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FUABC reúne mantidas
para ações conjuntas
em sustentabilidade

Enfermagem do  
Hospital Irmã Dulce 

atualiza Teste do Pezinho

FMABC e Abrinq
trabalham contra a
mortalidade infantil
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A Fundação do ABC acaba ser eleita vencedora de processo referente a chamamento público do município de Mauá. Trata-se de contrato de gestão de apoio 
técnico para execução de atividades de prestação de serviços de saúde, que engloba a gestão do Hospital Nardini, além de 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 
quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), entre outros equipamentos Pág. 3

Fundação do ABC vence processo 
seletivo e amplia parceria com Mauá

Divulgação
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Centro Hospitalar de  
Santo André terá Hospital-Dia

Com previsão de entrega neste primei-
ro semestre, o Centro Hospitalar Munici-
pal (CHM), ex-Santa Casa de Misericórdia 
de Santo André, abrigará uma unidade de 
Hospital-Dia (HD). Trata-se de serviço em 
que o paciente é internado pela manhã e 
recebe alta no fim do dia ou início da noite 
para realização de cirurgias de baixa com-
plexidade. A nova ala funcionará no segun-
do andar do complexo, área desativada em 
que funcionava o centro obstétrico.

O CHM será o primeiro equipamento 
público municipal a oferecer essa modali-
dade de atendimento ao usuário do SUS 
(Sistema Único de Saúde) de Santo An-
dré. Na cidade, o Hospital Estadual Má-
rio Covas e o AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades) – duas parcerias entre 
Governo do Estado e Fundação do ABC 
– possuem o serviço de cirurgias eletivas 
rápidas e de internação parcial. No Grande 
ABC, a mesma filosofia é empregada no 
Hospital de Ensino da FUABC, em São 
Bernardo, e no Quarteirão da Saúde de 
Diadema.

No caso específico do CHM, o projeto 

arquitetônico para mudança estrutural do 
espaço físico, em fase final de execução, 
prevê duas salas cirúrgicas para procedi-
mentos de baixa e média complexidade, 
como hérnias, varizes, hemorroidas e va-
sectomias. Também haverá duas novas 
salas para realização de exames com alta 
demanda entre os agendamentos, como 
endoscopia.

O diretor do CHM, o médico José 
Antonio Souto Tiveron, acredita que o 
Hospital-Dia contribuirá para melhorar o 
fluxo interno de atendimentos aos pacien-
tes, inclusive desafogando a demanda no 
centro cirúrgico principal, composto por 
cinco salas para intervenções de maior 
complexidade.

Neste início de ano, o secretário de 
Saúde de Santo André, Dr. Homero Ne-
pomuceno Duarte, junto ao diretor, reali-
zou vistoria na área que sofrerá interven-
ções. “Trata-se de um espaço nobre dentro 
do hospital e que abrigará o novo serviço”, 
reforçou o gestor. O centro obstétrico foi 
transferido para o Hospital da Mulher em 
2008, quando de sua inauguração. 

CHM será o primeiro equipamento público municipal da região a abrigar a filosofia ‘day hospital’

sem fronteiras
Ainda estamos 

no início do ano, 
em pleno feverei-
ro, mas a Funda-
ção do ABC já tem 
novidades de sobra 
para compartilhar 
com seu corpo de 
funcionários e com 
a comunidade em 
geral. A começar 
pela excelente notí-
cia proveniente de 
Mauá, onde desde 
2010 administra-
mos o Hospital de 
Clínicas Dr. Ra-
damés Nardini. A 
Prefeitura publicou 
em 19 de fevereiro, 
no Diário Oficial do Município, a vence-
dora do chamamento público de apoio 
técnico para execução de atividades de 
prestação de serviços de saúde em caráter 
complementar. A partir deste ano, além do 
Nardini, a FUABC também estará à frente 
de 23 Unidades Básicas de Saúde, quatro 
Unidades de Pronto Atendimento e do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia, entre outras unidades.

Outra novidade é a entrada da FUA-
BC em Guarulhos. A instituição acaba de 
ser aprovada para gerenciar quatro unida-
des de saúde do município: Policlínica do 
Jardim Maria Dirce, Policlínica do Jardim 
Paraíso e Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) do Jardim São João Lavras, bem 
como a futura UPA do Jardim Cumbica 
– que será inaugurada neste ano, segundo 
informações da Prefeitura. Traremos re-
portagem completa na edição de março do 
Crescendo ABC, mas já adianto que essa 
nova parceria representa grande desafio, 
que engrandece nossa instituição e nos or-

gulha pela confian-
ça depositada.

Hoje a Fun-
dação do ABC é 
mantenedora de 
17 hospitais e 3 
AMEs (Ambula-
tórios Médicos de 
Espec ia l idades ) , 
além da Faculda-
de de Medicina do 
ABC e da Central 
de Convênios, que 
administra mais 40 
planos de trabalho 
específicos. Conta-
mos com mais de 
19 mil funcioná-
rios diretos e or-
çamento anual de 

aproximadamente R$ 1,7 bilhão.
A FUABC não para de crescer. Nos 

últimos 5 anos, o número de colabora-
dores saltou de 11,7 mil para mais de 19 
mil – um acréscimo de mais de 63%. No 
campo financeiro, o Relatório Contábil 
de 2010 registrava receita anual de R$ 756 
milhões, frente a quase R$ 1,6 bilhão em 
2014, ou seja, aumento superior a 111%.

Não temos mais fronteiras. Mas temos 
responsabilidade com a população e com 
a saúde pública de qualidade, assim como 
com a gestão transparente, competente e 
moderna. Por isso temos investido muito 
em capacitação profissional, para formar-
mos gestores com o perfil da Fundação 
do ABC, capazes de implementar políti-
ca administrativa e assistencial de exce-
lência onde quer que sejam destacados, 
adequando nossa filosofia de trabalho à 
realidade da unidade gerenciada.

MArCo AnTonIo sAnTos sIlVA
Presidente da Fundação do ABC

Novo serviço de atendimento ao paciente  
ficará instalado no segundo andar – área que 

abrigou o centro obstétrico até 2008
PMSA/Diego Barros
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Entre os desafios previstos para o 
novo contrato de gestão da FUABC em 
Mauá está a entrega do Novo Nardini, 
que consiste na revitalização do hospital, 
alinhada às diretrizes de acolhimento e 
humanização do SUS e que simboliza a 
reconstrução do vínculo do hospital com 
os munícipes da microrregião composta 
por Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra.

Em dezembro de 2014, a Secretaria 
de Obras da Prefeitura de Mauá lançou 
edital de licitação para reforma e am-
pliação do primeiro andar do hospital, 
onde estão localizados pronto-socorro 

como referência hospitalar para toda a 
rede de Urgência da microrregião.

O projeto do Novo Nardini também 
engloba aporte via emenda parlamentar 
para reforma e ampliação da Maternida-
de (R$ 5,5 milhões), localizada no quarto 
andar. O hospital já iniciou a readequa-
ção interna com nova sinalização para 
transferir gradativamente o atendimento 
às gestantes para o pavimento superior.

Para a reforma dos demais pavimen-
tos o hospital conta com a verba do Mi-
nistério da Saúde oriunda da implanta-
ção das Redes de Atenção à Saúde, cujo 
repasse será de R$ 23 milhões.

Novo Nardini está entre desafios para os próximos anos

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, 
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 

Fundação do ABC vence processo
seletivo e amplia parceria com Mauá

A Fundação do ABC acaba ser eleita 
vencedora do processo nº8020/2015, refe-
rente ao chamamento público do município 
de Mauá para contrato de gestão de apoio 
técnico para “execução de atividades de 
prestação de serviços de saúde em caráter 
complementar no âmbito da rede do muni-
cípio”. O resultado foi publicado em 19 de 
fevereiro, no Diário Oficial do Município de 
Mauá, assinado pela secretária de Saúde, Cé-
lia Cristina Pereira Bortoletto.

Em 23 de janeiro, a FUABC já havia 
obtido parecer favorável à proposta de 
trabalho apresentada: “A Comissão Espe-
cial de Seleção e Julgamento de Propostas 
de Apoio Técnico, nomeada pela portaria 
nº10.645/2014, resolve, após análise da 
proposta apresentada, classificar o pre-
sente certame a favor da Fundação do 
ABC, pelo valor total de R$ 168 milhões 
pelo período de 12 meses”, ratificou o 
presidente da comissão, José Alexandre 
Buso Weiller.

PArCErIA AMPlIADA
Desde março de 2010, a Fundação do 

ABC é mantenedora do Hospital de Clíni-
cas Dr. Radamés Nardini, de Mauá. A partir 
da nova parceria, além do Nardini, a FUA-
BC estará responsável pela gestão clínica e 
administrativa de 23 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), além das quatro Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) do município: 
Vila Assis, Jardim Zaira, Magini-Centro e 
Barão de Mauá.

Também fazem parte do contrato de 
gestão o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Serviço de Atenção Do-
miciliar (SAD), Centro de Atenção Psicosso-
cial (CAPS) Álcool e outras drogas, Centro de 
Atenção Psicossocial Adulto III Primavera, 
CAPS Infanto-juvenil, Centro de Especiali-
dades Médicas de Mauá (CEMMA), Centro 
Especializado em Reabilitação (CER-IV), 
Centro de Referência em Saúde da Mulher, 
Criança e Adolescente (CRSMCA), Centro 
de Referência em Saúde - HIV/DST, Repú-

A partir do novo convênio, FUABC continua à frente do Hospital Nardini e iniciará gestão de 23 UBSs,  
4 UPAs e SAMU, entre outros equipamentos

e retaguarda, área de Emergência, 10 leitos 
de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 
unidades de apoio como Nutrição e Farmá-
cia. 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 

blica Terapêutica Infanto-juvenil, Residência 
Terapêutica I e II, Consultório de Rua, Cen-
tro de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Centro de Reabilitação Dr. Jaime Souza, 
Complexo Municipal de Regulação, Centro 

de Referência em Saúde do Trabalhador e da 
sede da Secretaria de Saúde de Mauá.

A vigência do contrato de gestão é de 12 
meses, podendo ser prorrogado até o limite 
de 60 meses, nos termos da Lei 8.666/93.

Custeada pelo Governo do Estado, obras do Novo Nardini devem ter início a partir de março Reformas também contam com a verba do Ministério da Saúde, oriunda da implantação das Redes de Atenção à Saúde

Novo contrato de gestão prevê R$ 168 milhões anuais para administração do Nardini, UBSs, UPAs, entre outros serviços

Divulgação
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Funcionários da FUABC e dependentes terão 
bolsas de estudos em pós-graduação

A fim de incentivar a qualificação 
profissional dos colaboradores e de 
membros de sua família, a mantenedora 
Fundação do ABC acaba de ampliar a 
parceria com a Faculdade de Medicina do 
ABC e proporcionará desconto de 30% 
nas mensalidades dos cursos de pós-gra-
duação. Ao todo são 14 modalidades de 
especialização “Lato Sensu” disponíveis 
na FMABC, além de um MBA (Master of  
Business Administration) e de um curso 
de aperfeiçoamento.

O novo benefício integra o Progra-
ma de Desenvolvimento Institucional da 
FUABC, abrangente a todos os cerca de 
19 mil funcionários e respectivos depen-
dentes, de todos os hospitais e demais 
unidades mantidas. “Trata-se de excelente 
oportunidade de crescimento profissional. 

Ficamos muito satisfeitos com essa nova 
parceria com a Medicina ABC logo no 
início do ano, que ratifica o compromis-
so da Fundação do ABC em investir na 
educação permanente e na capacitação de 
seus colaboradores. Com certeza essa é a 
primeira de muitas ações que vamos im-
plantar em 2015”, garante a diretora exe-
cutiva de Recursos Humanos da Fundação 
do ABC, Caroline Saint Aubin.

Os cursos disponíveis são Enferma-
gem em Cuidados Críticos; Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva; 
Saúde Reprodutiva para a Enfermagem; 
Tecnologia Assistiva; Videohisteroscopia 
Cirúrgica; Videohisteroscopia Diagnósti-
ca; Videolaparoscopia Ginecológica; Aná-
lises Clínicas; Disfagia; Direito Médico e 
da Saúde; Fisiologia Humana; Gestão em 

Saúde; Sexologia: Novos Paradigmas em 
Saúde Sexual; e Tomografia Computado-
rizada e Ressonância Magnética, além do 
MBA em Administração Hospitalar  e de 
Sistemas de Saúde e o curso de aperfeiço-
amento em Fisiopatologia.

Interessados devem comparecer 
ao setor de Pós-Graduação, Pesquisa 
e Inovação da FMABC com o crachá 
do funcionário e documentação com-
provando o vínculo familiar. O atendi-
mento é de segunda a sexta-feira, das 
8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h, 
no prédio do Centro de Pesquisas CE-
PES, no próprio campus universitário 
em Santo André (Av. Príncipe de Gales, 
821). Mais informações pelo telefone 
(11) 4993-5426 ou no site www.fmabc.
br/pos-graduacao.

grADUAção / VEsTIBUlAr
 AgEnDADo
Em 2014, FUABC e Faculdade de Me-

dicina do ABC já haviam iniciado acordo 
semelhante, pelo qual colaboradores e seus 
familiares passaram a ter subsídios em 7 cur-
sos de graduação.

Até 28 de fevereiro deste ano, a Facul-
dade de Medicina do ABC estará com ins-
crições abertas para o “Vestibular Agendado 
2015”. Funcionários da Fundação do ABC 
aprovados no processo seletivo terão 50% 
de bolsa de estudos nos cursos de Gestão 
em Saúde Ambiental e de Tecnologia em 
Gestão Hospitalar, e 30% de desconto nas 
graduações em Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição e Terapia Ocupacio-
nal. Mais informações e inscrições pelo site 
www.fmabc.br/vestibular. 

Medicina ABC organiza palestra gratuita sobre 
“Erros Inatos do Metabolismo”

Em comemoração pelo Dia Mun-
dial das Doenças Raras, a Faculdade de 
Medicina do ABC organiza em 25 de 
fevereiro palestra gratuita sobre “Erros 
Inatos do Metabolismo”. O evento às 
11h terá lugar no Anfiteatro do Centro 
de Pesquisas CEPES, sob responsabili-
dade do neurologista infantil da FMABC 
e coordenador do Ambulatório Especia-
lizado em Erros Inatos do Metabolismo, 
Dr. Paulo Breinis.

Interessados podem obter mais in-
formações pelo telefone (11) 4433-2846 
ou através do e-mail doencas.raras@
fmabc.br. A Faculdade de Medicina do 
ABC fica na Av. Príncipe de Gales, 821 
– Santo André.

rEFErÊnCIA rEgIonAl
Desde agosto de 2012, a FMABC 

disponibiliza à população do Grande 
ABC o Centro Especializado em Doen-
ças Inatas do Metabolismo. Inédito na 
região, o local é responsável pelo aten-
dimento de crianças com doenças raras 
e de difícil diagnóstico, normalmente 
identificadas no nascimento pelo teste 
do pezinho. Os sintomas geralmente 

aparecem no primeiro ano de vida e até 
pouco tempo a ciência não tinha muitas al-
ternativas para tratar o problema. A muco-
polissacaridose, por exemplo, é doença que 
promove o acúmulo de açúcar no sangue 
por defeito no metabolismo. Sem opções 
terapêuticas, os portadores não passavam 
dos 10 anos de idade.

“Nos últimos anos a ciência avançou 
muito no campo das doenças raras do me-
tabolismo. Hoje temos tratamentos para 
boa parte dessas patologias, possibilitando 
desenvolvimento normal das crianças. As 
medicações são fornecidas gratuitamente 
pelo governo, pois têm custo extremamente 
elevado, com tratamento mensal podendo 
chegar a R$ 50 mil”, exemplifica Dr. Rubens 
Wajnsztejn, professor da disciplina de Neu-
rologia da Faculdade de Medicina do ABC.

Para viabilizar os trabalhos do Centro 
Especializado, a FMABC iniciou em abril 
de 2012 o Ambulatório Especializado em 
Erros Inatos do Metabolismo, sob comando 
do neurologista Dr. Paulo Breinis. O local 
recebe encaminhamentos de diversos servi-
ços de saúde do Grande ABC e tem por ob-
jetivo realizar diagnóstico das doenças a fim 
de determinar o tratamento mais adequado. 

Cerca de 19 mil colaboradores poderão receber o benefício, que consiste no desconto de  
30% nas mensalidades de 16 cursos de especialização
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reunião do Conselho de Curadores tem 
apresentação do relatório de gestão 2014

A primeira reunião do ano do Conselho 
de Curadores da Fundação do ABC, em 29 
de janeiro, foi marcada por apresentação do 
relatório de gestão 2014 pelo presidente da 
FUABC, Marco Antonio Santos Silva. O ob-
jetivo foi enumerar as atividades desenvolvi-
das em busca da maior integração entre man-
tenedora e unidades mantidas, assim como as 
conquistas obtidas no período e os projetos 
em andamento.

O início da apresentação detalhou pontos 
da reestruturação organizacional implemen-
tada na mantenedora, que incluiu a criação 
de três novas diretorias executivas – Qualida-
de, Recursos Humanos e Tecnologia da In-
formação –, aprovação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários, revisão dos organogra-
mas e formatação de propostas para hospitais 
segundo o porte (pequeno/médio e grande). 
Também houve a contratação de quatro no-
vos auditores, que têm como missão atuar 
junto às mantidas de forma preventiva, ante-
cipando e evitando possíveis problemas.

Em relação ao quadro de pessoal, de-
monstrativo geral em forma de gráfico ilus-
trou a evolução ao longo dos últimos anos. 
Em 2010, por exemplo, a FUABC tinha 
11.767 funcionários. Em dezembro de 2014 
o número chegava a 19.230. O avanço a par-
tir de 2013, quando a instituição tinha 16.883 
colaboradores, foi de quase 14%.

A ampliação do quadro está diretamente 
relacionada ao crescimento da FUABC no 
último ano. Ao todo foram incorporados ao 
grupo de mantidas três novos equipamentos 
de saúde: Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II do Guarujá, Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário e Hospital Estadual de 
Francisco Morato.

No campus universitário, a sede admi-
nistrativa da Fundação do ABC passou por 
ampliação e ganhou novo pavimento com 
1.300 m2, que serve de sede para a Central 
de Convênios – maior mantida da FUABC. 
Outra novidade foi a reestruturação do es-
tacionamento com ampliação de vagas, que 
permitirão o desenvolvimento de novos pro-
jetos sem prejuízo aos usuários do campus.

Para este 2015, a Fundação do ABC 
planeja intensificar parcerias com a iniciati-
va privada, com intuito de captar recursos 
para novos projetos, reformas e ampliações. 
Entre os planos de parceria em andamento 

Ampliação da sede administrativa, abertura de cursos, capacitação e treinamento de 
funcionários estão entre os destaques do período

estão o pioneiro Instituto de Cardiologia da 
Faculdade de Medicina do ABC, um novo 
complexo poliesportivo, a criação de anfite-
atro para a mantenedora e a abertura de duas 
novas mantidas no campus: o Hemocentro e 
o Centro de Diagnósticos.

InVEsTIMEnTo EM 
CAPACITAção
Uma das principais atribuições da nova 

Diretoria Executiva de Recursos Humanos é 

o desenvolvimento de cursos e treinamentos 
para os mais diversos segmentos profissio-
nais, com intuito de oferecer capacitação e 
atualização aos colaboradores da mantenedo-
ra e das mantidas.

A primeira ação ocorreu em meados de 
julho, em parceria com a Faculdade de Me-
dicina do ABC, para abertura do curso de 
graduação em Tecnologia em Gestão Hos-
pitalar. A FUABC ofereceu bolsas de estu-
dos de 70% para funcionários que ainda não 

Marco Antonio Santos Silva, presidente da FUABC

haviam cursado faculdade, com objetivo de 
proporcionar formação superior e aperfei-
çoamento nas áreas da Saúde e da Gestão 
Hospitalar. Ao todo foram 50 alunos matri-
culados, todos colaboradores da Fundação 
do ABC e suas mantidas.

Em 23 de outubro, a FUABC deu início a 
curso de pós-graduação inédito de Gestão de 
Negócios com Ênfase em Saúde. A abertura 
da especialização foi possível graças ao convê-
nio firmado com uma das mais importantes 
instituições de ensino do país na área de pós-
graduação e extensão, com programas cus-
tomizados para empresas: a Fundação Dom 
Cabral. O principal objetivo da aliança é a ca-
pacitação de gestores e executivos para cargos 
de direção na área da Saúde. A primeira turma 
conta com 32 participantes, sendo 21 bolsistas 
da FUABC e 11 alunos do mercado.

Entre outubro e dezembro houve treina-
mento de 60 profissionais de Recursos Hu-
manos de diversas unidades. Ao todo foram 
60 horas na capacitação sobre “Humaniza-
ção na Saúde e Relacionamento Interpesso-
al”. Já em novembro, 115 colaboradores das 
áreas Administrativa e de Enfermagem do 
Hospital da Mulher de Santo André partici-
param do curso “Entender para Atender - A 
Valorização do Atendimento na Saúde”. Se-
cretárias da mantenedora, da FMABC e da 
Central de Convênios também constaram na 
pauta de ações de 2014. Entre novembro e 
dezembro, 30 profissionais foram beneficia-
das com o treinamento “A Secretária e a sua 
Atuação Gerencial”.

Para este ano, a Fundação do ABC está 
oferecendo bolsas de estudos de 30% para 
funcionários e seus dependentes que queiram 
estudar Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Gestão em Saúde Ambiental, Tecnologia em 
Gestão Hospitalar, Nutrição ou Terapia Ocu-
pacional na FMABC. Colaboradores interes-
sados em cursar pós-graduação Lato Sensu 
também terão 30% de desconto nas mensali-
dades dos cursos da Medicina ABC.

Até o final de fevereiro de 2015, profis-
sionais das áreas Administrativa e de Enfer-
magem dos Ambulatórios Médicos de Espe-
cialidades (AMEs) de Mauá, Praia Grande e 
Santo André participarão do curso “Entender 
para Atender - A Valorização do Atendimen-
to na Saúde”. Ao todo serão 280 colaborado-
res capacitados. 
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medo, vinha alguém da equipe para ouvir o co-
ração da minha filha e me tranquilizar, avisan-
do que estava tudo bem. Todos sempre com 
um sorriso no rosto, cuidando de mim e da mi-
nha filha como se fossemos uma família. Nos 
sentimos amadas, acolhidas e protegidas”.

Depois do nascimento com parto normal, 
na madrugada do dia 28 de novembro, Do-
minique permaneceu internada na UTI Neo-
natal do Hospital Euryclides de Jesus Zerbini 
por uma semana em observação para afastar 
qualquer risco de complicação ou infecção. 

“Durante este tempo eu fui atendida por psi-
cólogo e aprendi dicas sobre como cuidar da 
minha filha em casa durante os primeiros dias 
de vida”, lembrou. A equipe de Saúde de São 
Caetano também falou com a nova mamãe 
sobre a importância do aleitamento e da doa-
ção de leite materno.

Em 30 de janeiro, Gracia, acompanhada 
pela irmã Isabella, levou Dominique para vi-
sitar as enfermeiras, médicas e demais funcio-
nários do Hospital Euryclides de Jesus Zerbi-
ni e da UTI Neonatal. A família foi recebida 

Mãe elogia dedicação dos  
profissionais de São Caetano

Mãe de primeira viagem, Gracia di Matos 
Constantino, de São Caetano do Sul, home-
nageou a equipe de profissionais que a acom-
panhou desde a gestação até o nascimento de 
sua filha, Dominique Matos, que completou 
dois meses de vida em 28 de janeiro. De-
monstrando gratidão pelo tratamento recebi-
do na rede municipal de Saúde, Gracia entre-
gou cartas aos profissionais e confeccionou 
uma faixa, afixada na entrada do Hospital 
Euryclides de Jesus Zerbini, agradecendo a 
dedicação de todos.

“Desde o pré-natal eu senti este respal-
do que recebi da Saúde de São Caetano. O 
nascimento de minha filha foi muito com-
plicado, pois passei 22 horas em trabalho de 
parto, mas o carinho e dedicação de todos na 
maternidade foram excepcionais. A Domini-
que ainda passou uma semana internada, em 
observação, e tanto ela quanto eu recebemos 
toda a atenção possível. Era como se os fun-
cionários da maternidade fossem minha fa-
mília”, explicou Gracia.

Moradora do Bairro Nova Gerty, Gracia 
admitiu a grande preocupação que sentiu du-
rante o longo trabalho de parto. “Minha bolsa 
rompeu por cima, por isso fui internada pela 
médica Samira Montorsi Caetano para que o 
parto fosse induzido. Sempre que eu sentia 

Gracia di Matos Constantino, com a pequena Dominique Matos

PMSCS/Alexandre Yort

Prefeitura capacita recepcionistas das unidades de saúde
A Prefeitura de São Caetano realizou 

dias 2 e 3 de fevereiro cursos de capacita-
ção para funcionários da recepção das uni-
dades básicas de saúde (UBSs), Centro de 
Especialidades Médicas, Centro de Aten-
ção Integral à Saúde da Mulher (Caism), 
Centro Policlínico Gentil Rstom, Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPs) Jordano 
Pedro Segundo Vincenzi e Centro Odon-
tológico Maria Robilota Torres. A ativida-
de ocorreu no auditório do Hospital Maria 
Braido, no Bairro Olímpico, e buscou pa-
dronizar o atendimento e avançar na hu-
manização da rede pública de Saúde.

Segundo o prefeito Paulo Pinheiro, 
a humanização do atendimento aos mo-
radores é uma das prioridades da Admi-
nistração. “Queremos que o paciente seja 
bem tratado desde a entrada na unidade 
de saúde, porque isso ajuda em sua recu-
peração. Temos sempre que manter os 
funcionários atualizados, para que possa-
mos prestar um bom serviço à população 

atendimento de uma forma geral”.
O secretário destaca que a Prefeitu-

ra também está atenta ao bem estar dos 
funcionários. “Queremos melhorar o 
ambiente de trabalho dos recepcionistas, 
para que possam desempenhar suas fun-
ções de forma agradável”.

ProToColo UnIFICADo
O curso de qualidade no atendimento 

em São Caetano teve duração de três ho-
ras. Os recepcionistas receberam apostila 
com o protocolo unificado, que será pa-
drão em todas as unidades do município, 
e participaram de dinâmicas simulando 
situações corriqueiras na recepção dos 
serviços de Saúde. “Com teatro, apresen-
tamos um atendimento feito de forma 
desleixada e um correto, da forma como 
gostaríamos de ser atendidos”, explica 
Mariney Malta, coordenadora do Centro 
Policlínico e organizadora da ação junto 
com Erika Palomare e Daniele Sisti.

Protocolo unificado será padrão em todas as unidades de saúde do município

sancaetanense”.
Uma das ênfases do curso de capacitação 

foi a atualização dos profissionais para que 
prestem informações adequadas aos morado-
res, explica o secretário de Saúde de São Cae-
tano, Caio Williams de Castro Júnior. “O aten-

dimento humanizado prevê várias ações, entre 
as quais os funcionários saberem indicar aos 
pacientes como acessar os serviços de Saúde. 
Com a padronização do serviço nas recepções, 
conseguiremos maior integração com a central 
de agendamento de consultas, agilizando o 

com grande animação pelos profissionais 
de Saúde, que ganharam cupcakes em agra-
decimento pela dedicação que demonstram 
pelos pacientes. A gratidão da mamãe deixou 
os funcionários emocionados – eles fizeram 
questão de tirar fotos com a saudável e sim-
pática Dominique.

TrEInAMEnTo ConTÍnUo
O secretário municipal de Saúde, Caio 

Williams de Castro Júnior, ressalta que a hu-
manização no tratamento aos pacientes é uma 
exigência do prefeito Paulo Pinheiro para toda 
a rede municipal. “Nossos profissionais de gi-
necologia e obstetrícia são muito dedicados 
e empenhados em atender bem as pacientes. 
Além de buscarmos um atendimento huma-
nizado, nosso intuito é sempre que possível 
realizar o parto normal, desde que isso não 
coloque em risco a gestante ou o bebê”.

Apesar dos elogios, o secretário de Saúde de 
São Caetano garante que os esforços da admi-
nistração municipal são para melhorar cada vez 
mais o atendimento. “Nós estamos realizando 
treinamentos com os funcionários para melho-
rar o trabalho nas recepções das unidades de 
Saúde. Além disso, queremos uma maior inte-
gração entre o pré-natal realizado nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e a maternidade”. 

Foto: PMSCS/Eric Romero
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Professor Livre-Docente de Angiologia e 
Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina 
do ABC, Dr. Sidnei José Galego acaba de ser 
convidado para ministrar aula no maior con-
gresso europeu da especialidade, o Internatio-
nal Symposium Charing Cross, que ocorrerá 
de 28 de abril e 1º de maio em Londres, na 
Inglaterra. O docente apresentará os resulta-
dos de estudo sobre tratamento endovascular 
contra isquemia crítica de extremidades – téc-
nica que poupou a amputações de membros 
em cerca de 75% dos pacientes acompanha-
dos no Hospital Anchieta, em São Bernardo. 
O trabalho contou com apoio da médica resi-
dente da disciplina, Dra. Lia Matos.

Apesar de recente, a pesquisa brasileira tem 
conquistado ampla repercussão internacional. 
Em novembro passado, por exemplo, o pro-
fessor da Medicina ABC foi um dos palestran-
tes do maior congresso americano de Cirurgia 
Vascular, o VEITH Symposium, realizado em 
Nova York. Neste 2015, além de Londres, Dr. 
Sidnei Galego assumiu compromisso para 
nova aula nos Estados Unidos e foi convidado 
para evento da especialidade na Alemanha.

MAIs sEgUrAnçA
A isquemia crítica de extremidades ca-

racteriza-se pela falta de circulação sanguí-
nea nas extremidades – principalmente nos 
membros inferiores. O problema resulta na 
formação de feridas e gangrenas, que co-
locam em risco a manutenção do membro 
acometido. A principal causa é a aterosclero-
se, ocasionada por doenças comuns relacio-
nadas ao estilo de vida, entre as quais hiper-
tensão arterial, colesterol e triglicérides altos, 
assim como diabetes e tabagismo.

“O tratamento endovascular é minima-
mente invasivo, o que permite ser aplicado 
com maior segurança nesses pacientes de alto 
risco”, explica o docente da FMABC e coor-
denador da pesquisa, Sidnei José Galego, que 
acrescenta: “Sob anestesia local, introduzimos 
stents cirurgicamente a partir de cateteres e 
sondas, com intuito de desobstruir os vasos 
entupidos. A taxa de sucesso no salvamento 
de membros com esse tratamento girou em 
torno de 70% a 75%. Acompanhamos mais 
de 50 pacientes no Hospital Anchieta pelo pe-
ríodo de um ano”, detalha o professor da Me-
dicina ABC, lembrando que, além dos bons 
resultados, a técnica oferece recuperação mais 
rápida do que o tratamento convencional de 
revascularização – popularmente conhecido 
como ponte de safena.

O curso de Farmácia da Faculdade 
de Medicina do ABC confirmou em 
2014 a condição de excelência, com de-
sempenho acima da média em avaliações 
de abrangência nacional. Em dezembro, 
por exemplo, conquistou nota 4 no Exa-
me Nacional de Desempenho de Estu-
dantes (ENADE) do Ministério da Edu-
cação (MEC), ratificando a posição de 
destaque entre as graduações mais bem 
classificadas do país. Antes disso, dias 6 
e 7 de novembro, já havia passado por 
avaliação in loco de comissão do MEC, 
quando obteve nota final 4.

“O curso de Farmácia começou no 
ano 2000 e busca desde o início manter 
currículo atualizado e de qualidade, com 
grande ênfase no cenário de práticas. O 
projeto pedagógico foi atualizado ao lon-

ria, que permitem maior interação com a 
comunidade local e humanização, além 
de conhecimento prático na área.

“Contamos com docentes mestres, 
doutores e pós-doutores com experi-
ência nas diversas áreas de atuação far-
macêutica. A nota 4 no ENADE refle-
te a qualidade da formação dos nossos 
egressos. Tivemos também avaliação 
bastante positiva nas visitas do MEC, 
em novembro, cuja nota global 4 garan-
tiu a renovação do reconhecimento do 
curso”, enumera a Dra. Sonia Hix, que 
finaliza: “Os resultados positivos são re-
flexo do esforço conjunto da Diretoria, 
corpo docente, funcionários e discentes, 
em busca de um curso de qualidade. São 
estímulos para que almejemos resultados 
ainda melhores em 2015”. 

Curso de Farmácia está entre os melhores do país

Maior congresso europeu de Cirurgia Vascular terá 
estudo brasileiro sobre prevenção de amputações

go desses 15 anos, de forma a se adequar às 
novas diretrizes curriculares e à formação ge-
neralista”, destaca a coordenadora do curso 
de Farmácia da FMABC, Dra. Sonia Hix, que 
acrescenta: “O campus da faculdade oferece 
inúmeras oportunidades em iniciação científi-
ca e estágios em diversas áreas, como pesquisa 
clínica, assistência e análises clínicas. Os alunos 
têm ainda oportunidade de adquirir conheci-
mento prático na área de farmácia clínica, hos-
pitalar e de assistência em nossos hospitais de 
ensino e conveniados. Além disso, são vários 
os convênios de estágio com indústrias farma-
cêuticas de destaque, que ampliam as opções 
de inserção no mercado de trabalho”.

Por meio da Liga de Assistência Farma-
cêutica e dos programas PET Saúde e Pró-
Saúde, os alunos de Farmácia participam de 
projetos de assistência e extensão universitá-

Coordenadora do curso de Farmácia da 
FMABC, Dra. Sonia Hix

Tratamento endovascular contra isquemia crítica de extremidades poupou da amputação 75% dos pacientes, 
acompanhados durante um ano pela equipe de Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina do ABC

EVENTO EM NOVA YORK
Além da FMABC, pouquíssimos estudos 

da América Latina foram aprovados para 
apresentação oral no VEITH Symposium de 
Nova York, em 2014. Pesquisas do Hospital 
Israelita Albert Einstein e da Universidade 
Federal de Minas Gerais estiveram entre os 
representantes nacionais.

Em forma de pôster, o único trabalho 
brasileiro no evento norte-americano tam-

bém foi coordenado pelo Dr. Sidnei José 
Galego, realizado por meio de parceria en-
tre FMABC, Hospital Brasil e Hospital 9 de 
Julho. “Competimos com pôsteres de todo 
o mundo. Trata-se de trabalho que também 
detalha os resultados de estudo sobre trata-
mento endovascular contra isquemia crítica 
de extremidades, porém, nesse caso utiliza-
mos um tipo de stent revestido para tratar os 
pacientes”, revela o cirurgião vascular. 

Dr. Sidnei José Galego, professor Livre-Docente  
de Angiologia e Cirurgia Vascular da FMABC

Palestra do docente da FMABC em Nova York,  
no VEITH Symposium
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Evento foi comandado pelo enfermeiro Thiago Santos Rosário, da APAE de São Paulo

Enfermagem do ‘Irmã Dulce’  
faz atualização do Teste do Pezinho

Começa programação anual de capacitações técnicas
Em janeiro, o setor de Educação Con-

tinuada do Hospital Municipal Irmã Dulce 
deu início à série de apresentações técnicas 
dentro do cronograma anual de capacita-
ções. As palestras, treinamentos e aulas são 
dirigidos a enfermeiros, técnicos e auxilia-
res de enfermagem do hospital, Pronto-
Socorro Central e Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Dr. Charles Antunes 
Bechara. Alguns dos eventos serão realiza-
dos em parceira com a Secretaria de Saúde 
Pública de Praia Grande (Sesap), sendo 
abertos a profissionais da rede básica e de 
especialidades do Município.

Responsável pelo setor, a enfermeira 
Fabiana Dourado pontua que os temas 
abordados ao longo de cada ano são de-
finidos a partir da demanda dos próprios 
profissionais que trabalham no complexo, 
de acordo com as necessidades de cada 
setor. “O treinamento visa atualizar con-
ceitos, prevenir erros e tirar dúvidas”, 

Realizada em todos os bebês nascidos 
na Maternidade do Hospital Municipal Irmã 
Dulce de Praia Grande, a Triagem Neonatal 
chamada Teste do Pezinho foi tema de atu-
alização ministrada pelo enfermeiro Thiago 
Santos Rosário, da APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais) de São 
Paulo. A capacitação técnica ocorreu dias 
27 e 28 de janeiro, em dois horários, envol-
vendo profissionais do hospital responsáveis 
pela coleta do exame.

Desde 2013, a versão básica do teste ofe-
recida pelo SUS incluiu a detecção de duas 
novas doenças – deficiência de biotinidase 
e hiperplasia adrenal congênita –, além de 
outras quatro: hipotireoidismo congênito, 
anemia falciforme, fibrose cística e fenilce-
tonúria. A deficiência de biotinidase é uma 
doença metabólica que se manifesta por 
distúrbios neurológicos, lesões na pele, con-
vulsões e atraso no desenvolvimento. Já a 
hiperplasia adrenal congênita afeta a glându-
la adrenal e provoca deficiência de enzimas, 
com consequente desequilíbrio hormonal.

A fenilcetonúria provoca atraso, com-
prometimento mental e convulsões, entre 
outros problemas. Já a fibrose cística oca-
siona problemas pulmonares, enquanto o 

os equipamentos, Rafael Morimoto, con-
duziu palestra e demonstrações práticas 
no anfiteatro, esclarecendo dúvidas sobre 
funcionamento, manutenção e limpeza de 
incubadoras, berços aquecidos e biliberços 
(para fototerapia). “Esse treinamento é im-
portante para reciclar o conhecimento dos 
profissionais, principalmente dos novos 
funcionários, quanto aos equipamentos 
que utilizam”, disse Morimoto.

Além de palestras no anfiteatro, o se-
tor de Educação Continuada promoverá 
treinamentos nos próprios locais de tra-
balho, a cargo da equipe multidisciplinar. 
Em fevereiro, a programação inclui orien-
tações da equipe de fonoaudiologia na Pe-
diatria e treinamento sobre curativos em 
úlceras diabéticas, extensivo à rede mu-
nicipal, no anfiteatro. Em março e abril, 
destaque para apresentação sobre Política 
Nacional de Humanização, para as equi-
pes do complexo e da rede municipal.

partir do Teste do Pezinho, retira-se amostra 
de sangue por punção do calcanhar da criança, 
que deve ser colhida já na primeira semana de 
vida – após 48 horas do nascimento.

Rápido, o teste leva menos do que cinco 
minutos e consiste no preenchimento de três 
círculos de um papel especial com amostras 
de sangue do calcanhar do bebê para análise 
laboratorial. Apesar da aparente simplicida-
de, o exame requer cuidados na coleta, con-
servação e envio para que o resultado não 
seja alterado. Por essa razão são constantes 
os treinamentos promovidos no hospital e 
ministrados pela APAE-SP. O preenchimen-
to da ficha também deve ser exato em todos 
os campos, de forma legível.

oUTros TEsTEs
No Hospital Irmã Dulce, os recém-nas-

cidos passam pelo Teste do Pezinho e por 
outros testes antes da alta médica: Triagem 
Auditiva Neonatal Universal (Teste da Ore-
lhinha), Teste do Reflexo Vermelho (Teste 
do Olhinho) e Teste do Coraçãozinho. Eles 
também recebem a primeira vacina contra 
hepatite e já saem com certidão de nasci-
mento – registro feito pelo plantonista do 
cartório na área da internação.

explica a enfermeira. “Além disso, buscamos 
comparecer aos setores para a orientação ‘in 
loco’ das equipes”.

O ciclo foi aberto com treinamento sobre 
equipamentos utilizados no atendimento neo-

natal (voltado a recém-nascidos), com a parti-
cipação dos profissionais que atuam no Centro 
Obstétrico, Maternidade, Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Neonatal e UTI Pediátrica. O 
gerente comercial da empresa que comercializa 

hipotireoidismo congênito pode levar a difi-
culdades respiratórias, icterícia prolongada e 
anemia, comprometendo o crescimento e o 
desenvolvimento intelectual.

Quando detectadas tais doenças, a pers-
pectiva de desenvolvimento da criança depen-
de da agilidade no tratamento – ou seja, quanto 
mais cedo o diagnóstico, melhor o resultado. A 

Rafael Morimoto conduziu treinamento sobre equipamentos utilizados no atendimento neonatal,  
abrindo ciclo de capacitações anuais
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Criada há 25 anos com a missão pro-
mover a defesa dos direitos e o exercício da 
cidadania de crianças e adolescentes, a Fun-
dação Abrinq buscou o auxílio da Faculda-
de de Medicina do ABC, em Santo André, 
para desenvolver projeto em favor de famí-
lias carentes do Vale do Ribeira, no sul do 
Estado de São Paulo. A partir da parceria, 
quatro cidades da região passaram a rece-
ber visitas periódicas de docentes do curso 
de Enfermagem, com intuito de capacitar 
profissionais de saúde locais e incentivar o 
aleitamento materno, em busca de reduzir 
alguns dos mais altos índices de mortalidade 
infantil do país.

O projeto de 18 meses teve início na 
metade de 2014 e vai até novembro deste 
ano. As enfermeiras obstetras e docentes da 
FMABC, Magali Motta e Luciane Morelis de 
Abreu, estão à frente do trabalho, cuja co-
ordenação está a cargo do CESCO - Cen-
tro de Estudos de Saúde Coletiva do ABC. 
“Ficamos bastante contentes com o convite 
da Fundação Abrinq, que é uma forma de 
reconhecimento da expertise do CESCO e 
da FMABC nas áreas de saúde da criança e 
da mulher. Ao mesmo tempo, essa parceria 
tem permitido o desenvolvimento de traba-
lho fundamental nos municípios do Vale do 
Ribeira, que tem melhorado sobremaneira 
a qualidade de vida dessa população, que 
vive em uma das regiões com menor IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) do 
país”, destaca a professora responsável pela 
disciplina de Saúde Coletiva da FMABC e 
conselheira do CESCO, Dra. Vânia Barbosa 
do Nascimento.

Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açu e Pe-
ruíbe são as quatro cidades atendidas na par-
ceria FMABC-Abrinq. Participam da inicia-
tiva todos os profissionais locais envolvidos 
na assistência, entre os quais médicos, equi-
pes de enfermagem e agentes de saúde. Os 
meses de julho e agosto de 2014 serviram 
para capacitação e treinamento, com foco na 
correta orientação durante as consultas de 
pré-natal e no incentivo ao aleitamento ma-
terno. “No começo sentíamos os profissio-
nais inseguros e até mesmo desmotivados. A 

O professor de Angiologia e Cirur-
gia Vascular da Faculdade de Medicina 
do ABC e coordenador do Centro de 
Tratamento do Pé Diabético do Hos-
pital Anchieta, Dr. João Paulo Tardivo, 
e o professor titular do Departamento 
de Bioquímica da Universidade de São 
Paulo, Dr. Mauricio da Silva Baptista, 
foram reconhecidos em 30 de janeiro 
pelos resultados obtidos com o livro 
“Osteomyelitis”, que lançaram em 
2012 pela editora InTech.

Com acesso grátis via internet, a 
publicação registrou neste início de 
ano 1.500 downloads do capítulo 
“Terapia Fotodinâmica no Tratamen-
to da Osteomielite”. Em comunica-
do oficial, a editora ressaltou a im-
portância do trabalho e a amplitude 
alcançada pelos autores: “O trabalho 
tem obtido resultados impressionan-
tes. Parabéns pelo impacto significa-
tivo alcançado com o artigo”.

Do total de 1.500 acessos, a maio-
ria absoluta é dos Estados Unidos, 
com 391 registros. O segundo país 
em número de downloads foi a China, 
com 68, seguida do Brasil, com 49.

Interessados podem acessar o li-
vro na íntegra pelo link: http://www.
intechopen.com/books/show/title/
osteomyelitis. Além do capítulo so-
bre terapia fotodinâmica, a publica-
ção de 188 páginas também destaca 
outros temas relacionados à osteo-
mielite, incluindo novas ferramentas 
de diagnóstico e tratamento.

Artigo sobre 
osteomielite 

registra marca de 
1.500 downloads

Livro tem entre os autores o professor da FMABC e 
médico do Hospital Anchieta, Dr. João Paulo Tardivo

Capacitação de profissionais de saúde locais e incentivo ao  
aleitamento materno visam transformar a realidade de algumas das cidades  

com maior índice de mortalidade infantil de todo o país

MedABC e Fundação Abrinq 
trabalham contra a mortalidade  

infantil no Vale do ribeira

partir dos treinamentos, essa realidade mu-
dou. Hoje eles já conseguem atuar sozinhos, 
com segurança e entusiasmo”, revela a pro-
fessora de Enfermagem da FMABC, Magali 
Motta, que acrescenta. “Atualmente o traba-
lho está em fase de consultoria técnica. Re-
alizamos visitas trimestrais para treinamen-
tos específicos, de acordo com as dúvidas e 
dificuldades encontradas no dia-a-dia pelas 
equipes de saúde dos municípios”.

Outro desafio em andamento é a im-
plantação de protocolos, a fim de uniformi-
zar as condutas e melhorar os atendimentos. 
Solicitação de exames, acompanhamento 
pré-natal, rotinas de atendimento, exame 
físico e relatórios diversos estão na lista de 
processos em fase de padronização.

Fundação Abrinq e FMABC também 
estão distribuindo materiais educativos 
para os profissionais, que servirão de 
apoio nos atendimentos à população. “Es-
peramos que as unidades de saúde atuem 
efetivamente na promoção da saúde das 
gestantes e no incentivo ao aleitamen-
to materno. São cuidados fundamentais, 
que certamente melhorarão a qualidade 
de vida naquela região. Além disso, tam-
bém temos capacitado profissionais das 
equipes do Programa de Saúde da Família 
(PSF). Muitas mulheres moram em locais 
isolados, muito distantes das unidades de 
saúde, e esses agentes conseguem chegar 
até elas e orientá-las adequadamente”, 
completa a docente Magali Motta. 

Professora responsável pela disciplina de Saúde Coletiva e conselheira do CESCO, Dra. Vânia Barbosa do Nascimento
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Atendimento em oncologia Pediátrica  
tem 100% de satisfação na Medicina ABC

Voluntariado contribui e valoriza humanização

Considerado referência nacional para tra-
tamento de câncer infanto-juvenil, o Ambu-
latório de Oncologia Pediátrica da Faculdade 
de Medicina da Fundação do ABC tem atual-
mente cerca de 20 crianças em quimioterapia 
e realiza média de 200 consultas mensais. Os 
serviços são 100% gratuitos via Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Além da equipe multiprofissional, o Am-
bulatório de Oncologia Pediátrica também 
conta com apoio de diversos grupos voluntá-
rios, 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’), Fundo 

O Ambulatório de Oncologia Pediátri-
ca da Faculdade de Medicina do ABC rece-
beu em janeiro ofício da Prefeitura de Santo 
André com detalhamento dos resultados do 
“Relatório de Pesquisa de Satisfação dos Usu-
ários dos Serviços de Quimioterapia do Ano 
de 2014”. De acordo com o documento, 10% 
dos pacientes atendidos na FMABC ano pas-
sado foram contatados via telefone e todos 
declararam satisfação com o serviço prestado. 
Os usuários foram sorteados mensalmente e 
de forma aleatória.

O trabalho de auditoria foi realizado pelo 
Departamento de Planejamento da Secreta-
ria de Saúde, via Componente Municipal do 
Sistema Nacional de Auditoria (SISAUD). 
“Ficamos surpresos com o ofício, pois sequer 
sabíamos que estávamos sendo avaliados e 

linfomas e leucemias é com quimioterapia e, em 
último caso, com transplante. “Independente-
mente do caso, o diagnóstico precoce é funda-
mental. Quanto mais cedo identificado o proble-
ma, mais leve será a terapia e maior a taxa de cura. 
As medidas adotadas em casos avançados geral-
mente são mais agressivas, com medicações mais 
fortes e em doses maiores, aumentando os efei-
tos colaterais”, alerta o médico responsável pela 
Oncologia Pediátrica da FMABC, que aconselha: 
“O mais importante é que os pais levem seus fi-
lhos periodicamente ao pediatra para consultas 
de rotina. Esse profissional está apto a identificar 
possíveis sinais de câncer e a encaminhar para um 
serviço especializado em oncologia infantil”. 

de Assistência à Criança (FAC), Liga Acadê-
mica de Enfermagem na Saúde da Criança e 
do Adolescente (LAESCA), Projeto Felicida-
de, Make a Wish e Instituto Força Gui. “A 
parceria com os voluntários, somada ao apoio 
da Diretoria da FMABC e da Fundação do 
ABC têm sido fundamentais para o sucesso 
do serviço”, garante Dr. Jairo Cartum, ressal-
tando o trabalho desenvolvido pela Associa-
ção de Voluntárias para o Combate ao Câncer 
do ABC (AVCC), cujas integrantes auxiliam 
na humanização do ambiente terapêutico, 
apoio às famílias e suporte social com entrega 
de cestas básicas, medicações, próteses e pe-
rucas, entre outros itens.

ElEVADo ÍnDICE DE CUrA
Pesquisas apontam que o câncer infantil 

atinge uma em cada 600 crianças. As leuce-
mias são as mais frequentes, representando 
aproximadamente 1/3 dos casos. Tumores 
cerebrais correspondem a cerca de 20% dos 
casos, enquanto linfomas detêm 15%. A boa 
notícia é que, diferente do público adulto, a 
taxa de cura em crianças chega a 70%. Os 
tratamentos têm duração média de 1 ano e o 
acompanhamento é por toda a vida.

As terapias são individualizadas e variam de 
criança para criança. De forma geral, tumores 
sólidos são tratados com cirurgia, seguida de qui-
mioterapia ou radioterapia. Já a abordagem em 

Pesquisa foi realizada pela Prefeitura de Santo André, com intuito de contribuir na melhoria dos serviços prestados

que a Prefeitura estava aferindo a satisfação 
de nossos pacientes. Ao mesmo tempo, foi 
uma notícia excelente para o departamento, 
pois confirma a seriedade com que realiza-
mos o trabalho e demonstra que estamos no 
caminho certo. Começamos 2015 com o pé 
direito”, comemora o médico responsável 
pela Oncologia Pediátrica da FMABC, Dr. 
Jairo Cartum.

Acolhendo casos diagnosticados desde a 
fase intrauterina até adolescentes com até 18 
anos, o Ambulatório de Oncologia Pediátri-
ca oferece atendimento integral e multidis-
ciplinar, com equipe composta por médicos 
especialistas, enfermeiros e psicólogos, além 
de dentista, assistente social, nutricionista, te-
rapeuta ocupacional e farmacêutico respon-
sável. Segundo Dr. Jairo Cartum, o resultado 

100% satisfatório é fruto do trabalho em 
equipe e do foco na humanização do aten-
dimento. “Nossos profissionais enxergam 
as crianças de forma global e não somente 
suas doenças. Tratamos cada paciente como 
se fosse único, com atenção específica às ne-
cessidades individuais e familiares. Isso cer-
tamente favorece o tratamento, a adesão às 
terapias e a recuperação”.

De acordo com o ofício da Prefeitura de 
Santo André, ao todo foram 138 procedi-
mentos realizados no período entre janeiro e 
dezembro de 2014. A auditoria tem por obje-
tivo buscar a melhoria dos serviços e a satis-
fação dos usuários. A partir das opiniões dos 
pacientes sobre os atendimentos é possível 
identificar pontos vulneráveis e que devem 
ser melhorados.

Parceria com as ONGs MAPAA e CãoAmor viabilizaram início da Pet Terapia em 2014Equipe multidisciplinar do Ambulatório de Oncopediatria da FMABC

Dr. Jairo Cartum, médico responsável pela 
Oncologia Pediátrica da FMABC
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Vinculado à Diretoria Executiva de Qua-
lidade, o Programa de Sustentabilidade da 
Fundação do ABC reuniu em 21 de janeiro 
representantes de todos os hospitais e uni-
dades mantidas, assim como a coordenação 
do curso de Gestão em Saúde Ambiental da 
Faculdade de Medicina do ABC, com intuito 
de estreitar a relação entre os gestores, deba-
ter temas e possíveis ações conjuntas na área 
de sustentabilidade. Foi a primeira iniciativa 
do gênero desenvolvida pela FUABC, que 
hoje gerencia 17 hospitais e 3 AMEs (Am-
bulatórios Médicos de Especialidades), além 
da FMABC e da Central de Convênios, que 
administra mais 40 planos de trabalho especí-
ficos – incluindo todas as UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) de Santo André, São 
Bernardo, Mauá e Franco da Rocha.

A reunião ocorreu em clima informal, 
com possibilidade de todos os participantes 
apresentarem os trabalhos de suas unidades, 
assim como as demandas e principais dificul-
dades. Nesse primeiro encontro, o tema mais 
discutido foi a gestão de resíduos. “Todas as 
unidades produzem resíduos infectantes e 
precisamos intensificar os trabalhos de sepa-
ração desse lixo. Cada hospital paga para que 
empresas especializadas tratem e descartem 
corretamente esse tipo de material. Porém, 
muitas vezes temos lixo comum e recicláveis 
misturados ao infectante, o que aumenta o 
volume e, consequentemente, os gastos com 
tratamento”, detalha o gestor ambiental da 
FUABC, José Alexandre Filho.

Em 2007, quando trabalhava no Hospi-
tal Estadual Mário Covas de Santo André, 
José Alexandre Filho participou do projeto 
que diminuiu em aproximadamente 70% o 
volume de resíduos infectantes, com grande 
impacto na redução de gastos e dos riscos 
à saúde dos colaboradores encarregados do 
manuseio. Posteriormente, o esforço foi re-
conhecido com o selo de qualidade ‘Hospi-
tal Amigo do Meio Ambiente’. “Não dimi-
nuímos a produção de resíduos infectantes. 
O que fizemos foi um plano de trabalho que 
incentivava a separação correta dos descar-
tes. Conseguimos conscientizar os funcioná-
rios da importância da destinação adequada 
e, com isso, reduzimos a quantidade de lixo 
equivocadamente descartado como infec-
tante. A consequência direta foi o aumento 
do lixo reciclável e a redução dos gastos com 
tratamento dos infectantes”, explica o gestor 
ambiental da FUABC.

Sob responsabilidade da Diretoria Executiva de Qualidade, encontro debateu temas como gerenciamento de  
resíduos hospitalares, descarte de medicamentos vencidos, integração e redução de custos

Fundação do ABC reúne mantidas para  
discutir ações conjuntas em sustentabilidade

mos juntar os materiais dos hospitais para ob-
ter maior volume e economizar. Quanto mais 
mandarmos no mesmo lote, maior será nossa 
economia”, calcula José Alexandre Filho.

APoIo ACADÊMICo
Presente à reunião, o coordenador da 

graduação de Gestão em Saúde Ambiental 
da Faculdade de Medicina do ABC, profes-
sor Odair Ramos da Silva, colocou o curso e 
os docentes à disposição para colaborar com 
os projetos de sustentabilidade da FUABC 
e suas mantidas. “Acreditamos que, com o 
apoio e participação efetiva da Fundação do 
ABC, conseguiremos traçar estratégias e im-
plantar ações importantes relacionadas à sus-
tentabilidade, meio ambiente e à saúde dos 
colaboradores. Estamos bastante animados 
com esse novo cenário traçado pela Diretoria 
Executiva de Qualidade da FUABC e temos 
muito a contribuir, tanto para a mantenedora 
quanto para as mantidas”.

Já o vice-coordenador de Gestão em Saú-
de Ambiental, professor Rogério Alvarenga, 
ressaltou a importância das ações sustentáveis 
para a visibilidade das unidades de saúde e re-
conhecimento perante à sociedade. “A partir 
do gerenciamento de resíduos, do incentivo à 
coleta seletiva e dos trabalhos de orientação e 
conscientização ambiental junto aos funcio-
nários e à população, passamos a ter hospitais 
socialmente e ambientalmente responsáveis. 
Também estaremos reforçando conceitos de 
sustentabilidade e nos credenciando a prê-
mios e certificações, como de hospital verde 
e amigo do meio ambiente”. 

TrABAlHo ConJUnTo
Terminada a primeira reunião geral de 

Fundação do ABC e mantidas sobre sus-
tentabilidade, o feedback foi extremamente 
positivo. O próximo passo será dado pelo 
setor de Sustentabilidade da FUABC, que 
enviará questionário a todos os participantes 
do encontro, a fim de traçar o perfil de cada 
unidade na gestão do descarte de resíduos 
e nos custos deste processo. “Nossa ideia é 
desenvolver um projeto global para todas as 
unidades, a fim de que a gestão dos resíduos 
seja padronizada. Isso certamente terá impac-
to importante na redução de custos com tra-
tamento do lixo infectante, além de tornar o 
ambiente de saúde mais seguro e permitir que 
nossas unidades se credenciem a certificados 
de qualidade, como o selo Amigo do Meio 

Ambiente”, enumera Cristina Passaretti, uma 
das responsáveis pelo Programa de Sustenta-
bilidade da Fundação do ABC.

A união de esforços e o trabalho conjunto 
também poderão reduzir custos relacionados 
ao descarte de outros materiais, como pilhas, 
baterias e lâmpadas, por exemplo. Outro gas-
to comum aos hospitais e unidades de saúde 
da FUABC diz respeito à eliminação de medi-
camentos vencidos. Hoje as mantidas cuidam 
desses processos individualmente. “Ao invés de 
cada unidade manter contratos individuais de 
coleta, tratamento e descarte de determinados 
resíduos, podemos desenvolver logística única 
e centralizar os processos, reduzindo drastica-
mente os gastos. O custo para descartar medi-
camentos vencidos é o mesmo até 500 quilos. 
A cobrança é por peso. Dessa forma, pode-

A Diretora Executiva de Recursos Humanos da FUABC, Caroline Saint Aubin, e os gestores do  
Programa de Sustentabilidade da FUABC, José Alexandre Filho e Cristina Passaretti

Reunião entre mantenedora e mantidas buscou estreitar a relação entre os gestores, debater temas e possíveis ações conjuntas na área de sustentabilidade



www.fuabc.org.br12

Núcleo de Aprendizagem promove evento sobre bullying

Membros da CIPA do Emílio ribas II  
realizam primeira reunião ordinária

O Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II do Guarujá realizou em 14 de 
janeiro a primeira reunião ordinária da 
CIPA - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes. Além de possibilitar a troca 
de informações e maior integração entre 
os membros, o encontro serviu para dis-
cussões acerca de temas como a SIPAT 
2015 (Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho) e o mapa de risco 
da unidade.

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes é regida pela Norma Regula-
mentadora Nº 5 da Portaria 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Tem 
como objetivo ser a ferramenta mais im-
portante dos trabalhadores para tratar da 
prevenção de acidentes do trabalho, das 
condições do ambiente e de todos os as-
pectos que afetam a saúde e segurança do 
colaborador.

Composta por 14 membros – 7 elei-
tos pelos funcionários e 7 indicados pela 
Diretoria da unidade – a CIPA do Emílio 
Ribas II tomou posse em 19 de dezem-
bro. No mesmo mês, o grupo passou por 
treinamento de 3 dias coordenado por 

O Núcleo Especializado em Aprendiza-
gem da FMABC (NEA) realizou em 28 de 
janeiro aula sobre bullying para residentes 
de Neuropediatria e de Psiquiatria, além da 
própria equipe interdisciplinar do NEA e de 
convidados externos. O tema foi escolhido 
justamente pela época de volta às aulas e, 
consequentemente, do trote universitário, 
que coincidem com a recente divulgação de 
pesquisa que afirma que nove em cada 10 
alunos de medicina da Universidade de São 
Paulo já sofreram algum tipo de agressão ao 
longo de sua formação.

O bullying caracteriza-se por qualquer 
ato ou manifestação intencional e repetiti-
va que possa intimidar, maltratar, ofender, 
agredir ou discriminar o semelhante. As 
discussões sobre o tema cresceram muito 
nos últimos anos, principalmente acerca do 
bullying nas escolas – apesar de o problema 
também atingir o público adulto, como em 
ambientes de trabalho ou universitário, nos 
trotes aos calouros, por exemplo.

Segundo a psicóloga e psicopedagoga 
coordenadora do NEA, Alessandra Caturani 

Rosa Silva, Josiane Nascimento e Richard 
Gonçalves, enquanto os suplentes são 
Fernanda Rosas, Paulo Roberto Santos, 
Diogo Demétrio dos Santos e Maria Re-
gina Scatolin (secretária substituta).

PArCErIA no gUArUJá
Com quase 50 anos dedicados ao 

ensino, pesquisa e assistência à saúde, a 
Fundação do ABC expandiu fronteiras 
e deu início em julho de 2014 à gestão 
plena do Instituto de Infectologia Emí-
lio Ribas II – hospital estadual especia-
lizado no atendimento de doenças in-
fecciosas e parasitárias. O equipamento 
funciona 24 horas por dia, ininterrup-
tamente, e conta com total de 50 leitos 
– 33 leitos de enfermaria e 17 de Tera-
pia Intensiva (UTI). A unidade recebe 
pacientes encaminhados de hospitais de 
toda a região da Baixada Santista para 
o cuidado de diferentes doenças infec-
tocontagiosas, entre as principais HIV/
Aids, tuberculose, leptospirose, menin-
gites meningocócicas, complicações 
por gripe e hepatites. No verão, uma 
das maiores preocupações é a dengue. 

não é nociva para um aluno, por exemplo, 
pode ser prejudicial para outro. Dessa forma, 
quando uma ação deixa de ser inofensiva e 
mesmo assim há persistência, machucando, 
agredindo física ou emocionalmente, temos 
o bullying”, descreve a docente, que coman-
dou a aula sobre o tema na FMABC.

De acordo com a especialista, a prática 
clínica evidencia que o bullying está presente 
em todas as escolas. “Quando a escola supõe 
que em seu espaço físico não existe bullying, 
possivelmente é porque quem sofre a agres-
são não a esteja revelando. O bullying é carac-
terizado, inclusive, pelo silêncio angustiante 
da vítima, que muitas vezes sofre durante 
anos sem revelar aos familiares e professo-
res. Dessa forma, cabe às escolas aceitar essa 
realidade e enfrentá-la, com medidas pre-
ventivas de orientação e conscientização”, 
aconselha Alessandra Wajnsztejn, que tam-
bém é formada em Neuropsicologia.

EFEITos noCIVos
O bullying pode ocorrer em forma de 

gestos, palavras ou de qualquer atitude pre-

judicial ao indivíduo. De forma geral, a lite-
ratura retrata quatro tipos de manifestações 
principais: bullying verbal, físico, psicológi-
co e sexual. No âmbito virtual, a internet e 
as redes sociais potencializam o problema. 
No chamado ciberbullying, os efeitos são 
rápidos, amplos e muitas vezes podem ser 
devastadores.

Entre os principais prejuízos às vítimas 
estão problemas na área de saúde mental. 
Os pacientes podem apresentar quedas 
no rendimento escolar ou no trabalho e 
desencadear quadros de fobias, ansiedade, 
pânico, depressão e outras doenças de or-
dem psíquica. “Temos diversos casos que 
mostram como o bullying pode se tornar 
algo extremamente prejudicial e perigoso. 
Uma paciente que aos 14 anos era chamada 
de balofa, bola e balão, por exemplo, che-
gou aos 16 anos com quadro gravíssimo de 
anorexia nervosa, doença que pode levar 
à morte”, advertiu Alessandra Wajnsztejn, 
alertando para a importância da adoção de 
medidas preventivas, assim como de trata-
mento adequados às vítimas. 

profissionais do Departamento de Engenha-
ria de Segurança do Trabalho (SESMT) da 
Fundação do ABC. Durante a capacitação 
foram abordados temas como “Mapa de ris-
co”, “Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais (PPRA)”, “Tipos de classificação de 
riscos de trabalho”, “Brigada de incêndio” e 
“Doenças Sexualmente Transmissíveis”. Os 
novos cipeiros também assistiram aula intro-
dutória sobre segurança do trabalho, a fim de 

entenderem o papel que devem desenvolver 
na instituição.

Os membros titulares indicados pelo em-
pregador são Ana Claudia Rocha (presiden-
te), Geovana Reple (secretária), Simone dos 
Santos Souza e Keila de Oliveira. Os suplen-
tes são Jefferson Oliveira, Leandro Madeira 
Bernardo e Glaucia Barroso Martins. Já os 
membros titulares eleitos pelos funcionários 
são Quitéria Torres (vice-presidente), Ana 

Equipe do Emílio Ribas II na posse da CIPA

Wajnsztejn, umas das principais característi-
cas do bullying é a persistência diante da não 
aceitação alheia. “As pessoas são diferentes 
umas das outras. A mesma brincadeira que 

Palestra com a psicóloga e psicopedagoga do  
NEA-FMABC, Alessandra Caturani Wajnsztejn
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Servidores de SCS terão bolsas de estudos em Gestão em Saúde Ambiental
A Faculdade de Medicina do ABC e 

a Prefeitura de São Caetano do Sul fe-
charam parceria que beneficiará funcio-
nários e filhos de funcionários da Pre-
feitura com desconto de 50% no valor 
da mensalidade do curso de Gestão em 
Saúde Ambiental. Os interessados de-
vem ser aprovados no vestibular agenda-
do, cujas informações estão disponíveis 
no site www.fmabc.br. Além disso, os 
estudantes podem recorrer ao Fundo de 

monitoramento dos fatores do ambiente 
biofísico (água, ar, solo, alimentos, habi-
tat e outros resultantes da atividade do 
homem), sempre adequando-se à legisla-
ção brasileira sobre saúde ambiental.

Os alunos de Gestão em Saúde Am-
biental poderão usufruir toda infraestru-
tura de salas de aula, modernos labora-
tórios e ambulatórios de ensino erguidos 
ao longo dos 45 anos de história da Fa-
culdade de Medicina do ABC. 

Alunos poderão usufruir de toda infraestrutura de salas 
de aula, modernos laboratórios e ambulatórios de ensino

A Faculdade de Medicina do ABC organi-
zou na manhã de 13 de dezembro a primeira 
reunião de pacientes com angioedema heredi-
tário (AEH), que também contou com parti-
cipação de familiares, equipe de atendimento, 
entre outros convidados. O evento no Anfite-
atro do Centro de Pesquisas CEPES teve por 
objetivo discutir aspectos clínicos doença, 
com espaço para troca de experiências entre 
os presentes, visando a maior integração e a 
melhoria da qualidade de vida.

“Os pacientes puderam tirar dúvidas e 
aprender mais sobre a doença. Recebemos 
alguns usuários que haviam abandonado o 
seguimento clínico e retornaram aos atendi-
mentos, enquanto outros nunca haviam sido 
avaliados anteriormente e foram matriculados 
no ambulatório”, destaca a médica pediatra e 
imunologista do Ambulatório de Infecções de 
Repetição da FMABC, Dra. Anete Sevciovic 
Grumach, que adianta: “Essa primeira expe-
riência foi excelente e já estamos nos organi-
zando para realizar nova reunião em abril”.

Entre os destaques do evento esteve a 
participação da presidente da ABRANGHE 
- Associação Brasileira de Portadores de An-
gioedema Hereditário, Raquel Martins.

AngIoEDEMA HErEDITárIo
O angioedema hereditário (AEH) é do-

ença genética hereditária que atinge ambos 
os sexos. Os portadores apresentam epi-
sódios recorrentes de inchaços ao longo da 
vida, com crises que podem ocorrer de for-
ma espontânea ou em decorrência de fatores 
desencadeantes, como traumas no local, in-
fecção, alterações hormonais ou cirurgias. O 
inchaço pode acometer tecidos subcutâneos 
das mãos, dos pés, da face e dos órgãos geni-
tais, bem como nas mucosas do trato gastrin-
testinal, da laringe e de outros órgãos internos 

Medicina ABC organiza primeira reunião  
de pacientes com Angioedema Hereditário

como o intestino, por exemplo.
“O inchaço que atinge a face, os genitais, 

as mãos e os pés é geralmente doloroso, des-
figurante e debilitante para os pacientes. Já 
os inchaços abdominais causam dor intensa, 
náusea, vômito e diarreia, muitas vezes envol-
vendo acúmulo de líquido no interior do abdô-
men e perda excessiva de fluídos do plasma”, 
explica Dra. Anete Grumach, que completa: 
“As crises de edema laríngeo podem levar ao 
fechamento das vias áreas superiores e podem 
ser potencialmente fatais, levando à morte por 
asfixia. Este quadro é conhecido como ‘edema 
de glote’, com taxa de mortalidade estimada 
em 40% nos casos não tratados”.

A estimativa de prevalência do angioedema 
hereditário é de um caso em 50 mil indivíduos, 
sem diferenças entre gêneros ou grupos étni-
cos. Visto que trata-se de doença rara – corres-
ponde a aproximadamente 2% dos casos clíni-
cos de angioedema – e devido a apresentação 
clínica variável, geralmente é mal diagnosticada 
e, consequentemente, subdiagnosticada.

PrÊMIo E CUrso 
nA ColÔMBIA
Representando a área de Imunologia Clí-

nica da Medicina ABC, Dra. Anete Sevcio-
vic Grumach foi premiada em dezembro na 
Conferência Cientifica Internacional da Or-
ganização Mundial de Alergia pelo trabalho 
“A new CARD9 mutation (R101S) in a bra-
zilian patient with DEEP dermatophytosis”. 
O evento foi realizado no Rio de Janeiro, si-
multaneamente ao Congresso Anual da As-
sociação Brasileira de Alergia e Imunologia.

Também no final de 2014, a médica brasileira 
foi convidada para comandar curso em Barran-
quilla, na Colômbia, com três temas específicos: 
“Angioedema hereditário com déficit de inibidor 
de C1 esterase”, “AEH sem déficit de inibidor de 
C1 esterase” e “Alergias e imunodeficiências”.

noVIDADEs EM BIologIA 
MolECUlAr
O Centro de Estudo, Pesquisa, Preven-

ção e Tratamento em Saúde da Faculdade de 

Medicina do ABC (CEPES) conta com nova 
pesquisadora. Contratada para trabalhar na 
área de Biologia Molecular, a professora Shir-
ley Vasconcelos Komninakis já está atuando 
junto à equipe de Imunologia na implantação 
de novos recursos diagnósticos.

Com doutorado em Ciências pela Uni-
versidade de São Paulo, a nova colaboradora 
da FMABC também é pesquisadora asso-
ciada da Universidade Federal de São Paulo 
e orientadora credenciada no Programa de 
Pós-Graduação de Infectologia da UNI-
FESP. Tem experiência na área de Biolo-
gia Molecular, atuando principalmente nas 
áreas de Diversidade Genética do HIV-1 e 
Hepatites; Estudo de resistência genotípi-
ca a antivirais utilizados no tratamento anti 
HIV-1, Hepatites B e C; Desenvolvimento 
de técnicas moleculares para ajudar no ge-
renciamento do tratamento; e Estudo da 
expressão de genes humanos relacionados 
a doenças infecciosas, miRNAs e sequencia-
mento em larga escala. 

Financiamento do Ensino Superior (FIES), 
do governo federal, para quitar os estudos 
18 meses depois de formados.

O curso de graduação de Gestão em 
Saúde Ambiental da FMABC é pioneiro no 
Brasil. A modalidade de ensino busca criar 
nova perspectiva de identificação e carac-
terização de fatores de risco para a saúde 
originados no ambiente, revelando novas 
maneiras de planejar ações de controle e vi-
gilância sanitária de sistemas, assim como de 

A presidente da Associação Brasileira de Portadores de 
Angioedema Hereditário, Raquel Martins Público pode tirar dúvidas e trocar experiências durante reunião inédita na FMABC
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Paciente de são Bernardo ganha prêmio nacional

Durante os almoços de domingo, 
quando a família de origem italiana se reu-
nia, a pequena Rubia Mara Sabatini gos-
tava de observar as conversas dos pais e 
dos tios. Com um pedaço de papel e uma 
caneta, ela reproduzia as frases e depois 
mostrava aos adultos, que riam do que 
haviam dito.

Rubia acredita que foi nesse período 
que adquiriu a paixão pela leitura e pela 
escrita. Paciente do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) Centro, da rede de 
Saúde de São Bernardo, ela foi uma das 
vencedoras da sétima edição do prêmio 
“Arthur Bispo do Rosário”, na categoria 
“Contos, Crônicas e Textos”.

O texto “Ser ou não Ser?” foi escrito 
durante oficina de jornais no CAPS Cen-
tro, como forma de homenagear um dos 

fio azul, que obtinha desfiando o uniforme 
usado pelos internos. No início dos anos 
60, morou isolado no sótão e desenvolveu 
grande parte de sua produção. Durante os 
25 anos ininterruptos que passou sem sair 
do manicômio, produziu 804 obras.

É considerado um artista de vanguar-
da, criador de objetos tridimensionais e 
precursor do que viria a se chamar ins-
talação. Suas obras já foram expostas em 
grandes museus do Brasil e do mundo.

O prêmio, que tem ainda mais cinco 
categorias, visa homenagear o artista, que 
mesmo em condições adversas, tornou-se 
referência para o mundo das artes.

No prêmio, não há uma classificação 
e os cinco primeiros de cada categoria re-
cebem valor em dinheiro e outros cinco 
recebem menção honrosa.

Rubia Mara Sabatini, vencedora na sétima edição do 
prêmio “Arthur Bispo do Rosário”

Um espaço destinado a cuidados inten-
sivos de pacientes críticos, geralmente asso-
ciado ao isolamento, vem ganhando novas 
perspectivas há pouco mais de um ano, com 
a inauguração do Hospital de Clínicas Muni-
cipal José de Alencar (HC) em São Bernardo 
do Campo. No hospital, a estrutura física que 
privilegia o acolhimento e o cuidado humani-
zado permite que a Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) atenda de maneira diferenciada.

Com espaços generosos, as unidades pos-
suem janelas, o que diminui a sensação de 
confinamento, e também contam com divisó-
rias, garantindo privacidade. Além disso, to-
dos os internados podem ser acompanhados 
por uma pessoa de sua preferência durante 
24 horas. Há, inclusive, sala de estar exclusiva 
para os acompanhantes, com sofás, vestiários 
e televisão.

Outro destaque é o fato de o paciente ser 
atendido, já na UTI, por equipe multiprofis-
sional formada por fisioterapeuta, fonoau-
diólogo, nutricionista, psicólogo e assistente 
social, que irá analisar todos os aspectos que 
podem influenciar em sua recuperação.

O diretor técnico do HC Roberto Álvaro 
Ramos avalia que o conjunto de práticas ino-
vadoras é responsável por abreviar o tempo 
de permanência do usuário na unidade. Ele 
considera fundamental a presença constante 

UTI com janelas e acompanhante
24 horas são práticas inovadoras do HC

da família. “É importante para aceitação da 
doença e para que o familiar comece a se 
apropriar dos cuidados com o paciente. Mui-
tas vezes ele vai para casa e lá precisará de 
atenção especial. Na UTI, a equipe começa a 
ensinar como lidar com as situações que irão 
enfrentar depois da alta. Outro aspecto im-
portante é que a família também participa das 

decisões clínicas”.
Os 10 primeiros leitos de UTI entraram 

em funcionamento em janeiro de 2014, pou-
co depois da inauguração; em abril, mais dez 
foram abertos. Agora, em sua nova fase de 
implementação, o HC coloca em operação 
outros 20, totalizando 40 leitos para cuidados 
intensivos. Quando estiver em plena opera-

pacientes que havia falecido. “Nos deram o 
tema e eu escrevi. Nunca imaginei que seria 
premiada por conta disso”, disse a autora.

Ela afirma não ter tido contato com o pa-
ciente homenageado no texto, mas a sensibi-
lidade de quem questiona se a vida no plano 

terreno valeu a pena.
Tímida e, portanto, de poucas palavras, 

em um primeiro momento Rubia não queria 
se inscrever no prêmio, pois não estava muito 
confiante. “Não achava que poderia ganhar. 
Mas venci”, se envaidece.

Ela afirma que mais do que a escrita, sua 
paixão é a leitura, pois é uma das formas de 
buscar inspiração. “O primeiro livro que li foi 
“Cazuza”, de Viriato Correia, e depois não 
parei mais. Até hoje leio tudo o que posso”.

ArTHUr BIsPo Do rosárIo
O sergipano Arthur Bispo do Rosário 

(1911-1989) foi internado no dia 25 de janeiro 
de 1939 na Colônia Juliano Moreira, em Jaca-
repaguá, no Rio de Janeiro. Viveu cinco déca-
das ali. Na Colônia, produzia mantos e estan-
dartes, bordados e miniaturas recobertos por 

Na Terapia Intensiva do HC, todos os internados podem ser acompanhados por uma pessoa 
de sua preferência durante 24 horas

Atendida no CAPS Centro, Rubia Mara Sabatini foi uma das vencedoras no prêmio Arthur Bispo do Rosário,  
na categoria “Contos, Crônicas e Textos”

ção, no final de 2015, o hospital contará com 
60 vagas de UTI.

A dona de casa Marina Ramos Seminara, 
68 anos, conta ter ficado surpresa ao saber 
que poderia ser acompanhada durante os seis 
dias em que ficou internada na UTI do HC, 
em junho. “Achei que teria de ficar sozinha. 
Estar doente deixa a gente triste demais, e 
ter companhia ajudou muito na minha recu-
peração. Meus filhos e marido se revezavam. 
Quando vi, já estava bem melhor”, comenta a 
moradora do Baeta Neves.

Dona Marina ainda elogiou a atenção que 
recebeu dos médicos, enfermeiros e da equi-
pe multiprofissional. “Fui tratada como se me 
conhecessem há anos. São muito humanos. 
Saí de lá com orgulho de ter um hospital as-
sim na minha cidade”.

Gerente de enfermagem do HC, Adria-
no Rodrigues de Sousa afirma que a huma-
nização do atendimento está no DNA do 
hospital. “Já começamos a trabalhar com 
essa perspectiva. Nossa meta diária é que 
todos saiam daqui plenamente satisfeitos 
com a atenção recebida. Nossos trabalha-
dores têm empatia e compromisso, são ca-
pazes de se colocar no lugar do outro. Cui-
damos como gostaríamos de ser cuidados, 
e os usuários e os familiares percebem esse 
diferencial”, comenta.

Divulgação/PMSBC

PMSBC/Valmir Franzoi
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Controle de acesso é aprimorado no Complexo Hospitalar de São Caetano
Em mais uma iniciativa buscando o 

bem-estar da população, a Prefeitura de 
São Caetano aprimorou o controle de 
acesso no Complexo Hospitalar, forma-
do pelos hospitais Maria Braido, Infantil e 
Maternidade Márcia Braido e Euryclides 
de Jesus Zerbini. A modernização do sis-
tema visa garantir o conforto e a seguran-
ça dos pacientes.

A novidade é a confecção de um ade-
sivo para cada acompanhante ou visitante 
do complexo, que se soma ao crachá de 
identificação. Nele constam a data e o ho-

plexo Hospitalar foram treinados para 
adotar o novo procedimento. A capaci-
tação também será estendida aos demais 
funcionários. “Assim, todos terão condi-
ções de orientar os visitantes, mantendo a 
ordem nos hospitais”, enfatiza o coorde-
nador de Segurança da Secretaria de Saú-
de, Nicomedes Nogueira Júnior.

O modelo de controle de acesso im-
plantado no Complexo Hospitalar de São 
Caetano será adotado também no Hospital 
de Emergências Albert Sabin e nas 10 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade. 

O Hospital Nardini de Mauá está em bus-
ca de atender os critérios de habilitação da 
IHAC - Iniciativa Hospital Amigo da Crian-
ça. O título concedido a hospitais que ado-
tam a estratégia de promoção ao aleitamento 
materno é idealizado pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) e pelo UNICEF (Fundo 
das Nações Unidas para a Infância), em par-
ceria com o Ministério da Saúde.

A mobilização dos profissionais do Nar-
dini teve início em 2014 com o preenchimen-
to do roteiro de monitoramento e metas para 
a implantação do projeto e a constituição de 
um Comitê Interno de Aleitamento Materno 
para discutir suas diretrizes, ambos já pactu-
ados com a Secretaria da Saúde. A iniciativa 
converge com a principal prioridade da ges-
tão da Saúde de Mauá: a redução da morta-
lidade infantil. Para isso, o hospital iniciou o 
exigido processo de qualificação multiprofis-
sional das equipes envolvidas para obtenção 
da certificação. Em três encontros realizados 
em janeiro deste ano, 17 funcionários do hos-
pital participaram do curso ‘Aconselhamento 
em Alimentação de Lactentes e de Crianças 
de Primeira Infância’ com a nutricionista Ali-
ne Brandão Ferreira, do Centro de Referência 
em Saúde da Mulher de Mauá.  Os partici-
pantes, de áreas como Maternidade, Centro 
Obstétrico, Psicologia e Serviço Social, têm a 
função de agir como multiplicadores da ação 
de aconselhamento às gestantes sobre habili-
dades básicas de amamentação.

Além dessas iniciativas, o hospital tam-
bém reativou o banco de leite humano en-
quanto posto de coleta, o que permite o alei-

Hospital nardini avança para obter  
certificação de ‘Amigo da Criança’

tamento materno apenas das crianças com 
suas respectivas mães. Nele são trabalhadas 
todas as políticas de aleitamento materno, 
como apoiar as mães, orientar, dar suporte na 
hora de amamentar e acompanhar os primei-
ros momentos da mãe e do bebê.

A conquista da certificação ‘Amigo da 
Criança’ depende do cumprimento dos ‘10 
passos para o sucesso do aleitamento mater-
no’, que constitui recomendações que favo-
recem a amamentação a partir de orientações 
e práticas no período pré-natal, no atendi-
mento a mãe e ao recém-nascido ao longo do 
trabalho de parto, durante a internação, no 
nascimento e no retorno ao domicílio. “Es-
tamos desencadeando ações internas com as 
equipes técnicas e não-técnicas para sensibi-

lização e mobilização dos profissionais em 
busca de conscientizá-los, oferecendo qua-
lificação para que possam melhorar o olhar 
sobre a importância do aleitamento materno 
como fonte exclusiva para a alimentação”, ex-
plica a diretora de Enfermagem do Nardini, 
Vera Lúcia da Costa.

O aleitamento materno é, isoladamen-
te, a estratégia que mais previne a morte de 
crianças menores de 5 anos. Para obtenção 
da certificação, o hospital ainda passará por 
inspeção do Ministério da Saúde.

MATErnIDADE
Após a conclusão das obras da nova ma-

ternidade do Hospital Nardini, prevista para 
ter início no primeiro trimestre de 2015, será 

possível ofertar infraestrutura mais com-
patível com as necessidades das gestantes e 
bebês de acordo com as diretrizes da IHAC. 
O novo projeto contempla 19 leitos de PPP 
(pré-parto, parto e puerpério), 10 leitos na 
UTI Neonatal, 5 leitos na Unidade Mamãe 
Canguru e 15 leitos para Cuidados Interme-
diários, além de Centro Obstétrico com duas 
salas de atendimento cirúrgico.

Atualmente apenas três hospitais detém 
a certificação Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança no Grande ABC: Hospital Munici-
pal Universitário, em São Bernardo, Hospital 
Estadual Mário Covas e Hospital da Mulher, 
ambos em Santo André. Em todo o mundo 
cerca de 20 mil instituições hospitalares são 
credenciadas, sendo 310 no Brasil.

rário da chegada da pessoa à recepção. Além 
disso, o adesivo é marcado com a cor corres-
pondente ao andar a ser visitado – nome e 
documentos pessoais são solicitados para ca-
dastro informatizado.

“Esse reforço na identificação possibilita um 
melhor controle das pessoas que entram e saem 
do Complexo Hospitalar, além de evitar que 
qualquer indivíduo estranho permaneça em am-
biente que não corresponda ao local de visita ou 
de acompanhamento”, destaca o secretário mu-
nicipal de Saúde, Caio Willians Castro Júnior.

Profissionais das cinco portarias do Com-

Credenciamento junto ao Ministério da Saúde exige cumprimento de requisitos sobre  
incentivo ao aleitamento materno

Em três encontros realizados em janeiro, funcionários do Nardini participaram do curso ‘Aconselhamento em Alimentação de Lactentes e de Crianças de Primeira Infância’

PMSCS/Eric Romero




