 
tornaram o evento inesquecível”, garante a alu-
na Gabriele de Oliveira – também conhecida 
como a clown Zuza Legionella.

10 Anos De sorrIsos
Fundado em 2005 por 14 estudantes de Me-

dicina, o Sorrir é Viver nasceu em busca de levar o 
mundo colorido da arte ao ambiente sem cor dos 

hospitais e centros de saúde. O objetivo central 
do grupo é transformar positivamente o ambien-
te terapêutico e humanizar a formação médica, 
utilizando para isso a arte lúdica do palhaço.

As bases teóricas, metodológicas e de pes-
quisa sobre os efeitos benéficos da humaniza-
ção hospitalar foram projetadas em 2002, ins-
piradas no sucesso do programa Doutores da 
Alegria e no filme Patch Adams. A formação 
efetiva do primeiro grupo ocorreu em mar-
ço de 2005, inicialmente com 14 estudantes 
do 2º ao 4º ano. Hoje o Sorrir é Viver conta 
148 clowns, que desenvolvem atividades se-
manais de humanização no Ambulatório de 
Especialidades da Faculdade de Medicina do 
ABC e com pacientes internados no Hospi-
tal Estadual Mário Covas, Centro Hospitalar 
Municipal de Santo André, Casa Ronald ABC 
e Hospital de Ensino Anchieta.

Desde 2011, o grupo foi reforçado pelos 
contadores de histórias – hoje são 46. Mais recen-
temente, em 2013, uma nova classe surgiu dentro 
do Sorrir: os musicantes. Hoje são 14 integrantes, 
que não precisam necessariamente tocar instru-
mentos musicais. Trata-se de trabalho que foca o 
uso de instrumentos – principalmente de percus-
são – para facilitar a interação com os pacientes.

Antes de “entrar em cena”, clowns, conta-
dores de histórias e musicantes passam por cur-

so de formação com duração de seis meses. O 
treinamento é ministrado por professores espe-
cialistas nas áreas, que utilizam técnicas teatrais, 
circenses e de improviso para capacitação dos 
integrantes do Sorrir é Viver. A orientação te-
atral não tem por objetivo formar profissionais 
nas artes cênicas, mas sim orientar os acadêmi-
cos a como interagir com pacientes.

O Sorrir é Viver lida com o psicológico do 
doente. Trabalha conceitos muitas vezes esque-
cidos por boa parte dos médicos, como melhora 
da aceitação do tratamento pelo paciente e pela 
família e a relação médico-paciente. Além do be-
nefício aos usuários do sistema de saúde, a ONG 
também tem importante contribuição para os 
próprios acadêmicos de Medicina, tendo em vista 
que alicerça a formação de profissionais huma-
nitários. O grupo age em prol da medicina mais 
humana e de ações que possam efetivamente 
contribuir para a melhoria do bem-estar social.

Ao longo de uma década, um dos mo-
mentos marcantes na história do Sorrir é 
Viver ocorreu em 2011, quando o grupo foi 
reconhecido como Organização Não Gover-
namental. A partir de então, passou a consti-
tuir Pessoa Jurídica e ganhou CNPJ próprio, 
o que garantiu maior estabilidade à ONG, as-
sim como potencial de desenvolvimento e de 
captação de apoiadores.

Festa em São Caetano teve tom informal, a exemplo da filosofia do ‘Sorrir’ Com 250 páginas, livro conta a história da ONG segundo visão de diversos interlocutores

Fotos: Divulgação
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Setor de Coluna completa uma década neste 2014 e é referência estadual no segmento

Hospital Mário Covas realiza cirurgias de 
coluna de alta complexidade em crianças

Consultor em Comunicação e Marketing 
comanda treinamento para secretárias

O consultor em Comunicação e Ma-
rketing Carlos Alberto Paulo Motta deu 
início em 31 de outubro a módulo especí-
fico sobre redação empresarial dentro do 
“Curso de Capacitação em Secretariado 
da Fundação do ABC”. Ao longo de três 
sextas-feiras, secretárias da Faculdade de 
Medicina do ABC, Fundação do ABC e 
Central de Convênios participaram de au-
las inspiradas na apostila “As boas práti-
cas para uma redação empresarial eficaz”. 
Entre os temas abordados estiveram “O 
que o leitor deseja de um texto corporati-
vo”, “A busca pela palavra exata” e “Cor-
reção gramatical”.

Segundo Carlos Alberto Paulo Motta, 
o bom texto corporativo deve ter clareza, 
objetividade, simplicidade, coerência, coe-
são, completude e precisão. “Uma coisa é 
escrever corretamente, outra coisa é escre-
ver bem. O bom redator é aquele que tor-
na a vida do leitor mais fácil”, sintetizou.

Graduado em Letras pela Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro e consul-
tor nas áreas de Comunicação e Marketing, 
Carlos Motta tem quatro livros publicados: 
“Como escrever melhor”, “Guia de Refe-

O setor de Coluna do Hospital Estadual 
Mário Covas de Santo André completa 10 
anos neste 2014 e tem motivos de sobra para 
comemorar. Graças ao trabalho da equipe, o 
hospital tornou-se um dos centros creden-
ciados junto à Secretaria de Estado da Saúde 
para realização de cirurgias para correção de 
deformidades em crianças, com destaque 
para procedimentos na área de escoliose.

“Nos últimos anos o Hospital Mário 
Covas tem realizado rotineiramente cirur-
gias de escoliose. São procedimentos de alta 
complexidade, que necessitam de equipe 
experiente e grande suporte das instalações 
hospitalares”, explica o professor afiliado da 
Faculdade de Medicina do ABC e chefe do 
setor de Coluna, Dr. Luciano Miller Reis Ro-
drigues, que completa: “O ‘Mário Covas’ é o 
único da região do ABC a realizar cirurgias 
de escoliose e um dos únicos em todo o Es-

especialistas do mercado estiveram reunidos 
para abordar outros temas, entre os quais 
“Imagem e postura” e “Automaquiagem bá-
sica”.

“Além da oportunidade de aprender 
um pouco mais, o curso também abriu 
espaço para o intercâmbio profissional. 
Muitas das secretárias participantes já se 
viram pelo campus, mas não se conhe-
ciam. Dessa forma, o treinamento per-
mitiu que estreitassem laços, com troca 
de informações e experiências”, ressalta 
a diretora executiva de RH da FUABC, 
Caroline Saint Aubin.

O presidente da FUABC, Marco 
Antonio Santos Silva, considerou: “Co-
memoramos recentemente o Dia da Se-
cretária e, em seguida, ofertamos curso 
específico para a classe profissional. 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 auxi-
lia para realização do trabalho melhor e 
com mais segurança. Temos obrigação de 
investir no aprimoramento e capacitação 
dessas profissionais”, garantiu.

tado de São Paulo”, garante.
Ao todo são aproximadamente 350 con-

sultas mensais para diferentes doenças da 
coluna, entre as quais fraturas, hérnia de 
disco, estenose de canal lombar e tumor em 
coluna, além de cerca de 50 atendimentos no 
campo da escoliose. O grupo de coluna rea-
liza 16 cirurgias mensalmente.

“Existem diversos tipos de deformidade 
da coluna. As mais frequentes são as escolio-
ses idiopáticas e o dorso curvo, mas também 
realizamos cirurgias de deformidade de ou-
tras etiologias, como escoliose neuromuscu-
lar, congênita ou de outras causas”, detalha 
Dr. Luciano Miller Reis Rodrigues, lembran-
do que o grande volume de atendimentos e 
cirurgias possibilita a publicação de diversos 
artigos científicos, que demonstram a expe-
riência adquirida pelo grupo de Coluna ao 
longo dos anos.

ATenção à “ColUnA TorTA”
A escoliose é conhecida popularmente 

como coluna torta e tem como caracterís-
tica principal o desvio anormal da coluna 
vertebral para o lado esquerdo ou direito. A 
doença causa deformidades em diferentes 
graus, que podem estar associadas a dores 
na coluna torácica ou lombar. Casos mais 
avançados podem ocasionar sintomas neu-
rológicos como perda de força muscular e 
da função motora ou até mesmo compli-
cações pulmonares, colocando em risco a 
vida dos pacientes.

A escoliose atinge de 0,5% a 8% da po-
pulação e é mais frequente em mulheres. O 
diagnóstico é feito através de radiografias. 
O exame físico com alterações de simetria 
do tronco pode levar à suspeita de início da 
deformidade. Entre os tipos mais comuns 
estão a escoliose idiopática (cuja causa não 

é totalmente conhecida), com cerca de 80% 
dos casos, além da degenerativa, congênita e 
neuromuscular.

Os tratamentos variam segundo a causa 
e vão desde a associação de atividade física, 
fisioterapia e medicamentos até casos mais 
graves, nos quais há necessidade de cirurgia 
para correção da curvatura da coluna. 

rência Promocional”, “Writing Skills” e “Como 
escrever textos técnicos”. O convidado já foi 
professor da Escola de Criação, da graduação 
em Comunicação Social, e da pós-graduação 
em Comunicação da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM).

CAPACITAção eM seCreTArIADo
A Diretoria Executiva de Recursos Huma-

nos da Fundação do ABC deu início em 17 de 

outubro ao “Curso de Capacitação em Secreta-
riado”. A abertura dos trabalhos foi prestigiada 
pelo presidente da FUABC, Dr. Marco Anto-
nio Santos Silva, e pela diretora executiva de 
RH, Caroline Saint Aubin. Coordenado pelo 
Instituto Eidos, o treinamento contou com 
participação de 27 secretárias e foi dividido em 
cinco encontros – sempre às sextas-feiras –, 
com término em 14 de novembro.

Além do módulo sobre redação empresarial, 

Palestrante Carlos Alberto Paulo Motta com as secretárias do grupo FUABC



www.fmabc.br 13

O Hospital de Clínicas Municipal José Alen-
car (HC), de São Bernardo, completa um ano 
de funcionamento neste dezembro e inaugura 
importantes serviços à população. Entra em 
operação o setor de hemodinâmica, que permi-
tirá a realização de exames e intervenções mini-
mamente invasivas. Além disso, a unidade passa 
a fazer cirurgias neurológicas, de politrauma e 
ortopédicas especializadas. No dia 8 houve so-
lenidade de aniversário, com presenças do ex-
secretário de Saúde da cidade e atual ministro, 
Arthur Chioro, e do prefeito Luiz Marinho.

Para garantir o atendimento às novas espe-
cialidades, serão abertos mais 50 leitos, sendo 
30 de internação e 20 em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), que se somarão aos 110 já em 
funcionamento. “Estamos cumprindo à risca 
nosso cronograma de implementação. A aber-
tura gradativa se reflete na qualidade do servi-
ço prestado. Temos convicção de que estamos 
na direção certa”, garante o superintendente 
do HC, Dr. Daniel Gomes Beltrammi.

A hemodinâmica realiza diagnósticos e pro-
cedimentos terapêuticos nas áreas de cardiolo-
gia, neurologia e angiologia. Nesta primeira fase, 
serão tratados no HC os pacientes com proble-
mas no coração, com indicação de cateterismo e 
angioplastia. Por meio da introdução de catete-
res no aparelho circulatório, é possível descobrir 
a presença de anormalidades e decidir sobre o 
melhor tratamento para desobstruir as artérias.

O novo serviço destaca-se por ser o único 
da cidade a atender casos urgentes em regime 
de 24 horas. “Isso representa grande avanço 
no tratamento dos infartos. A redução do tem-
po entre os primeiros sintomas, o diagnóstico e 
o tratamento é fundamental para manutenção 
da funcionalidade do coração dos pacientes”, 
afirma o superintendente do HC.

Os procedimentos são realizados por 
equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e técnicos de radiologia, com 
auxílio de método de imagem. Para isso, o 
hospital possui moderno equipamento de an-
giografia digital de alta resolução.

MAIs CIrUrgIAs
Ao entrar em nova fase de implementa-

ção, o HC começa a realizar neurocirurgias de 
urgência, cirurgias de politrauma e de ortope-
dia especializada – serviços inéditos no muni-
cípio. Até então, os munícipes de São Bernar-
do que precisavam desse tipo de assistência 
aguardavam no Hospital e Pronto-Socorro 

Ministro da Saúde Arthur Chioro e prefeito Luiz Marinho participam de solenidade de aniversário

ESPECIAL HC

Hospital de Clínicas completa
um ano e anuncia novos serviços

“Fico feliz de ter sido a primeira. Fui muito 
bem tratada”, recorda. Em outubro, ela, que é 
moradora do bairro Jordanópolis, precisou mais 
uma vez de cuidados e retornou ao hospital. 
“Não mudou nada. Foram muito atenciosos, 
como antes. Só tenho elogios.” Elso concorda. 
“O atendimento é de Primeiro Mundo”.

Depois de dona Dina, naquele mesmo 
dia o HC recebeu outros cinco pacientes. Um 
deles foi o pedreiro Giuliano Genero da Silva, 
42. Ele sofrera um infarto e havia passado por 
angioplastia no Hospital Anchieta. “Quando 
cheguei no HC fiquei admirado com o porte 
do hospital. Tudo muito bonito. O atendi-
mento foi 100% e até a psicóloga veio falar 
comigo”, recorda.

Giuliano ficou dois dias internado e 
hoje faz acompanhamento com cardiologis-
ta. “Fico satisfeito em saber que temos um 
hospital assim na nossa cidade. Saúde para o 
povo deve ser mesmo prioridade”.

Central (HPSC) transferência para hospitais 
de referência regional, fora do município. Isso 
causava grande desconforto aos pacientes, já 
que muitas vezes a espera era longa.

As neurocirurgias de urgência e as cirur-
gias de politrauma geralmente são provocados 
por acidentes graves e extensos, com com-
prometimento simultâneo de várias funções 
e sistemas do corpo humano, como traumas 
de abdômen, tórax, membros e do sistema 
nervoso central. Para esse atendimento, o HC 
conta com equipe 24 horas.

O hospital também vai ampliar as cirur-
gias ortopédicas. Desde abril, a unidade atende 
casos relacionados a acidentes e já fez 1.300 
procedimentos. Parceria firmada com a Escola 
Paulista de Medicina da Unifesp permitirá que 
sejam realizadas cirurgias de alta complexidade, 
como implantação de próteses de joelho, coto-
velo e quadril, e ainda as artroscopias, menos 
invasivas, como as correções ligamentares.

PrIMeIros PACIenTes 
enTrAM PArA HIsTórIA

A quinta-feira amanheceu nublada naquele 
19 de dezembro de 2013. No HC, os funcio-
nários estavam ansiosos e a postos, do superin-
tendente ao porteiro, todos com os celulares 
e radiotransmissores nas mãos, esperando a 
mensagem. “Estão vindo”, alguém do HPSC 
avisou. Em menos de dez minutos, a ambu-
lância chegou. O veículo transportava Dina 
Scaramel da Silva, 59 anos, que se tornaria a 
primeira paciente a dar entrada no hospital.

Dona Dina estava internada no HPSC 
devido às escaras, lesões na pele que se agra-
varam porque vive acamada, sequelas da es-
clerose múltipla diagnosticada em 2003 e que 
comprometeu boa parte de seus movimentos. 
Transferida para o HC, passou mais quatro 
dias internada, na companhia do marido, Elso 
Moura da Silva.

HC passará a contar com hemodinâmica, que será usada para procedimentos como cateterismo e angioplastia

Ambulância levou 1ª paciente em 19 de dezembro de 2013Ao todo serão abertos mais 50 leitos

PMSBC

PMSBC/Raquel Toth
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Dedicação da enfermagem é reconhecida e elogiada pelos pacientes

Cuidado integral é prioridade no HC

“Fui tratada como se eu fosse avó de-
les, gente da família. Nunca vi isso, nem 
nos hospitais particulares de São Paulo”. É 
assim que Neide Domingues de Souza, 81 
anos, define a atenção que recebeu da en-
fermagem nos dez dias em que permaneceu 
internada no HC, onde passou por cirurgia 
no tornozelo. “Me senti querida. Isso tem 
muito valor quando a gente tem um proble-
ma de saúde”.

O elogio de Dona Neide foi um dos cer-
ca de 500 recebidos formalmente pelo SOU 
(Soluções e Orientação ao Usuário) neste 
primeiro ano de atividades. A equipe de en-
fermagem é a mais citada pelos pacientes e 
seus acompanhantes pela atenção, gentileza, 
dedicação e carinho dispensados. O segre-
do? “Empatia e compromisso. Temos uma 
equipe que acredita na filosofia do hospital, 
que é oferecer atenção exemplar aos usuários 
do SUS. São pessoas capazes de se colocar 
no lugar do outro. O hospital tem isso em 
seu DNA, já nasceu com a perspectiva da 
humanização. Nossa meta diária é que todos 
saiam daqui plenamente satisfeitos com o 
atendimento recebido”, afirma o gerente de 
enfermagem, Adriano Rodrigues de Sousa.

No HC, assim como nos demais hospi-
tais que integram o Complexo Hospitalar 
Municipal de São Bernardo (CHMSBC), a 
responsabilidade do cuidado não é exclusiva 
do médico, mas de toda a equipe. A enfer-
magem tem papel central nesse processo. 
São os profissionais que passam a maior par-
te do tempo com o paciente e têm condições 
de acompanhar e avaliar de perto sua evolu-
ção. “Aqui somos valorizados, o que faz toda 
a diferença”, avalia Adriano. 

Fisioterapia é umas das cinco especialidades que integram a equipe multiprofissionalEmpatia e compromisso são características fundamentais para atender com qualidade

dades de Terapia Intensiva (UTIs). O objeti-
vo é diminuir a sensação de confinamento e 
promover o bem-estar.

Nas enfermarias, há uma sala exclusiva 
para acompanhantes, com sofá, televisão e 
banheiro. Nas UTIs, a área é ainda mais am-
pla, com dois vestiários. “A gente percebe, 
na prática, o que a literatura já indica, que 
a presença da família ou de um amigo pró-
ximo é fundamental para a recuperação. O 
acompanhante é um importante aliado no 
tratamento”, diz o gerente de enfermagem.

A funcionária pública Eliana Maria Gar-
cia, 47 anos, se surpreendeu por poder estar 
ao lado do pai, internado na UTI do HC. “É 
um período muito triste e difícil, de fragili-
dade. A possibilidade de estar com ele me 
deixa sem palavras. Há um diálogo e uma 
escuta permanentes aqui no hospital, do 
porteiro ao médico. Estou muito grata pelo 
tratamento digno que estamos recebendo”.

eQUIPe MUlTIProFIssIonAl 
TeM AUTonoMIA

Uma das principais características do 
HC é a equipe multidisciplinar, formada por 
profissionais de fisioterapeuta, fonoaudiolo-
gia, psicologia, nutrição e serviço social. Eles 
trabalham com autonomia e de forma inte-
grada com enfermeiros e médicos, avaliando 
todos os pacientes que são internados no 
hospital. A triagem indica quais casos pre-
cisam de acompanhamento e serve de base 
para que cada especialista defina seu plano 
terapêutico e frequência dos atendimentos.

“Não precisamos esperar que um médi-
co ou enfermeiro solicite nossa intervenção. 

A enfermagem é a categoria mais nu-
merosa do HC. São 240 funcionários, en-
tre auxiliares, técnicos e enfermeiros. Para 
manter o alto padrão de assistência, os co-
laboradores estão em constante formação. 
A responsável pela Educação Permanente 
do HC, Kelly Lopes Bianchini, conta que 
são levantadas todas as dificuldades en-
frentadas no dia a dia pelas equipes para 
que sejam planejados os conteúdos de 
acordo com as reais necessidades. “Não 
fazemos treinamento fast food. É impor-
tante que esse processo faça sentido para 
o colaborador, senão de nada vale o esfor-
ço”, comenta.

Desde dezembro passado foram traba-

lhados 72 temas em 462 horas de capaci-
tação. O processo conta com participação 
ativa dos funcionários, que trocam experiên-
cias e se transformam em multiplicadores de 
boas práticas e técnicas.

esPAço FoI PlAneJADo 
PArA AColHer

A estrutura física do HC garante que não 
apenas os pacientes sejam beneficiados pela 
assistência humanizada, mas também seus 
familiares. Com espaços generosos e janelas, 
os leitos permitem que todos os internados 
sejam acompanhados por pessoa de sua pre-
ferência durante 24 horas, inclusive nas Uni-

Recepcionista Kátia está na unidade há um ano; humanização é atitude

ESPECIAL HC

Fotos: PMSBC/Raquel Toth
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Pioneiros acompanham o 
hospital desde a construção

Quando chegou ao HC pela primei-
ra vez, o hospital era um gigante de 11 
pavimentos de concreto, ainda sem aca-
bamento e com instalações hidráulica e 
elétrica em fase de execução. Era maio 
de 2013, e Jorge Almeida, 39 anos, havia 
sido contratado pela Secretaria de Saúde 
para acompanhar a etapa final das obras. 
Meses depois, seria o primeiro funcioná-
rio admitido pelo CHMSBC para atuar 
na unidade.

“Foi uma oportunidade de ouro poder 
acompanhar essa construção de perto. Sei 
o que está por trás dessas paredes e como 
tudo foi feito. Isso faz toda a diferença no 
trabalho que executo hoje”, conta Jorge, 
que é coordenador de manutenção pre-
dial do HC.

Jorge comanda uma equipe de 35 co-
laboradores, os “fazem-tudo” do hospital, 
desde reparos na alvenaria, passando pela 
manutenção do ar-condicionado, a troca 
de uma lâmpada, o conserto da janela que 
emperrou, a troca da válvula do vaso sani-
tário, a pintura que descascou... é extensa 
a lista de tarefas desse pessoal, que cuida 
da “saúde” do prédio.

“Nossa equipe trabalha com a cons-
ciência de que a atuação deles, por mais 
simples que pareça, pode ajudar a salvar 
vidas. Imagine um gerador de energia 

que não funciona por falta de manutenção, 
por exemplo. Isso tem impacto direto para o 
médico, que pode ter que adiar uma cirurgia 
se faltar energia, e também para os pacientes 
que precisam de ajuda de aparelhos para res-
pirar”, explica.

O coordenador fala com orgulho do dia 
em que o hospital foi inaugurado e da satis-
fação de poder continuar trabalhando com 
pessoas que, assim como ele, têm origem hu-
milde e trajetória marcada por muita dedica-
ção para superar obstáculos. “Sou o primeiro 
da minha família a fazer uma faculdade. Dou 
muito valor às chances que tive e acho muito 
importante valorizar o esforço de cada um”.

Um dos colaboradores de Jorge é o pe-
dreiro João de Brito Ribeiro, 33. Em 2011, ele 
foi contratado pela Tratenge, empreiteira que 
construiu a unidade. Na época, Brito traba-
lhava em Guarulhos, mas precisava muito de 
um emprego mais perto de casa, na Vila São 
Pedro. Viúvo, perdera a esposa no parto da 
única filha e criava sozinho a recém-nascida 
Yasmin. “Aprendi a fazer de tudo, a dar ba-
nho, trocar fralda, fazer mamadeira, papinha. 
Éramos só nós dois, e é assim até hoje”.

Trabalhar na obra do HC permitiu que 
Brito cuidasse da filha. Mesmo sem conseguir 
fazer hora extra – ele tinha que sair no horá-
rio para pegar a menina na creche –, Brito se 
destacou pela qualidade do serviço realizado. 

Trabalhadores que ajudaram a erguer o prédio hoje são funcionários do HC

Aqui tratamos o paciente em suas necessida-
des globais, e não apenas sua doença. Tam-
bém treinamos o familiar para lidar com o 
paciente em casa”, sustenta a fisioterapeuta 
Vivian Simioni Santana.

Todos os aspectos que podem impedir a 
melhora e retardar a alta médica são consi-
derados. O paciente pode precisar da ajuda 
do fisioterapeuta para recuperar a função 
pulmonar, por exemplo; da intervenção da 
fonoaudióloga para deglutir os alimentos ou 
da nutricionista para sair de um quadro de 
desnutrição ou restrição alimentar severa; 
do atendimento psicológico para superar a 
quebra de rotina causada pelos problemas 
de saúde e as sequelas; da mediação do assis-
tente social para acessar outros serviços mu-
nicipais ou conseguir um lugar seguro para 
se abrigar depois de deixar o hospital.

“É importante que a alta clínica seja se-
guida pela alta social. Todo paciente do HC 
sai monitorado por nós e com as consultas 
e demais procedimentos agendados. Ele será 
acompanhado pela UBS de referência e pelos 
agentes de saúde. Isso aumenta a adesão ao 
tratamento e diminui o índice de novas inter-
nações”, diz a coordenadora do Serviço Social 
do CHMSBC, Sandra dos Santos Oliveira.

Para a psicóloga Melissa Akemi Toya-
ma, o período de internação pode ser uma 
oportunidade para reavaliar o modo de vida 
e rever condutas e valores. “Muitas vezes é 
nesse momento que a pessoa se vê como 
principal responsável pela sua saúde. Alguns 
vínculos familiares desfeitos também come-
çam a se refazer.”   

reCePCIonIsTAs 
ACoMPAnHAM VIsITAnTes

“Não acreditei quando vi que a recepcio-
nista ia me acompanhar até o leito do meu 
pai. Falei que não precisava, mas ela explicou 
que faz isso com todo mundo!”, comentou a 
dona de casa Vera Lúcia Goncalves, 58 anos. 
Em meados de novembro, o pai dela sofreu 
uma queda e passou por cirurgia para colo-
cação de prótese no ombro. 

A equipe de recepção conta com 45 pes-
soas. Além de registrar a entrada de pacien-
tes, visitantes e acompanhantes, eles tam-
bém desempenham a função de concierge, 
muito comum em hotéis, que têm profissio-
nais para guiar os hóspedes até os quartos e 
atendê-los de forma personalizada. No HC, 
qualquer pessoa que chega pela primeira vez 
ao hospital é acompanhada por uma recep-
cionista até seu local de destino. Tem-se o 
cuidado, inclusive, de dar atenção especial às 
pessoas que têm medo de elevador, dando 
apoio quando é necessário se deslocar.

“A recepção não deve apenas sorrir. 
Aqui eu aprendi que a humanização está na 
atitude, e não na aparência”, diz a recepcio-
nista Kátia Cristina Flausino, que trabalha na 
unidade desde a inauguração.

Das áreas em que mais atuou, lembra com 
carinho do auditório, onde participou da 
construção de cada um dos degraus, e 
também da instalação das bancadas de 
mármore nas recepções. Há um ano, foi 
contratado pelo CHMSBC. “No dia da 
inauguração fiquei emocionado. Tenho 
orgulho de trabalhar aqui. Já trouxe até a 
Yasmin para conhecer. É um hospital que 
ajuda muita gente”.

João de Brito Ribeiro é um dos 1.255 
nomes que constam da placa instala-
da na recepção do HC em homenagem 
aos operários que atuaram na obra. O 
do ajudante geral Almiro Borges Araújo, 
50, também está lá. Almiro começou na 
construção em 2012. Era uma vaga tem-
porária, para três meses. Acabou ficando 
um ano e quatro meses e foi incorporado 
ao efetivo do HC. Hoje, fazem parte do 
quadro 1.055 colaboradores, incluindo 
272 funcionários terceirizados, que inte-
gram equipes como limpeza e segurança 
patrimonial.

Almiro mora na região do Alvarenga 
desde 1988, quando chegou da cidade de 
Dom Expedito Lopes, no Piauí. Naquele 
tempo, “era tudo brejo”. Hoje, ele come-
mora os novos tempos. “Aqui é excelente. 
Posso dizer que trabalho no cartão postal 
da cidade”.

Almiro, Jorge e Brito atuam na manutenção e cuidam da 'saúde' do prédio

PMSBC/Raquel Toth




