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São Bernardo inicia
em 2015 obras de

dois novos hospitais

FMABC obtém melhor 
resultado global de todas

as edições do ENADE

Festa de final de ano 
reúne mais de

350 colaboradores
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Com apenas um andar, o prédio administrativo da Fundação do ABC acaba de passar por ampliação e ganhou novo pavimento.
O projeto de reforma da estrutura fechou toda a área de estacionamento, criando novo andar no piso térreo, que servirá de sede para

a Central de Convênios – a maior unidade mantida da FUABC. Pág. 3

Fundação do ABC amplia sede administrativa
e readequa espaços do campus universitário
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Paulo Pinheiro visita ministro 
Arthur Chioro para reunião 

sobre o Hospital São Caetano

O ministro da Saúde, Arthur Chio-
ro, firmou verbalmente compromisso 
de ajudar a Prefeitura de São Caetano 
a reabrir por completo e transformar 
novamente o tradicional Hospital São 
Caetano em unidade de referência re-
gional. Chioro revelou as intenções 
sobre a unidade hospitalar da cida-
de em reunião com o prefeito Paulo 
Pinheiro, que também contou com 
participação do procurador geral do 
município, Marco Antonio Iamnhuk. 
O encontro ocorreu em 19 de dezem-
bro, em subsede do Ministério da Saú-
de no Centro de São Paulo.

Durante a reunião, os representan-
tes da Prefeitura sancaetanense expli-
caram ao ministro sobre procedimen-
tos que estão sendo planejados pelo 
Governo Municipal para solucionar 

o imbróglio que envolve a unidade 
– a área pertence a uma entidade e a 
Administração necessita arcar com a 
desapropriação para ter a titularidade 
do local. “Estamos avaliando o real 
valor daquele espaço, para, assim, ir-
mos atrás de recursos que viabilizem a 
aquisição”, ressaltou Pinheiro.

“São Caetano pode contar com 
nosso apoio para desenvolver um plano 
de ocupação economicamente viável 
desse hospital. Se reaberto totalmente, 
o local fornecerá guarnição na área de 
Saúde a toda a região do ABC”, desta-
cou Arthur Chioro, que ainda prometeu 
conversar com o secretário de Saúde do 
Estado de São Paulo, David Uip, e com 
o Consórcio Intermunicipal do ABC, 
no intuito de estreitar as tratativas para 
equacionar a questão.

O prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro, e o ministro da Saúde, Arthur Chioro

2014, certamente
um ano inesquecível

Dizem que os números são irrefutáveis. 
As pesquisas quantitativas, baseadas em evi-
dências, são incontestáveis, fidedignas. Os 
números de 2014, que obviamente refletem 
o resultado de anos de trabalho e dedicação, 
comprovam o sucesso da Faculdade de Medi-
cina do ABC. Aliás, uma história construída 
por alunos, professores, funcionários, pacien-
tes e pela comunidade do Grande ABC. Es-
ses são os verdadeiros atores da FMABC.

Há tempos deixamos de ser uma institui-
ção de ensino superior que oferece somente o 
curso de Medicina. Somos, reconhecidamen-
te, uma instituição especializada em Ciências 
da Saúde, com oito cursos na área, um pro-
grama de pós-graduação validado pela Capes, 
com muitos outros méritos: residência médi-
ca, lato sensu, infraestrutura, vasto campo de 
prática e ambulatório de especialidades, entre 
tantos outros.

Mas, os números, que são irrefutáveis, aca-
bam coroando tudo isso: Medicina nota 5 no 
ENADE. Enfermagem nota 5 no ENADE. 
Farmácia nota 4 no ENADE. Fisioterapia nota 
4 no ENADE. Nutrição nota 4 no ENADE.

O curso de Medicina, após a nota 4 no 
MEC e 5 no ENADE, está entre os melhores 
do país. Enfermagem obteve nota 4 na ava-
liação do MEC. Farmácia nota 4. Fisioterapia 
nota 3. Gestão em Saúde Ambiental nota 3.

Certamente 2014 foi um ano inesquecí-
vel. Como valorizamos os compromissos que 
são assumidos e que não ficam no campo das 
ideias, fortalecemos os cursos de graduação e 
investimos em Saúde.

Para fechar de maneira mais nobre ainda, 
recebemos nos últimos dias de 2014 a publi-
cação da Revista Exame sobre os melhores 
cursos de Medicina do Brasil, segundo o 
MEC. Nosso nome está lá, o quarto item da 
lista. E por mais que os números reflitam uma 
posição inquestionável, o orgulho é maior do 
que o ranking.

Independente dos dados, o que vale mes-
mo é a trajetória da Faculdade de Medicina 
do ABC. A história que construímos. O valor 
que damos à educação. Mais do que isso: o 
valor que damos à qualidade da educação. O 
valor que damos às pessoas. Ao talento das 
pessoas. À dedicação. Ao empenho. Ao in-
cansável espírito de ser melhor sempre. Uma 
história de 45 anos que os números refletem, 
mas que começou lá atrás.

Agradecemos ao Núcleo Gestor, aos co-
ordenadores de curso e ao corpo docente por 
mais um ano, assim como à toda a comuni-
dade acadêmica e aos funcionários pela cola-
boração, inclusive durante as visitas do MEC. 
Também aproveitamos para agradecer todo 
o apoio da mantenedora Fundação do ABC, 
na pessoa de seu presidente, Marco Antonio 
Santos Silva, e aos prefeitos dos municípios 
instituidores Santo André, São Bernardo e 
São Caetano – respectivamente Carlos Gra-
na, Luiz Marinho e Paulo Pinheiro.

Podemos resumir 2014 de uma maneira 
só: FMABC, formando profissionais reco-
nhecidamente bons. E com critérios rigoro-
sos de avaliação! Orgulho de ser FMABC! E 
que venha 2015!

Dr. Adilson Casemiro Pires e
Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Diretor e vice da FMABC

PMSCS / Robson de Almeida

Doutores Adilson Casemiro e Fernando Fonseca
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Fundação do ABC amplia sede administrativa
e readequa espaços do campus universitário

Com apenas um andar, o prédio admi-
nistrativo da Fundação do ABC – que tam-
bém abriga setores da Central de Convênios 
– acaba de passar por ampliação e ganhou 
novo pavimento. A construção original foi 
concebida com pavimento único suspenso, 
na qual o piso térreo era aberto e utilizado 
como estacionamento. O projeto de reforma 
da estrutura fechou toda a área de estaciona-
mento, criando novo andar administrativo no 
piso térreo, que servirá de sede para a Central 
de Convênios – a maior unidade mantida da 
FUABC. A expectativa é de que até o final de 
fevereiro todos os colaboradores já estejam 
acomodados no novo espaço.

A inauguração em 23 de dezembro con-
tou com presenças do prefeito de São Caeta-
no, Paulo Pinheiro, do secretário de Saúde de 
Santo André, Dr. Homero Nepomuceno Du-
arte, e do secretário de Serviços Urbanos de 
São Bernardo, Tarcísio Secoli, além do diretor 
da FMABC, Dr. Adilson Casemiro Pires, do 
vice-diretor, Dr. Fernando Luiz Affonso Fon-
seca, do presidente da FUABC, Marco Anto-
nio Santos Silva, do vice-presidente, Mauricio 
Mindrisz, e do secretário-geral, Dr. Jurandyr 
José Teixeira das Neves.

ConCePção MoDernA
A Central de Convênios ocupava área de 

aproximadamente 150 m2 no primeiro andar 
da FUABC e outros 150 m2 no prédio admi-
nistrativo da Faculdade de Medicina do ABC, 
onde ficava o setor de Recursos Humanos. 
Com a construção do novo andar térreo, fun-
cionários dos dois prédios serão acomodados 
em espaço único de 1.300 m2, que conta com 
total de 10 salas, além de copa, anfiteatro para 
treinamentos com capacidade para acomodar 
até 50 pessoas e espaços reservados para reu-
niões e entrevistas.

Criado segundo concepção moderna, 
com ilhas de trabalho que integram setores e 
aproximam colaboradores de diferentes áre-
as, o piso térreo tem capacidade para até 140 
postos de trabalho.

A partir da reforma e ampliação, o novo 
prédio da FUABC - Central de Convênios 
passa a contar com duas recepções indepen-
dentes com controladores de acesso, que au-
mentam a segurança e restringem a entrada de 
visitantes sem autorização prévia. Além disso, 
a concentração dos funcionários da Central 
em um único espaço permitirá a desocupação 
das áreas utilizadas atualmente. Dessa forma, 

Com presença do prefeito Paulo Pinheiro, inauguração em dezembro agrupará setores da Central de Convênios

Fundação do ABC e Faculdade de Medicina 
do ABC ganharão espaços importantes para 
criação e readequação de setores, assim como 
desenvolvimento de novos projetos.

“Com a Central de Convênios dividida 
em dois prédios, as três instituições que com-
partilham o campus perdiam espaço e fica-
vam limitadas. Tanto o setor de RH quanto 
o prédio da FUABC estavam completamente 
ocupados, sem possibilidade física para cres-
cimento ou ampliação das equipes”, revela o 
presidente da Fundação do ABC, Marco An-
tonio Santos Silva.

esTACIonAMenTo AMPLIADo
O campus universitário da FUABC-FMA-

BC está passando por intensa reformulação, 
com redistribuição de espaços e criação de no-
vas áreas. São mudanças que beneficiam tanto 
a instituição de ensino quanto a Fundação do 
ABC e a Central de Convênios – ou seja, as 
três instituições que compartilham o campus.

Entre as primeiras mudanças esteve a 
ampliação das vagas de estacionamento, via-
bilizada mesmo com a extinção das vagas 
nos andares térreos da sede da FUABC e da 
FMABC – onde futuramente serão instalados 
novos serviços. Após estudo detalhado do 
cenário, foi possível redimensionar espaços 
e aproveitar setores ociosos. Tal medida foi 
considerada fundamental e prioritária, pois 
com o desenvolvimento constante ao longo 

dos anos, novos cursos foram criados e cen-
tenas de funcionários foram incorporados, 
fazendo com que o número de veículos cres-
cesse substancialmente.

reesTrUTUrAção
A ampliação da sede da FUABC, com 

readequação de espaços da Central de Con-
vênios, e a reestruturação do estacionamento 
fazem parte da filosofia de trabalho implanta-
da no início de 2014 pelo presidente da Fun-
dação do ABC, Marco Antonio Santos Silva. 
O gestor tem buscado solucionar demandas 
importantes da mantenedora e das mantidas, 

promovendo melhor aproveitamento de es-
paços e otimizando o trabalho, a fim de evitar 
que problemas de planejamento e de infraes-
trutura limitem o crescimento da instituição.

Para 2015, a Fundação do ABC planeja 
intensificar parcerias com a iniciativa privada, 
com intuito de captar recursos para novos pro-
jetos, reformas e ampliações. Entre os planos 
de parceria em andamento estão o pioneiro 
Instituto de Cardiologia da Faculdade de Medi-
cina do ABC, um novo complexo poliesporti-
vo, a criação de anfiteatro para a mantenedora e 
a abertura de duas novas mantidas no campus: 
o Hemocentro e o Centro de Diagnósticos. 

Marco Antonio Santos Silva anunciou projetos para Instituto de Cardiologia, complexo poliesportivo e novas mantidas: Hemocentro e Centro de Diagnósticos

Novo andar térreo reunirá funcionários da Central de Convênios em espaço único com 1.300 m2
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A Fundação do ABC e a Associação dos Funcionários da FUABC-FMABC 
se uniriam para realização de megaevento de confraternização de fim de ano. Em 
23 de dezembro, mais de 350 colaboradores de FUABC, FMABC e da Central de 
Convênios estiveram reunidos no campus universitário para festa com direito a 
churrasco completo e entrega de amigo secreto, além da recepção dos convidados 
ao som de serenatas com o Grupo Lúmen.

Precedida pela inauguração da ampliação do prédio da Fundação do ABC, a 
festa de fim de ano ocorreu justamente no novo espaço, em cerca de 1.300 me-
tros quadrados. Entre os destaques, a confraternização contou com animação 
de DJ profissional, show com o humorista Célo Bechert – vencedor do con-
curso de Stand Up Comedy da Folha de S. Paulo –, e sorteio de brindes como 
bicicletas, cestas de Natal, cafeteira e tablets. 

Festa de final de ano reúne mais de 350
colaboradores no campus universitário

Confraternizações da Fundação do ABC
e da Associação dos Funcionários da

FUABC-FMABC foram unificadas em 2014

Tarcísio Secoli, Mauricio Mindrisz, Marco Antonio Santos Silva, Paulo Pinheiro, Homero Duarte e Jurandyr das Neves
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‘Irmã Dulce’ cria Centro de estudos

Policial vira Papai noel para alegrar pacientes

Bebê nasce no 
primeiro minuto 

de 2015 em
Praia grande

Atuando na área de segurança, o po-
licial militar Marcelo Lacalentola trocou a 
farda pela roupa vermelha de Papai Noel 
para levar alegria a crianças e adultos inter-
nados no Hospital Municipal Irmã Dulce. 
No universo da saúde, o simpático visitante 
esbanjou simpatia e muita emoção no final 
de 2014. A visita do policial, acompanhado 
pela filha, Priscila Lacalentola, como auxi-
liar do Bom Velhinho, em 22 de dezembro, 
integrou a programação comemorativa de 
Natal de pacientes que enfrentam o pro-
cesso de internação hospitalar.

O objetivo de ações solidárias volun-
tárias como a do policial é proporcionar 
momentos de descontração tanto aos pa-
cientes quanto aos familiares, envolvendo 
a equipe multidisciplinar, após análise e 
autorização da diretoria. O hospital conta 
com o Grupo Feliz de voluntários regu-
lares, que são capacitados para atuar em 
várias frentes. Há também projetos con-
solidados, como a Pet Terapia (pela ONG 
Cão Amor de Praia Grande) e as visitações 
do grupo de animação Arco-Íris da Ale-
gria (composto por adolescentes da ordem 
feminina de mesmo nome, acompanhado 
pelo palhaço Pirulito e sua esposa Lilica).

Para discutir e avaliar as iniciativas 
em prol do bem-estar dos pacientes, fa-
miliares, acompanhantes e funcionários, 
o “Irmã Dulce” conta com a Comis-
são de Humanização, que existe desde 

Nos braços da mãe, Daniela Canu-
to Rocha, de 18 anos, o primeiro bebê 
do ano de Praia Grande permanecia 
tranquilo. Ainda sem nome definido 
– Guilherme ou Kauan – o pequeno 
veio ao mundo de parto normal no 
primeiro minuto de 2015, no Centro 
Obstétrico do Hospital Municipal 
Irmã Dulce. Nasceu pesando 3.250 
kg e com 48,5cm.

Mãe de primeira viagem, Daniela 
contou que ela e o marido não são 
de Praia Grande – viajaram de Juquiá 
apenas para passar o Réveillon na 
praia e ver a tradicional queima de fo-
gos. “Foi a primeira vez que estive em 
Praia Grande, não conhecia a cidade. 
Pensávamos em ver os fogos e voltar 
para a casa”, explicou. Mas os planos 
mudaram quando Daniela começou a 
sentir dores, que nem sabia ser con-
trações, já que o parto era previsto 
para o meio do mês de janeiro. “Ti-
vemos que parar na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento), que nos enca-
minhou para o ‘Irmã Dulce’. Devia 
ser um pouco antes da meia-noite. No 
hospital correu tudo bem no parto e 
quando o som dos fogos começou eu 
pude ouvir, ao mesmo tempo, meu 
filho chorando pela primeira vez. Foi 
muito emocionante”, relatou Daniela.

Como não pretendia passar a 
noite na cidade, o casal não trouxe 
roupas, e o bebê recebeu as primeiras 
roupinhas da enfermagem enquanto 
o pai foi providenciar a mala de ma-
ternidade. Para ocasiões como essa, 
o hospital disponibiliza enxovais do-
ados por voluntários. Como não po-
deria deixar de ser, tudo branco, com-
binando. “Desejo que ele cresça com 
saúde”, comemorou a jovem. “Para 
nós, o ano começou bem!”.

Um importante passo na área de edu-
cação e pesquisa foi dado em dezembro 
pelo Hospital Municipal Irmã Dulce com a 
criação de um Centro de Estudos – um dos 
projetos anunciados no início de 2014 pelo 
médico Manoel Nunes Cardoso Neto, ao 
assumir a superintendência da unidade.

A conquista chega aos cinco anos de 
gestão da Fundação do ABC em Praia 
Grande. O Centro de Estudos se concre-
tiza como sociedade civil, de caráter cien-
tífico e sem fins lucrativos, integrada por 
profissionais da área de saúde. “Embora in-
tegrante da organização do hospital, possui 
personalidade jurídica própria”, informa o 
diretor clínico Renato Luis Borba, que par-
ticipou do processo de criação.

Com estatuto próprio, o centro tem por 
presidente a médica intensivista Daniela Boni, 
que atua na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Adulto, e vice-presidente a enfermei-
ra Fabiana Dourado, do setor de Educação 
Continuada, entre outros membros.

Sediado no hospital, em espaço físico 

ainda a ser definido, o centro tem prazo de 
duração indeterminado. Entre seus objeti-
vos estão fomentar o progresso, o desen-
volvimento, o aperfeiçoamento e a difusão 
de conhecimentos científicos; promover e/
ou participar de cursos, conferências, sim-
pósios, debates, palestras e outros, tanto 
em sua sede social como em outros locais; 
e contribuir para o desenvolvimento e di-
vulgação da pesquisa científica realizada no 
Hospital Municipal Irmã Dulce. Também 
busca incrementar a integração social dos 
profissionais da saúde atuantes no hospital.

O centro integra vários profissionais, 
como médicos, enfermeiros, assistentes 
sociais, psicóloga e fisioterapeutas, bem 
como voluntários que atuam na institui-
ção. De acordo com o diretor clínico, tan-
to a Comissão de Humanização como a 
Comissão de Residência Médica (CORE-
ME) estão envolvidas nas ações.

oUTros ProJeTos
Outro projeto em elaboração é a futura 

criação de uma lanchonete com área de con-
vivência, voltada para funcionários e profis-
sionais de saúde, mas que também atenderá 
aos usuários do hospital, como visitantes e 
acompanhantes de pacientes. “Quero pro-
porcionar um ambiente saudável, onde os 
colaboradores possam produzir com vontade 
e envolvimento”, expõe o superintendente 
Manoel Nunes Cardoso Neto.

Voltados para a valorização dos colabo-
radores, tais projetos visam cultivar um olhar 
interno aos funcionários, para que os mesmos 
possam ter visão mais ampla da assistência 
que o complexo oferece à população. “Nos 
serviços de saúde o que entregamos não são 
apenas cirurgias, consultas, exames. É muito 
mais que isso. Entregamos uma assistência no 
seu sentido mais amplo, que é acolhimento, 
carinho, cuidado”, explica Dr. Neto.

Gerenciado pela FUABC, o complexo 
envolve o Hospital Municipal Irmã Dul-
ce, Pronto-Socorro Central e Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Dr. Charles 
Antunes Bechara.

2008, quando a Fundação do ABC assumiu 
a gestão hospitalar.

nATAL no HosPITAL
As crianças internadas na Pediatria e na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, 
incluindo bebês da UTI Neonatal, receberam 
brinquedos doados pelas voluntárias artesãs 
Silene Perretti e Denise Valentim. A distribui-
ção foi feita por membros da Comissão de 
Humanização. Residindo em São Paulo, Silene 
e Denise dão aulas gratuitas de artesanato no 
anfiteatro para familiares e acompanhantes de 
pacientes, uma vez por mês.

Outra presença constante na Brinquedo-
teca, a integrante do Rotary Club Novo Tem-
po, Marli Jorge Pereira, ensinou crianças e 

mães da Pediatria a confeccionar um mó-
bile de Natal feito com CD. O Arco-Íris 
da Alegria e o palhaço Pirulito também 
percorreram todo o hospital.

Na esfera religiosa, a Pastoral da Saú-
de da Igreja Católica promoveu missa de 
Natal no anfiteatro do hospital, celebrada 
por padre e com a presença de coral. Ou-
tro coral, o Vivência, fez apresentação aos 
funcionários, prestigiada pelo superinten-
dente Manoel Nunes Cardoso Neto, que 
deu início às comemorações de fim de 
ano. Membros caracterizados da Capelania 
Evangélica contaram histórias na festa da 
Pediatria, na Brinquedoteca, e visitaram 
pacientes da Psiquiatria, que tiveram café 
especial e ganharam caixas de bombons.

Marcelo Lacalentola trocou farda por roupa vermelha de Papai Noel

Primeiro bebê nasceu pesando 3.250 kg
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Construção do Hospital da Mulher e do
Hospital de Urgências começa em 2015

A construção do Hospital de Urgên-
cias e do Hospital da Mulher, que integra-
rão o Complexo Hospitalar Municipal de 
São Bernardo, deve ter início no segundo 
semestre de 2015. É o que prevê a Secre-
taria de Saúde de São Bernardo. As obras 
fazem parte do projeto de fortalecimento 
da rede municipal, que contará com 160 
milhões de dólares em investimentos, 
com recursos municipais e do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID).

O Hospital de Urgências substitui-
rá o Hospital e Pronto-Socorro Central 
(HSPC) e será construído na Rua Joaquim 
Nabuco, ao lado do HPS Central, onde 
funcionava a antiga sede da Secretaria de 
Saúde, de modo que não será necessário 
interromper as atividades da unidade du-
rante o período de obras.

Já o Hospital Municipal Universitário 
(HMU) será transformado em Hospital 
da Mulher. O atual prédio receberá obras 
de reforma e ampliação para incorporar 
o Centro de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher (Caism), que hoje funciona 
no bairro Santa Terezinha. Novo prédio 
para o hospital será erguido ao lado. Com 
isso, a maternidade terá capacidade para 
realizar 100% dos partos da rede pública 
do município, já que atualmente cerca de 
20% das parturientes precisam ser trans-
feridas para unidades fora da cidade.

A Câmara Municipal aprovou, em 
sessão extraordinária realizada dia 22 de 
outubro, a autorização para que o mu-
nicípio contraia empréstimo de 80 mi-
lhões de dólares com o BID, com con-
trapartida de igual valor por parte da 
Prefeitura. A autorização do Legislativo 
é um dos requisitos para que o Tesouro 
Nacional aprove o contrato, que tam-
bém será apreciado pelo Senado.

A Secretaria de Saúde avalia que, até 
o final do primeiro trimestre de 2015, 
a tramitação do processo em Brasília já 
tenha sido concluída para que as obras 
e medidas previstas tenham início entre 
julho e agosto do próximo ano.

MeLHorIAs e AMPLIAção
Além dos dois novos hospitais, parte 

Prefeitura de São Bernardo investirá 160 milhões de dólares na saúde a partir do 2º semestre

dos investimentos será usada para comple-
tar a informatização da rede municipal. Se-
rão adquiridos equipamentos de tecnologia 
da informação e haverá ampliação da capa-
cidade de armazenamento e velocidade dos 
dados informatizados, além da conclusão do 
cabeamento de rede. Com isso, o sistema de 

informatização estará integrado em todos os 
serviços de saúde, permitindo a elaboração 
de prontuário e agendamento eletrônicos.

Também fazem parte do projeto a 
reforma da Policlínica Rudge Ramos e a 
compra de equipamentos para essa unida-
de, assim como para as policlínicas Alva-

renga e Centro. O restante dos recur-
sos será aplicado no desenvolvimento 
e implementação das linhas de cuidado 
materno-infantil, hipertensão arterial 
sistêmica e do diabetes, incluindo a 
capacitação de profissionais e consul-
torias técnicas de apoio.

HMU será transformado em Hospital da Mulher e realizará 100% dos partos do SUS da cidade

Hospital de Urgências será erguido ao lado do HPSC, que não interromperá atividades durante a obra
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Medicina ABC conquista melhor resultado 
global de todas as edições do enADe

O presente de Natal chegou mais cedo 
para professores, alunos e colaboradores da 
Faculdade de Medicina do ABC. O Ministério 
da Educação divulgou em 18 de dezembro os 
resultados do Índice Geral de Cursos (IGC) e 
dos Conceitos Preliminares de Curso (CPC) – 
cujo cálculo inclui a nota de cada curso no Exa-
me Nacional de Desempenho de Estudantes 
(ENADE) –, ambos referentes ao ciclo 2013. 
Na avaliação institucional global, a FMABC 
conseguiu manter nota 4 no IGC – cujo con-
ceito máximo é 5. Já nos cursos isolados, Me-
dicina manteve a nota máxima 5 no ENADE, 
enquanto Enfermagem passou de 3 para 5.

“A Faculdade de Medicina do ABC com-
pletou 45 anos em 2014 e o ano não poderia 
terminar melhor. Ficamos muito felizes com 
os resultados do IGC e do ENADE, que re-
fletem o esforço da Diretoria, corpo docente, 
discentes e de todos os funcionários em busca 
do aperfeiçoamento contínuo, crescimento e 
inovação”, comemoram o diretor e o vice da 
FMABC, doutores Adilson Casemiro Pires e 
Fernando Luiz Affonso Fonseca, que comple-
tam: “Além do empenho das equipes, mudan-
ças curriculares e a transição da faculdade do 
sistema estadual para o federal foram funda-
mentais para atingirmos índices tão expressi-
vos. Hoje somos submetidos a avaliações mais 
padronizadas e rigorosas. O Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 
exige muito das instituições e essa cobrança foi 
extremamente benéfica, pois permitiu avaliar-
mos nosso desempenho, perceber pontos frá-
geis e implantar as melhorias necessárias”.

Além das notas máximas em Medicina e 
Enfermagem, todos os demais cursos avalia-
dos no ENADE tiveram desempenho exce-
lente. As graduações em Farmácia, Nutrição 
e Fisioterapia ficaram classificadas entre as 

Cursos de Medicina e Enfermagem atingiram conceito máximo 5, enquanto 
Farmácia, Nutrição e Fisioterapia conquistaram nota 4

melhores do país, todas com conceito 4.

VIsITAs Do MeC
Antes mesmo da divulgação dos resulta-

dos do IGC e do ENADE, a Faculdade de 
Medicina do ABC já havia sido bem avalia-
da em visitas de comissões do Ministério da 
Educação. O trabalho teve início em agosto, 
entre os dias 4 e 6, resultando em nota final 
4 para o curso de Medicina e no recreden-

ciamento da faculdade. No mesmo período, 
a graduação em Fisioterapia foi examinada e 
conquistou conceito 3.

O curso de Gestão em Saúde Ambiental 
foi aprovado também com nota 3 na visita 
entre 3 e 5 de setembro. Já Enfermagem re-
cebeu o MEC de 29 de setembro a 1º de ou-
tubro, com nota final 4, enquanto Farmácia 
participou do processo dias 6 e 7 de novem-
bro, avaliada com nota final 4.

"Os resultados são fruto de um conjunto de ações 
pedagógicas e institucionais. No decorrer dos anos, o 
curso de Enfermagem vem procurando formar profis-
sionais que atendam as necessidades da população 
brasileira, enfatizando a essência da profissão que 
é ‘cuidar’. Assim, para atingir esse objetivo, temos 
projeto pedagógico dinâmico, que frequentemente é 
revisto e ajustado às realidades da saúde regional 
e global. Utilizamos metodologias ativas, particular-
mente nas disciplinas que envolvem a assistência ao 
indivíduo e à comunidade. Buscamos oferecer opor-
tunidades aos discentes quanto à participação nas 
atividades que a FMABC oferece, especialmente as 
de extensão, que são inúmeras.

Outro diferencial diz respeito à diversidade dos 
cenários de práticas oferecidos na atenção primária 
e secundária, desde o início da graduação, com abor-
dagens trans e interdisciplinar. Com esse conjunto de 
ações, temos evidenciado alunos mais seguros, críti-

EnfErmagEm cos, com iniciativa e que têm percebido a respon-
sabilidade que possuem na saúde daqueles que 
cuidam, já no decorrer da graduação.

Estas observações corroboraram na recente 
avaliação do curso pela comissão do MEC. Eles 
enfatizaram e se admiraram com a postura críti-
ca de nossos alunos. É importante ressaltar que 
o curso procura manter corpo docente preparado 
e que necessita investir nessa qualificação cons-
tantemente. E, finalmente, o apoio da Diretoria da 
FMABC tem sido elemento fundamental no pro-
cesso de consolidação deste modelo de ensino.

Hoje nossa sensação é de felicidade, orgulho 
e confiança no trabalho que estamos realizando. 
Além disso, decorre-se um desafio para que este 
trabalho se sustente, a fim de garantirmos uma 
boa formação aos futuros enfermeiros, contri-
buindo com o mercado de trabalho e oferecendo 
bons profissionais".

Resultados positivos no IGC, ENADE e nas visitas do MEC confirmam excelência do trabalho realizado pela Diretoria, corpo docente, alunos e funcionários da FMABC

Rosangela Filipini, coordenadora do curso de Enfermagem
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"São vários os destaques do 
curso de Medicina: formação téc-
nica e humanística de excelência 
para os alunos, professores titu-
lados, experientes e capacitados, 
e um forte investimento em estru-
tura realizado pela faculdade nos 
últimos anos, tais como renova-
ção e ampliação dos laboratórios 
de informática, renovação das sa-

"O curso de bacharelado de 
Gestão em Saúde Ambiental, em 
sua história de pioneirismo no 
Brasil, propondo um curso novo, 
um profissional diferenciado para 
lidar com as questões do agravo 
da saúde humana em relação ao 
ambiente em que vive, tem atingi-
do até hoje os objetivos propostos. 
Na avaliação feita pelo MEC, in 
loco, comprovamos que estamos 
no caminho certo.

Considero que o destaque foi a 
grande participação do curso em 
todas as atividades de extensão da 
FMABC, tais como o Projeto Ron-
don, Pet Saúde, Pró-Saúde e feiras 
de saúde, pelas quais buscamos 
que o aluno interaja com as ques-
tões da comunidade. Tais atividades 
geraram relatórios, pesquisa, artigos 
publicados, buscando resultados 
para a melhor qualidade de vida do 
ser humano no ambiente doente.

Outro destaque foi o Protoco-
lo de Intercâmbio realizado pelo 
curso com a Escola Superior de 
Tecnologia em Saúde de Coimbra 

"O resultado da avaliação do 
ENADE/MEC é fruto de muitos anos 
de trabalho para que a qualidade do 
curso de Nutrição fizesse jus à exce-
lência da FMABC. O curso de Nutri-
ção tem importantes diferenciais e 
destaques em relação a outros cur-
sos de graduação em nutrição na 
Grande São Paulo. A carga horária 
teórica e prática (estágios) é maior 
que a média dos demais cursos. To-
dos os estágios são cuidadosamen-
te supervisionados e orientados por 
professores capacitados e experien-
tes. Nosso corpo docente, além das 

"O curso de Fisioterapia da 
FMABC possui corpo docente 
qualificado, apoio da Diretoria, 
parcerias de sucesso com institui-
ções de saúde do ABC (mantidas 
pela FUABC), dedicação dos alu-
nos e trabalho intenso da coorde-
nação para dar suporte aos alunos 
e docentes. Ficamos alegres e sa-
tisfeitos por poder iniciar 2015 tão 
motivados! Bem-vindos os novos e 
os antigos discentes do curso de 
Fisioterapia da FMABC!"

mEDICIna

SaúDE 
ambIEntal

nUtrIÇÃO

fISIOtErapIa

las de aula e aumento do acervo da 
biblioteca.

Desde o final de 2013 temos re-
cebido inúmeras boas notícias, entre 
as quais a avaliação excelente dos 
alunos na prova do Cremesp, reno-
vação do credenciamento do curso 
de Medicina com nota 4, participação 
com destaque dos alunos em con-
gressos nacionais e internacionais, 
em projetos de extensão e em even-
tos. A sensação é de alegria, com-
partilhada com toda a equipe, profes-

(Portugal). Desde 2010 já recebe-
mos quatro alunos de Portugal, 
e outros quatro alunos do curso 
estiveram em Coimbra, desen-
volvendo em conjunto trabalhos 
pertinentes à Saúde Ambiental e 
gerando vários artigos publicados 
e apresentados em congressos 
internacionais e nacionais.

Meio ambiente e saúde são 
áreas que não podem ser tratadas 
isoladamente, já que a interferên-
cia de um sobre o outro é indis-
cutível. Com um currículo extre-
mamente rico e multidisciplinar, o 
curso busca formar um gestor em 
Saúde Ambiental completo e que 
atenda aos cinco eixos propostos 
pelo curso: Saúde Humana, Meio 
Ambiente, Segurança do Traba-
lhador, Planejamento, e Auditoria 
Ambiental e Ocupacional.

Sem dúvidas, ser avaliado e 
aprovado foi uma grata constata-
ção do que foi feito ao longo de 
sete anos de curso. Para 2015, 
esperamos manter tudo que foi 
planejado e realizado pelo curso, 
e com certeza criar novos campos 
de estágios para atender a todos 
os nossos alunos. Também busca-
remos obter novas parcerias, esti-
mular a pesquisa, ativar e equipar 
o Laboratório de Tratamento de 
Resíduos Químicos, e intensificar 
a participação em todos projetos 
multidisciplinares da FMABC.

Pretendemos criar novos cursos 
de pós-graduação na área da Saú-
de Ambiental e estimular o mes-
trado em Saúde Ambiental, assim 
como acelerar o projeto do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos 
em Serviço da Saúde – PGRSS 
junto à Fundação do ABC e todas 
as mantidas, criando novos cam-
pos de estágios e empregos para o 
gestor em saúde ambiental".

titulações de mestre e doutor, é bas-
tante empenhado em educar, atuali-
zar, discutir, promover a reflexão dos 
alunos e não simplesmente passar o 
conteúdo da disciplina. As disciplinas 
são sempre voltadas para a realida-
de do país, para os estudos de caso 
e a prática da profissão. Orientamos 
os alunos para que tenham iniciativa 
e desembaraço na organização de 
eventos científicos, para que procu-
rem a iniciação científica e participem 
das atividades de extensão e inter-
câmbio que a faculdade oferece.

Temos apoio integral da Diretoria 
para as alterações, melhorias e pro-
jetos do curso. Os professores têm 
autonomia de conduzir as disciplinas 
conforme a necessidade de cada área, 
sempre vislumbrando o mercado de 
trabalho e o trabalho multidisciplinar.

Colher os frutos positivos de um 
trabalho feito com amor é algo inex-
pressável. Não há sensação melhor! 
Toda a equipe do curso de Nutrição, 
entre alunos e professores, merecem 
nota 10! Contudo, a maior satisfa-
ção é vermos nossos alunos saindo 
da FMABC felizes com o curso que 
fizeram, bem formados e bem colo-
cados no mercado de trabalho. Com 
certeza, não há estímulo melhor para 
começar o ano de 2015".

sores, alunos e funcionários. Porém, 
não temos tempo de comemorar, já 
que a responsabilidade aumenta 
para a manutenção dos resultados 
nas próximas avaliações. Temos co-
nhecimento que precisamos e que 
podemos melhorar ainda mais. As 
modificações que estão sendo im-
plantadas no curso, como a divisão 
dos alunos em grupos menores, com 
aumento do número de aulas práti-
cas, irão contribuir para a melhoria 
da formação dos estudantes". David Feder, coordenador do curso de Medicina

Odair Ramos da Silva, coordenador do
curso de Gestão em Saúde Ambiental

Mariana de Rezende Gomes, coord. de Nutrição

Márcia C. Bauer Cunha, coordenadora de Fisioterapia
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Coral com pacientes marca final
de ano da reabilitação Pulmonar

banco de leite Humano do HmU recebe certificado de excelência
O Banco de Leite Humano do Hos-

pital Municipal Universitário (HMU) de 
São Bernardo do Campo recebeu no 
final de 2014 certificação de excelência 
na Categoria Ouro – o nível mais eleva-
do de qualidade em assistência. O título 
foi concedido pelo Programa Ibero-
americano de Bancos de Leite Humano, 
desenvolvido pelo Ministério da Saúde 
e pela Fundação Oswaldo Cruz.

O programa ibero-americano foi 
criado em 2007 para promover a troca 
de conhecimento e tecnologia nas áre-
as de aleitamento materno e banco de 
leite humano e é formado por 11 paí-

O setor de Reabilitação Pulmonar da Fa-
culdade de Medicina do ABC organizou em 
12 de dezembro confraternização de final 
de ano com cerca de 40 pacientes em trata-
mento, além de familiares e funcionários da 
FMABC. A festa ocorreu no anfiteatro Dr. 
David Uip e teve como ponto alto a apre-
sentação do coral de pacientes, que executou 
a canção “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga.

“O coral é uma iniciativa que faz parte 
do projeto Superação, cujo objetivo é incen-
tivar os pacientes a desenvolver atividades 
que, geralmente, pessoas com doenças pul-
monares não realizam. Cantar pode parecer 
algo simples, mas é uma grande conquista 
para quem, muitas vezes, tem dificuldades 
até mesmo para falar”, garante a terapeuta 
ocupacional do setor e responsável pelos en-
saios musicais, Juliana Oliveira.

A abertura do evento contou com apre-
sentação de fotos com a retrospectiva do 
ano, que incluiu registros da viagem tera-

pêutica ao Guarujá, aula de tênis com a pro-
fessora convidada Laura Saracchi, oficina 
de reciclagem, fortalecimento muscular em 
academia de ginástica, dinâmica com psicó-
loga, palestra e dramatização para prevenção 
de quedas na terceira idade, entre outros.

“Contando ninguém acredita. Pacientes 
com enfisema pulmonar, DPOC (doença 
pulmonar obstrutiva crônica) e outras pato-
logias do gênero, que surfam, jogam tênis, 
dançam e cantam num coral. Esse evento de 
fim de ano e a retrospectiva das atividades 
são presentes para os pacientes e também 
para a equipe da Reabilitação Pulmonar, 
que muito se orgulha de todas essas con-
quistas”, considera o professor titular de 
Pneumologia da FMABC, Dr. Elie Fiss, que 
planeja: “Para 2015 pretendemos manter os 
atuais projetos e iniciar um campeonato de 
pebolim humano. Essa é uma sugestão dos 
próprios pacientes e já estamos levantando 
os custos para iniciar essa competição, que 

certamente integrará ainda mais os pacientes 
e a equipe terapêutica”.

O encerramento da festa foi marcado 
por homenagem à equipe terapêutica, dança 
sênior envolvendo pacientes e convidados, 
além de café da manhã de confraternização.

qUALIDADe De VIDA
Vinculado à disciplina de Pneumologia, o 

setor de Reabilitação Pulmonar funciona des-
de 2001 e realiza cerca de 1.000 atendimentos 
mensais. O local é destinado principalmente 
a adultos e idosos portadores de bronquite 
crônica, enfisema pulmonar, DPOC, asma e 
outras patologias pulmonares.

A maioria dos pacientes da Reabilitação 
Pulmonar tem mais de 50 anos e apresenta 
muito cansaço, fraqueza muscular, sedenta-
rismo e falta de ar. Com trabalho contínuo 
de reabilitação, a melhora da força muscu-
lar chega a 30%, assim como a qualidade de 
vida e a independência. Os pacientes apren-

dem a respirar melhor, praticam exercícios e 
passam a desenvolver atividades diárias com 
mais disposição e facilidade. “A falta de ar e 
a dificuldade para realizar tarefas simples fa-
zem com que os pacientes se isolem em casa, 
com medo de passar mal e dar trabalho”, ex-
plica a fisioterapeuta responsável pela Reabi-
litação Pulmonar da FMABC, Selma Denis 
Squassoni, que acrescenta: “O coral é mais 
uma ação que propomos dentro do projeto 
Superação, com intuito de mostrar aos pa-
cientes que têm autonomia e são capazes de 
conviver normalmente em sociedade”.

Os atendimentos na FMABC ocorrem de 
segunda a sexta-feira no período da manhã, 
em sessões de exercícios que duram uma hora. 
Os grupos frequentam o espaço duas ou três 
vezes por semana – segundo a necessidade – 
e têm atividades em bicicleta ergométrica, de 
alongamento e reeducação postural, para for-
talecimento de membros superiores e inferio-
res, assim como palestras educativas.

Para a nutricionista responsável pelo 
Banco de Leite Humano do HMU, Ner-
li Pascoal, a classificação na Categoria 
Ouro é o reconhecimento do empenho 
e da seriedade com que os profissionais 
atuam no serviço. “Todos temos consci-
ência de que é uma grande responsabi-
lidade. Desde atender a um telefonema 
de uma possível doadora, passando pela 
retirada dos vidros com o leite materno 
e o processamento desse alimento, até 
as campanhas e o cadastro dos dados. 
Todas as etapas são fundamentais para 
garantir nosso objetivo maior, que é 
contribuir para o desenvolvimento do 

ses – Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Costa Rica, Espanha, Panamá, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela. Uma de suas 
iniciativas é o credenciamento de bancos 
de leite humano, ação que começou em 
2013 e tem como objetivo garantir que os 
serviços funcionem dentro de normas es-
tabelecidas.

Em 2014, 176 bancos de leite humano 
foram certificados em todo o país, em três 
categorias: Ouro (90 a 103 pontos), Pra-
ta (80 a 89) e Bronze (70 a 79 pontos). O 
HMU obteve resultado final de 101 pon-
tos.

A avaliação de desempenho institucio-

nal levou em conta o cadastro atualizado 
do serviço na Rede Brasileira de Bancos 
de Leite Humano (rBLH-Br), se o banco 
possui alvará de funcionamento pela Vigi-
lância Sanitária – o que garante as condi-
ções adequadas de coleta, armazenamento 
e pasteurização –, a realização dos exames 
microbiológicos e físico-químicos do pro-
duto, o quadro completo de funcionários 
e capacitação profissional – no serviço do 
HMU, todos os colaboradores passaram 
pelo treinamento de 40 horas. Além disso, 
foram avaliados os equipamentos, o regis-
tro de informações no sistema e o modo 
como doadoras e bebês são atendidos.

Cerca de 40 pacientes superaram limitações e cantaram "Asa Branca", de Luiz Gonzaga Equipe multiprofissional recebeu homenagem durante a festa
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Prefeitura de Mauá abre licitação para
obras do pronto-socorro do nardini

A Secretaria de Obras da Prefeitura de 
Mauá lançou em 10 dezembro o edital de li-
citação para reforma e ampliação do primeiro 
andar do Hospital Nardini. No pavimento es-
tão localizados pronto-socorro e retaguarda, 
área de Emergência, 10 leitos de UTI (Unida-
de de Terapia Intensiva) e unidades de apoio 
como Nutrição e Farmácia. A abertura das 
propostas das empresas interessadas no cer-
tame ocorreu em 8 de janeiro.

A obra, que consumirá R$ 6,5 milhões, 
é custeada pelo Governo do Estado e deve 
ter início a partir de março, com previsão 
de execução entre 18 e 24 meses. A reforma 
ocorrerá por etapas e em nenhum momen-
to haverá suspensão do funcionamento do 
pronto-socorro, que realiza média de 6.000 
atendimentos de urgência e emergência. As 
fases do projeto respeitarão cronograma para 
que seja possível atender os pacientes sem 
provocar aumento do risco assistencial.

Com a obra de ampliação será possível 
modernizar e ampliar toda a infraestrutura do 
espaço, otimizar a ambiência, criar divisões de 
ambientes customizadas por cores e substituir 
todo o parque tecnológico do setor. Todos os 
atendimentos de urgência e emergência serão 
feitos na nova estrutura do pronto-socorro, 

Papai noel anima festa da oncologia Pediátrica
Os pacientes em tratamento do Am-

bulatório de Oncologia Pediátrica da 
Faculdade de Medicina do ABC partici-
param de festa de Natal em 11 de de-
zembro, com direito a comes e bebes, 
DJ, brincadeiras e, é claro, visita do Pa-
pai Noel. Organizado pelas professoras 
do curso de Enfermagem, Natalia Liu-
bartas e Cristiane Nishioka, pela Liga 
Acadêmica de Enfermagem na Saúde 
da Criança e do Adolescente (LAESCA) 
e pelo Instituto Força Gui, o evento teve 
lugar no ginásio poliesportivo da FMA-
BC, aberto a familiares e demais acom-
panhantes dos pacientes.

“Organizamos tudo em aproximada-
mente uma semana. Foi bastante corrido, 
mas valeu à pena. É muito gratificante 
viver momentos como esse, ver a alegria 
e a satisfação das crianças. Somos aben-
çoados com tantas coisas, inclusive saú-
de, e considero que iniciativas como essa 
também são uma forma de agradecer, de 

Papai Noel, gincanas, pintura de rosto, cama elástica e piscina de bolinhas animaram a festa

Custeada pelo Governo do Estado, obra consumirá R$ 6,5 milhões e deve ter início a partir de março

retribuir tudo de bom que recebemos”, acre-
dita Natalia Liubartas.

Gincanas, pintura de rosto, cama elásti-
ca, piscina de bolinhas e escultura de balões 
estiveram entre as atrações da confraterniza-
ção, que contou com animação da DJ Tha – 
a profissional da área de eventos e aluna do 
2º ano de Enfermagem da FMABC, Thaís 
Soares. O ponto alto da festa foi a visita do 
Papai Noel, que chegou em um jipe e distri-
buiu presentes às crianças.

Para organizar a festa, as professoras da 
FMABC contaram com dezenas de apoia-
dores e voluntários da Oncologia Pediátrica, 
entre os quais a ONG Sorrir É Viver, Big 
Riso, ONG Instituto MAPAA - Meio Am-
biente e Proteção Animal (responsável pelo 
projeto de Pet Terapia ‘Cão Amigo’) e As-
sociação de Voluntárias para o Combate ao 
Câncer do ABC (AVCC), além de empresas 
que contribuíram com doações e serviços.

Com tantos benfeitores, a confraterni-
zação só poderia ser um sucesso. “A festa 

foi muito boa e divertida. É realmente uma 
surpresa esse tipo de atividade. Fomos re-
cebidos muito bem na Oncologia Pediátri-
ca”, afirmou Isaías Gaspar, pai da pequena 
Tainá, de 3 anos, que está em tratamento 
na FMABC há cerca de 4 meses. A mãe da 

paciente, Clarice Dionísio Ferreira, con-
corda: “O tratamento está sendo ótimo, 
assim como a dedicação de toda a equi-
pe. Estamos sendo muito bem tratados 
e não imaginávamos que teríamos tama-
nho acolhimento”.

onde serão modernizados os atuais 10 leitos 
de terapia intensiva; reformulada a Sala Ver-
melha para estabilização clínica de pacientes 
graves e também criada a Unidade de Inter-
nação de Retaguarda Clínica de Urgência, que 
terá 20 leitos e proporcionará entre 150 e 200 
internações/mês.

A adequação completa do espaço permi-
tirá que o Nardini se qualifique ainda mais 
como referência hospitalar para toda a rede 
de Urgência da microrregião de Mauá, Ri-
beirão Pires e Rio Grande da Serra. “Final-
mente iniciaremos a revitalização do hospital. 
As obras da maternidade também devem ter 
início em janeiro e com isso nos aproxima-
mos cada vez mais de um Novo Nardini, de 
ambiência compatível com um projeto assis-
tencial e de ensino que o munícipe de Mauá 
tanto é merecedor. A população precisará ter 
um pouco de paciência com os transtornos 
da obra, pois tratam-se de grandes reformas, 
mas ao final certamente será uma grande vi-
tória de todos”, considera o superintendente 
do hospital, Dr. Morris Pimenta e Souza.

noVo nArDInI
O uso do recurso para reforma do pronto-

socorro compõe parte da estratégia da atual 

gestão de revitalização do equipamento para 
viabilizar o projeto Novo Nardini, alinhado 
às diretrizes de acolhimento e humanização 
do SUS e que simboliza a reconstrução do 
vínculo do hospital com os munícipes da mi-
crorregião. O projeto também engloba aporte 
via emenda parlamentar para reforma e am-
pliação da Maternidade (R$ 5,5 milhões), lo-
calizada no quarto andar. O hospital já iniciou 
a readequação interna com nova sinalização 

para transferir gradativamente o atendimen-
to às gestantes para o pavimento superior. A 
previsão é que o edital de licitação da obra 
seja publicado entre dezembro e janeiro.

Para a reforma dos demais pavimentos o 
hospital conta com a verba do Ministério da 
Saúde oriunda da implantação das Redes de 
Atenção à Saúde, cujo repasse será de R$ 23 
milhões. Atualmente os projetos executivos 
estão em fase de elaboração. 

R
eprodução
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Urologia diploma 20ª turma de residentes
A disciplina de Urologia da Faculdade de 

Medicina do ABC diplomou em 20 de de-
zembro sua 20ª turma de médicos residentes. 
A sessão solene realizada no Anfiteatro Da-
vid Uip contou com presenças do diretor da 
FMABC, Dr. Adilson Casemiro Pires, mem-
bros do corpo docente, residentes, alunos, fa-
miliares e amigos. Os mais novos urologistas 
formados na instituição são Gabriel Gaiatto, 
Eduardo Correa Barros, João Paladino Junior 
e Rodrigo Dal Moro Amarante. A cerimônia 
teve ainda apresentação de vídeo retrospecti-
vo e homenagem aos docentes da disciplina, 
representados pelos professores Mário Mat-
tos e Alexandre Simões.

“Estou seguro que vocês têm potencial 
elevado para o sucesso como médicos e tam-
bém como cidadãos, o que constitui nossas 
metas prioritárias. Sejam embaixadores da 
Faculdade de Medicina do ABC”, incentivou 
o professor titular de Urologia, Dr. Antonio 
Carlos Lima Pompeo, que durante o evento 
também apresentou resumo das atividades 
desenvolvidas em 2014 relacionadas ao ensi-
no, pesquisa, assistência e inserção do servi-
ço na comunidade regional. “Tenho certeza 
de que nesses 20 anos em que formamos es-
pecialistas, nossa escola teve e continua ten-
do importante contribuição para a urologia 
brasileira”.

Especificamente na residência médica 
em Urologia, Dr. Pompeo apresentou breve 
relato histórico, enfatizando as contribui-
ções dos professores que o antecederam 
– doutores Milton Borrelli e Eric Roger 
Wroclawski –, falando sobre o cenário atual 
da residência em Urologia no Brasil e des-
tacando a posição da Urologia ABC, que é 
reconhecida como uma das melhores e mais 
disputadas da América Latina, além de se-
gunda do país em número de formandos.

A sessão solene também teve home-

nagem ao diretor da FMABC, Dr. Adilson 
Casemiro Pires, que recebeu o título de 
Professor Benemérito pelos “relevantes 
serviços prestados ao serviço e à institui-
ção”. Em sua saudação, Dr. Adilson des-
tacou emocionado o orgulho em receber a 
comenda, elogiando o trabalho desenvolvi-
do pela disciplina de Urologia.

resIDÊnCIA UroABC
O programa de residência médica em 

Urologia da FMABC segue rigorosamente 
critérios de alto nível e conta com aprovação 
plena da Sociedade Brasileira de Urologia. 
Inclui a exigência básica de dois anos de re-
sidência em Cirurgia Geral, seguidos de três 
outros em que os residentes rodiziam nas 
diversas subespecialidades urológicas, que 
incluem oncologia, litíase, andrologia e trans-
plante renal, entre outras. “Atualmente temos 
12 residentes no programa e quatro são diplo-
mados a cada ano. Quando chegam ao último 
ano, têm opção de realizar rodízios oficiais no 
exterior, com duração entre um e dois meses, 
ganhando importante vivência internacional. 
Para isso temos parceria com a Denver Uni-
versity, que recebe nossos médicos sem ônus 
e com supervisão didática de um ex-residente 
da FMABC e hoje professor na instituição, o 
Dr. Wilson Molina”, acrescenta o titular de 
Urologia da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo.

Em 2014, dois ex-residentes da FMABC 
tornaram-se professores em renomadas insti-
tuições brasileiras: Dr. Lucas Batista, na Uni-
versidade Federal da Bahia, e o Dr. Jarques 
Lúcio, na Universidade Federal da Paraíba. 
Além disso, por duas vezes nos últimos anos, 
os residentes da Medicina ABC conquistaram 
disputada bolsa de estudos oferecida pela 
Associação Americana de Urologia (AUA). 
Os doutores Marcelo Wroclawski e Alexan-

dre Pompeo tiveram direito à participação 
no congresso americano da especialidade e a 
estágio de um mês em instituição acadêmica 
reconhecida, com todas as despesas pagas. 
“A AUA oferece somente uma vaga por ano 
para o Brasil. Incentivamos e patrocinamos, 
pelo menos parcialmente, nossos residentes 
a participar dos grandes eventos mundiais, 
buscando enriquecimento no aprendizado”, 
enfatiza Dr. Pompeo.

Consciente da rápida evolução da espe-
cialidade, a disciplina de Urologia tem desen-
volvido cursos teórico-práticos paralelos às 
atividades regulares. Entre os destaques de 
2014 estiveram os cursos de ureteroscopia 
flexível, microcirurgia, disfunção miccional 
e prostatectomia radical, além de teleconfe-
rência com instituições lusófonas (de língua 
portuguesa) e de simpósio internacional 
sobre câncer de próstata, com participação 
de reconhecidos professores e de uma das 
maiores autoridades mundiais no tema, o 
Dr. Fred Saad, da Universidade de Toronto.

O trabalho e esforço coletivos têm rendi-

do muitos frutos. Pela segunda vez consecu-
tiva, os residentes obtiveram primeiro lugar 
em concurso de trabalhos científicos na VIII 
Jornada Latino-Americana em Mar del Plata, 
na Argentina. Foi a repetição do sucesso ob-
tido no Congresso Brasileiro de Urologia em 
2013, quando a FMABC apresentou o maior 
número de trabalhos entre todos os serviços 
do país. “Os residentes terminam o programa 
sem dificuldades para obter boas oportunida-
des de trabalho. Nos últimos anos criamos a 
Preceptoria da Residência, com duração de 
um ano, na qual o residente tem oportunidade 
extra de consolidar experiência teórico-prática. 
Em 2014 graduou-se o Dr. Leonardo Montes 
Lins”, ressalta o titular da FMABC, que com-
pleta: “Tudo isso é possível graças ao trabalho 
conjunto com participação integrada e eficien-
te dos docentes, chefes de grupo e funcioná-
rios, além do apoio da Diretoria, aos quais dei-
xo registrado meu profundo reconhecimento 
e agradecimento. Nesse contexto, enalteço o 
professor Antonio Correa Lopes Neto, coor-
denador de nossa residência médica”.

Equipe da disciplina de Urologia reunida para a formatura dos residentes de 2014

O preceptor Leonardo Montes Lins com os residentes Rodrigo Dal Moro Amarante,
Gabriel Gaiatto, Eduardo Correa Barros e João Paladino Junior

12
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Instituto Alegria concluiu 
capacitação em rH

Dentro da proposta de capacitação 
permanente dos colaboradores da Fun-
dação do ABC e mantidas, a Diretoria 
Executiva de Recursos Humanos da 
FUABC desenvolveu em parceria com 
o Instituto Alegria para um Mundo 
Melhor o “Curso de Humanização na 
Saúde e Relacionamento Interpessoal”. 
Realizado sempre as sextas-feiras, de 
outubro a dezembro, a iniciativa inte-
grou o Programa de Desenvolvimento 
Institucional da FUABC, cuja finalidade 
é oferecer periodicamente ações que va-
lorizem os funcionários e promovam o 
aprimoramento profissional.

Ao todo foram 60 participantes, di-
vididos entre as turmas da manhã e da 
tarde. Os colaboradores representaram 
setores de RH da mantenedora, Facul-
dade de Medicina do ABC, Central de 
Convênios, Hospital da Mulher de San-
to André, Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Mauá e de Praia 
Grande, Complexo Hospitalar Munici-
pal de São Bernardo, Complexo Hos-
pitalar Municipal de São Caetano, Insti-
tuto de Infectologia Emílio Ribas II do 
Guarujá e Hospital Nardini de Mauá.

“O curso foi fantástico! Aprendi 
muito e a reflexão proposta englobou 
não somente o trabalho, mas a vida 
pessoal de cada um de nós. Foi uma 
experiência muito boa”, garante a cola-
boradora Suely Aparecida Januário Sil-
va, coordenadora de Gestão de Pessoal 
do Hospital da Mulher.

Entre os temas abordados constaram 

Parte dos alunos contemplados com 
bolsas de estudos no Programa Santander 
Ibero-Americana está de malas prontas 
para embarcar neste início de 2015 para 
a Espanha, México ou Chile. Abrangen-
te aos cursos de Nutrição, Enfermagem, 
Farmácia, Gestão em Saúde Ambiental e 
Fisioterapia, o edital 2014-2015 selecio-
nou 11 estudantes da FMABC, sendo que 
os primeiros já realizaram o intercâmbio 
no segundo semestre de 2014.

Trata-se de parceria que garante o finan-
ciamento dos estudos nas principais univer-
sidades de países de língua espanhola, em 
intercâmbio com 3 meses de duração. Ao 
todo foram 10 bolsas no valor de R$ 9.774 
e uma extraordinária de R$7.782,30.

“No Programa Santander Ibero-Ame-
ricana, os estudantes participam de aulas 
específicas e demais atividades referentes 
à cada graduação, pertinentes ao curso que 
estão matriculados na faculdade de ori-
gem, com aulas em ambulatórios e labora-
tórios, por exemplo”, explica a coordena-
dora de Iniciação Científica da FMABC, 
Denise Maria Christofolini, que completa: 
“A experiência é única e bastante impor-
tante na formação dos estudantes. Além 
disso, ganhamos notoriedade no exterior 
com o programa e despertamos interesse 
de estudantes de outros países em realizar 
intercâmbio na Medicina ABC”.

Os alunos que já viajaram em 2014 
foram para o México. É o caso de Karen 
Cristina Martins Santos, que acaba de con-
cluir a graduação em Nutrição. “Durante o 
período de intercâmbio ganhei experiência 
profissional e cultural. Ouvir as pessoas fa-
lando espanhol 24 horas fez com que eu 
adquirisse maior conhecimento e fluência 

“Oficina de humanização”, “Diagnóstico 
situacional”, “Linguagens colaborativas” 
e “Reuniões internas”, além de elabora-
ção de relatório final. “A rotina do RH é 
muito intensa, com bastante cobrança e 
pressão para o cumprimento de prazos e 
tarefas. Por essa razão, considero que o 
curso com o Instituto Alegria foi extre-
mamente importante, pois propôs a refle-
xão pessoal e profissional. Abriu espaço 
para que nossos colaboradores saíssem 
da rotina para pensar sobre o momento 
que estão vivendo, o que está bom e o que 
pode ser melhorado”, considera a diretora 
executiva de Recursos Humanos da FUA-
BC, Caroline Saint Aubin, que acrescenta: 
“Espero que todos tenham conseguido 
aliviar um pouco a tensão do dia-a-dia e 
aproveitado essa experiência de reflexão 
e aprendizado”.

Durante o encerramento da capacita-
ção, em 12 de dezembro, a diretora de RH 
da FUABC adiantou planos para novo 
curso direcionado à área em 2015, em 
busca de prosseguir no alinhamento entre 
as mantidas. “Vamos trabalhar com muita 
intensidade a integração entre os departa-
mentos de Recursos Humanos da mante-
nedora e das mantidas, a fim de construir-
mos conjuntamente uma política de RH 
unificada para todo o grupo. Além disso, 
pretendemos avançar em várias frentes 
no próximo ano, entre as quais a de capa-
citação profissional, saúde e qualidade de 
vida do trabalhador, seleção de pessoal, 
plano de carreira e avaliação de desempe-
nho”, enumerou Caroline Saint Aubin.

do idioma.  Conheci diferentes lugares e 
pessoas. O México é um país exuberante 
e os mexicanos são muito acolhedores. 
Aprendi a conviver com uma cultura mui-
to diferente da brasileira e a ficar longe da 
família, que é a parte mais difícil. Vivi ex-
periência enriquecedora, que levarei para 
sempre comigo”, descreve Karen, que re-
alizou intercâmbio de agosto a novembro 
na Universidad Autónoma de Sinaloa, na 
cidade Culiacán, Estado de Sinaloa.

Outra aluna de Nutrição que esteve na 
instituição de ensino mexicana foi Elis Re-
gina Ribeiro Zacariotto. Segundo a estu-
dante, foi uma experiência incrível: “Tive 
contato com pessoas, culturas, comidas, 
festas, lugares e educação diferentes do 
Brasil. O convívio com pessoas de costu-
mes diferentes, a prática de se organizar 
sozinha dentro de um país em que você 
não conhece nada, a importância da ad-
ministração do dinheiro para o controle 
financeiro, o aprendizado de outro idio-
ma e o amadurecimento foram fatores 
relevantes para essa experiência, que me 
ajudaram não apenas pessoalmente mas 
como profissional. Também mostraram a 
importância de minha profissão e o quan-
to deve ser valorizada. Recomendo a to-
dos. É uma grande e inesquecível lição de 
vida. Além disso, minha família também 
teve papel importante nas conversas e nos 
conselhos. Apesar da distância, eles esti-
veram sempre presentes do outro lado da 
telinha me apoiando”, revela Elis Regina, 
que também se formou no final de 2014.

A próxima seleção do Programa San-
tander Ibero-Americana ocorrerá neste 
ano, com abertura do edital 2015-2016 
prevista para meados de junho.

Alunos viajam para 
espanha, México e Chile

Elis Regina Ribeiro ZacariottoKaren Cristina Martins Santos

A coordenadora de Gestão de Pessoal do Hospital da Mulher, Suely Januário Silva
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estudos clínicos oferecem tratamentos 
gratuitos contra o câncer de próstata

Campanha contra o câncer de 
pele atende 129 pacientes no ABC

Curso de Pesquisa Clínica da 
Harvard terá 4ª edição

A Sociedade Brasileira de Dermatolo-
gia organizou em 29 de novembro, pelo 
16º ano consecutivo, a Campanha Na-
cional de Prevenção ao Câncer da Pele, 
que no Grande ABC foi coordenada pela 
disciplina de Dermatologia da Faculdade 
de Medicina do ABC. Ao todo, 129 pa-
cientes da região compareçam ao mutirão, 
que teve como posto de atendimento o 
Instituto de Pele da FMABC, no próprio 
campus universitário. A população teve à 
disposição orientações e exames clínicos 
gratuitos, das 9h às 15h.

O câncer de pele é causado pelo efei-
to cumulativo da radiação solar e normal-
mente se manifesta em pessoas com idade 
mais elevada. Por esse motivo, é uma das 
doenças mais constantes no público acima 
de 50 anos. “É importante que as pessoas 
se conscientizem da necessidade de pre-
venção da doença e também que passem 
periodicamente por avaliação médica. A 
maioria dos casos de câncer de pele é fácil 
de tratar e curável. O importante é buscar 
o diagnóstico precoce para proporcionar 

Considerada uma das mais conceitu-
adas instituições de ensino e pesquisa do 
mundo, a Harvard Medical School dará 
início em fevereiro à 4ª edição do “Curso 
de Pesquisa Clínica”, cujas aulas ocorrem 
em parceria com o Centro de Estudos e 
Pesquisas de Hematologia e Oncologia 
da Faculdade de Medicina do ABC (CE-
PHO-FMABC).

Com duração de 9 meses, o curso 
tem encontros semanais no anfiteatro do 
CEPHO, no próprio campus da FMA-
BC em Santo André. As aulas - sempre 
às quintas-feiras, das 17h às 20h - estarão 
a cargo de professores norte-americanos 
e serão ao vivo via videoconferência. A 
equipe do CEPHO coordenará dinâ-
micas de grupo e demais atividades que 
necessitem de interação entre os alunos, 
inclusive com participação de grupos de 
outras partes do mundo. “O objetivo é 
capacitar profissionais ao desenvolvimen-
to de pesquisa clínica, tendo como bases 
a metodologia e a expertise de uma das 
mais renomadas instituições do mundo. 

O Centro de Estudos e Pesquisas de He-
matologia e Oncologia da Faculdade de Me-
dicina do ABC (CEPHO-FMABC) está re-
cebendo novos pacientes para tratamento em 
dois protocolos de pesquisa na área de câncer 
de próstata – um destinado a pacientes com 
doença metastática (que já se espalhou pelo or-
ganismo) e outro para casos em fase inicial. In-
teressados devem ter mais de 18 anos, doença 
confirmada por biópsia e preencher critérios 
específicos. O tratamento é totalmente gratui-
to, incluindo consultas, exames, medicações.

O primeiro estudo é destinado a pacien-
tes com câncer de próstata avançado e doença 
metastática. Em geral, os tratamentos nessas 
circunstâncias buscam controlar a doença por 
meio do bloqueio da produção de testostero-
na – hormônio masculino que influencia no 
desenvolvimento do câncer – ou via quimio-
terapia. A pesquisa da FMABC consiste em 
terapia hormonal de segunda linha pré-qui-
mioterapia. Ou seja, é destinada àqueles pa-
cientes que já realizaram bloqueio hormonal 
convencional (com Dietilestilbestrol - DES), 

mas que apresentaram câncer resistente ao 
tratamento.

“Em pesquisas prévias, o tratamento pro-
posto com as medicações ZYTIGA (Aceta-
to de Abiraterona) e Prednisona apresentou 
perfil de segurança aceitável, com relação 
risco-benefício favorável, e diminuiu o risco 
de progressão radiográfica ou morte quando 
comparado ao uso de placebo e Prednisona”, 
explicam as coordenadoras de Pesquisa Clí-
nica do CEPHO-FMABC, Andressa Sayuri 
Tamashiro e Mariana Dias, que acrescentam: 
“Um estudo com pacientes com câncer metas-
tático de próstata resistente à terapia hormo-
nal convencional e sem quimioterapia prévia 
demonstrou que o tratamento com Abirate-
rona resulta em declínios do PSA (Antígeno 
Prostático Específico), que é um importante 
marcador para o câncer de próstata. O traba-
lho sugere que a Abiraterona apresenta ativi-
dade antitumoral significativa para esse tipo de 
paciente e que a estratégia terapêutica poderia 
retardar o início da quimioterapia”.

Os medicamentos que serão utilizados 

no estudo têm autorização de comercializa-
ção nos Estados Unidos e na União Europeia 
desde 2011. Porém, não estão disponíveis no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e na rede par-
ticular de convênios de saúde. O custo mensal 
da terapia é de aproximadamente R$ 12 mil. 
“Hoje o SUS oferece o tratamento com Ace-
tato de Abiraterona somente após o paciente 
já ter recebido quimioterapia. Nossa ideia, 
conforme indicam estudos anteriores, é dis-
ponibilizar esse benefício pré-quimioterapia”, 
completam as coordenadoras.

DoençA eM FAse InICIAL
Outro estudo com inscrições abertas é 

destinado a pacientes com câncer de prós-
tata estável, não metastático, controlado em 
decorrência de cirurgia ou via medicamen-
tos derivados de hormônios.

“Durante esse estágio da doença, o pa-
ciente geralmente recebe apenas acompanha-
mento médico e terapia de privação andro-
gênica, ou seja, tratamento para reduzir os 
hormônios masculinos, cujos principais são 

a testosterona e a diidrotestosterona (DHT). 
Entretanto, trata-se de uma condição transi-
tória. A qualquer momento a doença pode 
evoluir e o paciente apresentar metástases”, 
alertam os coordenadores da pesquisa, An-
dressa Tamashiro e Marcos Ferreira Bento.

O trabalho do Centro de Estudos e Pes-
quisas de Hematologia e Oncologia da FMA-
BC visa, justamente, testar o medicamento 
Enzalutamida como alternativa de tratamento 
para retardo da evolução da doença e do apa-
recimento de metástases. “A medicação não 
está disponível no mercado brasileiro, porém 
já está aprovada nos Estados Unidos. São 
comprimidos administrados diariamente via 
oral, cujo custo mensal da terapia é de US$ 
8,5 mil, o equivalente a R$ 22 mil”, calculam 
os coordenadores do CEPHO.

InForMAções e InsCrIções
Os estudos têm vagas limitadas, destina-

das a pacientes que se enquadrem nos perfis 
das pesquisas. Interessados devem entrar em 
contato pelos telefones (11) 4993-5491 e 4436-

melhor prognóstico”, explica a professora 
de Dermatologia da Faculdade de Medici-
na do ABC, Dra. Cristina Laczynski, que 
coordenou a campanha na região.

Cerca de 30 profissionais da FMABC 
estiveram envolvidos nos atendimentos, 
entre os quais dermatologistas, médicos 
residentes e alunos de Medicina membros 
da Lapac - Liga de Atendimento e Pre-
venção às Afecções Cutâneas.

Além disso, o certificado de conclusão do 
curso é emitido pela própria Harvard”, 
ressalta a supervisora de Pesquisa Clínica 
do CEPHO e aluna da primeira turma do 
curso de Pesquisa Clínica da Harvard na 
FMABC, Andressa Sayuri Tamashiro.

Interessados podem obter mais in-
formações no CEPHO pelo telefone (11) 
4436-2094 ou ainda pelos e-mails pamela.
nunes@cepho.org.br e karen.paiva@cepho.
org.br. As inscrições vão até 31 de janeiro.

Evento ocorreu no Instituto de Pele da FMABC Iniciativa tem parceria com o CEPHO

R
eprodução
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Paciente do Programa de Internação Domiciliar 
coleciona progressos em são Bernardo

O menino Ícaro Dorazio tem 9 anos, 
um largo sorriso e muitas histórias – teste-
munhadas, guardadas e contadas pela mãe, 
Aderli dos Santos Dorazio, 32. Ela passa 
quase 24 horas ao lado do filho e diz que 
muita coisa mudou desde que eles, finalmen-
te, foram para casa. Foi uma longa jornada 
até que o filho pudesse vivenciar coisas sim-
ples, como passar o Natal e os aniversários 
em família, ir ao parquinho do bairro ou às 
festinhas de criança.

Desde que nasceu, Ícaro enfrenta as se-
quelas da mielomeningocele – malformação 
congênita que afeta o sistema nervoso – e da 
anoxia sofrida durante o parto. Respira com 
o auxílio de traqueostomia e se alimenta por 
gastrostomia. Não anda e não desenvolveu a 
fala. Passou os cinco primeiros anos de vida 
no Hospital Municipal Universitário (HMU). 
Em 2010, o garoto passou a integrar o Pro-
grama de Internação Domiciliar (PID). E a 
vida em casa possibilitou melhoras no esta-
do de saúde e avanços no desenvolvimento 
psíquico e motor.

Aderli Dorazio conta que as constantes 
infecções, comuns nos primeiros anos de vida 
passados no hospital, ficaram para trás.  Hoje, 
com a ajuda da cadeira de rodas e a bolsa de 
oxigênio portátil, consegue passear pelo bair-
ro onde mora, o Jardim Santo Inácio. Adora a 
praça, onde há o parquinho e outras crianças. 
É fã dos Backyardigans e Cocoricó, aos quais 
assiste repetidas vezes pelo DVD.

Vida em casa melhora 
saúde e desenvolvimento 

de jovem de 9 anos

A vida social foi um dos principais ga-
nhos da família após deixar o HMU. “A gen-
te vivia confinado. Hoje é possível conviver 
mais com as pessoas. Fazer coisas simples 
foi uma grande conquista para nós, como 
estar ao ar livre”, relata a mãe.

Passados quatro anos da mudança, Aderli 
e o marido, Márcio dos Santos Dorazio, já es-
tão totalmente adaptados aos cuidados com o 
filho. No primeiro ano, se revezavam em pas-
sar a noite em claro, tinham medo de Ícaro 
não conseguir respirar e eles não ouvirem o 
apito do monitor. “Recebemos o treinamento 

do PID e os profissionais dão muita seguran-
ça para a gente. A prática e o tempo ensinam 
muito também”, revela Aderli.

Há cerca de um ano, Ícaro começou a 
ter aulas domiciliares com uma professora 
da Prefeitura de São Bernardo. Já é capaz de 
reconhecer as letras que formam seu nome 
e os números. Está aprendendo a ordenar o 
alfabeto, a contar e manusear a tesoura. A 
mãe se emociona. “Ninguém sabia se ele po-
deria ter algum desenvolvimento cognitivo. 
Tem sido uma experiência reveladora. Esta-
mos vivendo um dia de cada vez”.

soBre o PID
O programa, criado em 2009, reúne 

conjunto de atividades prestadas em domi-
cílio a pacientes estáveis com quadro clínico 
complexo. A prática humanizada é a base 
do atendimento, realizado por equipes mul-
tidisciplinares formadas por médico, enfer-
meiro, técnicos de enfermagem, assistente 
social, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e nutri-
cionista. Eles prestam assistência não só ao 
paciente, mas à família, dando todo suporte 
e treinamento necessários aos cuidadores. 
Hoje, 305 pessoas são beneficiadas em São 
Bernardo, das quais 22 são crianças. Em ju-
lho, o PID ganhou casa nova: mudou-se do 
Hospital e Pronto-Socorro Central (HPSC) 
para o Hospital de Clínicas Municipal (HC), 
onde teve sua estrutura física ampliada.

CAMA ADAPTADA FAz
A DIFerençA
Uma troca aparentemente simples e na-

tural vem ajudando Ícaro a viver novas ex-
periências. No fim de agosto, ele teve seu 
berço substituído por uma cama hospitalar 
especialmente adaptada às suas necessidades. 
Desde então, aprendeu a sentar-se sozinho, 
sem a ajuda da mãe, e se diverte mexendo 
pernas e braços. “Ele está se movimentando 
mais e interagindo mais”, diz Aderli.

As bases altas e reclináveis da cama dão 
mais conforto e facilitam o contato físico e 
visual de Ícaro com as pessoas que estão ao re-
dor. Há também mais espaço para movimen-
tação e, aos poucos, o garoto descobre algo ao 
alcance das mãos em que possa tocar, como 
brinquedos, a televisão e o aparelho de DVD.

A adaptação do mobiliário ao pequeno 
paciente foi feita em parceria com o Departa-
mento de Engenharia Clínica do HC. O gradil 
lateral ganhou barras e foi reforçado para que 
o menino não escapasse pelos vãos, largos de-
mais para ele. Além disso, foram instaladas ca-
beceira e peseira confeccionadas em madeira.

A fisioterapeuta do PID Thays Cabral 
diz que o programa vai além dos procedi-
mentos técnicos e do acompanhamento mé-
dico. “Trabalhamos com o cuidado integral. 
A qualidade de vida do Ícaro e da família 
é nosso objetivo. Vê-lo bem e sorrindo é a 
nossa grande recompensa”.

Mobiliário facilitou interação com as pessoas e com o ambiente; desde que foi para casa, garoto coleciona progressos

Vida social foi um dos principais ganhos da família após deixar o HMU
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