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FUABC terá estande
no 29º Congresso de 
Secretários de Saúde

Feira Internacional de
Reabilitação terá presença
da Terapia Ocupacional

Dia Internacional da
Mulher conta com
atividades festivas

Pág. 2
A Fundação do ABC foi aprovada pelo município de Guarulhos para gerenciar quatro unidades de saúde: Policlínica do Jardim Maria Dirce, Policlínica do 
Jardim Paraíso e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim São João Lavras, bem como a futura UPA do Jardim Cumbica – que será inaugurada neste 
ano, segundo informações da Prefeitura. Págs. 8 e 9

Fundação do ABC assume
unidades de saúde em guarulhos

Divulgação PMG/Fabio Nunes Teixeira e José Luiz
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Prefeitura de São Caetano inaugura
Unidade Móvel de Oftalmologia

A Prefeitura de São Caetano entregou 
em 8 de março uma Unidade Móvel de 
Oftalmologia. O evento aberto permitiu à 
população conhecer o novo equipamento 
e já disponibilizou exames, das 8h às 17h. 
Inédito na cidade, o veículo circulará ofere-
cendo serviços oftalmológicos completos, 
com programação da Secretaria de Saú-
de em escolas, centros da Terceira Idade, 
entre outros. “Um grande ganho para a 
Saúde municipal e uma ótima notícia para 
todos os nossos moradores”, comemorou 
o chefe do Executivo, Paulo Pinheiro.

Segundo a coordenadora geral da Of-
talmologia da Secretaria de Saúde, Sandra 
Maria Canelas Beer, o objetivo da iniciativa 
é descentralizar o atendimento das unida-
des físicas, conferindo agilidade aos proce-
dimentos. “Neste trailer da saúde escolar e 
do idoso, temos todos os equipamentos de 
um consultório. Com ele, o público-alvo 
não precisa mais se deslocar, o que trará 
muito mais agilidade no agendamento de 
consultas e exames”, ressaltou.

Na programação do primeiro semes-
tre, o veículo passará por todas as Esco-
las Municipais Integradas (EMIs), Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEIs), 
Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE), Centros Integrados 
de Saúde e Educação (CISEs) da Tercei-
ra Idade e asilos públicos. Já no segundo 
semestre, abrangerá as escolas municipais 
de Ensino Fundamental e continuará aten-
dendo as casas de acolhimento aos idosos.

Os exames oferecidos gratuitamen-
te aos munícipes pela Unidade Móvel de 
Oftalmologia são de acuidade visual, bio-
microscopia, tonometria de aplanação, 
fundoscopia, mapeamento de retina, este-
siometria e aferição de óculos.

UNIDADEs FÍsICAs
Dentro da especialidade de Oftalmolo-

gia, a rede pública de Saúde de São Caeta-
no oferece consultas e exames na Unidade 
de Saúde Oftalmológica Dr. Jaime Tavares 
(Rua Peri, 361, Bairro Santa Paula), com 
funcionamento de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 19h. Os telefones de contato são 
4226-2223/2230. No Hospital Municipal 
de Emergências Albert Sabin (Rua Aurélia, 
101, Bairro Santa Paula), o pronto-socorro 
funciona 24 horas. 

Trailer da saúde escolar e do idoso conta com todos os equipamentos disponíveis em consultório

Boas-vindas, boas novas
Chegamos ao mês 

de março e, com muita 
satisfação, vemos nosso 
campus universitário 
tomado por estudan-
tes, professores e por 
muita atividade acadê-
mica. Após o mereci-
do descanso nas férias 
curriculares, gostaria 
de iniciar este Editorial 
dando boas-vindas aos 
calouros dos 8 cursos 
da faculdade, e colo-
cando esta Diretoria à 
disposição para que to-
dos sejam recepcionados da melhor maneira 
possível. Também felicitamos os veteranos, 
desejando sucesso para os muitos projetos e 
atividades programadas para este 2015.

Também em março temos uma data de 
extrema importância, que não poderíamos 
deixar de mencionar: o Dia Internacional da 
Mulher. Parabéns à to-
das as nossas funcioná-
rias, alunas, professoras 
e demais integrantes da 
comunidade acadêmica 
da FMABC, que certa-
mente merecem nosso 
carinho, reconhecimen-
to e homenagem.

Continuando com 
os destaques deste in-
tenso e próspero calen-
dário de março, temos 
satisfação em anunciar que o Ambulatório 
de Oncologia Pediátrica da faculdade está 
prestes a ganhar nova Brinquedoteca. Atra-
vés do curso de Terapia Ocupacional, conse-
guimos trazer para o campus uma das mais 
importantes empresas do mundo no ramo 
de brinquedos, a Mattel Fisher-Price, que 
doará mais de 250 brinquedos em benefício 
das crianças em tratamento na FMABC.

Esse é um grande 
exemplo de como pode-
mos melhorar, crescer e 
expandir, contando com 
apoio da iniciativa priva-
da. Hoje temos excelen-
te infraestrutura, corpo 
docente altamente qua-
lificado e alunos extre-
mamente engajados nas 
questões sociais de nossa 
comunidade. Essa união 
de valores permite que 
ofereçamos assistência 
qualificada e humaniza-
da à população do Gran-

de ABC, tornando a Faculdade de Medicina 
do ABC campo fértil para o desenvolvimento 
de parcerias bem-sucedidas, como a da Brin-
quedoteca na Oncopediatria.

Enfim, apesar de ainda estarmos no início 
do ano, a agenda de atividades, projetos e de 
programas em andamento é bastante intensa, 

refletindo a grandeza de 
uma faculdade com 45 
anos de tradição e recém-
avaliada com nota máxi-
ma junto ao Ministério da 
Educação. Nossos cursos 
de Medicina e Enferma-
gem conquistaram nota 5 
no último Exame Nacio-
nal de Desempenho de 
Estudantes (ENADE), 
enquanto as graduações 
em Farmácia, Nutrição e 

Fisioterapia ficaram classificadas entre as me-
lhores do país, todas com conceito 4.

Pelo rumo desses primeiros meses, não 
tenho dúvidas de que teremos muitas vitó-
rias, conquistas e motivos de sobra para co-
memorar ao longo deste ano.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC

Hoje temos excelente 
infraestrutura, corpo 
docente altamente 

qualificado e alunos 
extremamente 
engajados nas 

questões sociais de 
nossa comunidade

PMSCS/Alexandre Yort
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A partir da parceria entre o curso de 
Terapia Ocupacional da Faculdade de Me-
dicina do ABC e a empresa Mattel/Fisher 
Price, crianças com câncer em tratamento 
no Ambulatório de Oncologia Pediátrica da 
FMABC estão prestes a ganhar importante 
espaço de lazer. Trata-se da nova brinquedo-
teca, que será inaugurada oficialmente em 16 
de março, às 9h.

São cerca de 250 brinquedos novos do-
ados pela Mattel/Fisher-Price, que atendem 
à faixa etária de zero a 14 anos e estarão à 
disposição dos pacientes do ambulatório, 
além de colaborarem com o projeto “Dia do 
Brincar” – trabalho realizado via Comissão 
de Extensão da FMABC (COMEX) em Pa-
ranapiacaba e Parque Andreense.

O contato FMABC-Mattel foi inter-
mediado pela professora de Terapia Ocu-
pacional, Teresa Cristina Brito Ruas, que é 
consultora especialista em desenvolvimento 
infantil da Fisher-Price. “A brinquedoteca 
serve como recurso para promoção da saú-
de das crianças em tratamento e também 
favorece os estudantes da Faculdade de Me-
dicina do ABC, que utilizam o espaço como 
campo de estágio. É a união de esforços 
entre comunidade e instituição de ensino, 
conforme pregam as correntes de pesquisa 
atuais e o próprio Sistema Único de Saúde, 
promovendo benefícios a todos os envolvi-
dos neste processo”, garante a docente da 
TO, que acrescenta: “Brincar faz parte da in-
fância. Ao promovermos o brincar, estamos 
promovendo saúde, bem estar e qualidade 
de vida. Trata-se de recurso extremamen-
te importante no processo de recuperação 
das crianças e o ambiente é fator determi-

nante no estímulo ao desejo de brincar. As 
crianças são capazes de brincar com qual-
quer coisa graças à sua imaginação. Mas a 
brinquedoteca acaba por potencializar essa 
criatividade infantil, ao oferecer ambiente e 
recursos propícios”.

Em relação à formação dos estudantes, 
a professora ressalta que os alunos passam a 
ver as crianças além da doença. “Procuramos 
incentivar a humanização do atendimento, 
mostrando que devemos tratar não apenas 
a doença, mas o paciente e sua família de 
maneira integral”, destaca Teresa Ruas.

Os brinquedos disponíveis na antiga 
brinquedoteca foram doados à comunida-
de e às próprias crianças que frequentam a 
Oncologia Pediátrica. “Nós não doamos por 
doar. Queremos fazer a diferença na vida 
dessas crianças e instruí-las de várias for-
mas. Acreditamos que não importa onde a 
criança esteja, ela tem que brincar. Ela tem o 
direito de ser ela mesma. Brincar desenvolve 
competências”, afirmam as representantes 
da Mattel/Fisher-Price, Priscila Sanches e 
Marta Alves da Mata.

DEsENVOLVIMENTO INFANTIL
Há 8 meses a brinquedoteca da Oncope-

diatria recebe três residentes e sete graduan-
das de 4º ano de Terapia Ocupacional, duas 
vezes por semana. “O brincar é a principal 
atividade da criança e a brinquedoteca é fun-
damental para que isso ocorra. A rotina é 
modificada e acaba tirando um pouco a do-
ença do foco, distraindo a criança. Além dis-
so, o espaço é muito importante para os pro-
fissionais que realmente conhecem e sabem a 
importância do desenvolvimento e de como 

usar o brincar como recurso terapêutico, 
como a T.O.”, explica a terapeuta ocupacio-
nal da FMABC, Natasha Carreño, que acres-
centa: “Esse profissional tem conhecimento 
sobre o desenvolvimento infantil e sobre o 
câncer. Assim, consegue direcionar o brin-
quedo conforme a idade e explicar a doença 
de forma simples, valorizando e priorizando 
a natureza lúdica de toda criança”.

Segundo Natasha Carreño, a brinquedo-
teca não é clínica, mas a partir do direcio-
namento profissional torna-se um espaço de 
cuidado. “Ser terapeuta ocupacional é muito 
mais do que promover ações. É entender 
que a cada dia constituímos espaços de ar-
ticulação entre a saúde, o brincar e a terapia 
ocupacional. É também perceber o quanto 
aquele espaço conflui para a atenção da T.O. 
no contexto infantil, onde a criança vai cons-
tituindo parte de seu cotidiano. Portanto, o 
local representa o fortalecimento da potên-
cia de pensar e agir da criança envolvida e 
esse pensar é prioritário quando falamos de 
desenvolvimento infantil”, garante.

LIDERANÇA gLOBAL
Empresa-mãe da Fisher-Price, a Mattel é 

a maior fabricante de brinquedos do mundo, 
com programas de filantropia reunidos na 
organização Mattel Children’s Foundation. 
Como uma das maiores fabricantes de pro-
dutos para bebês e brinquedos pré-escolares, 
a Fisher-Price foi fundada em 1930, acredi-
tando no poder da inovação e diversão como 
forma de trazer à tona todo o potencial das 
crianças do mundo. Hoje a companhia con-
duz negócios em 145 países, produzindo 
brinquedos em mais de 37 idiomas. 

Desde a criação da Liga Acadê-
mica de Enfermagem na Saúde da 
Criança e do Adolescente (LAES-
CA), em 2013, alunos e docentes do 
curso de Enfermagem têm atuado 
periodicamente em parceria com 
a equipe multiprofissional do Am-
bulatório de Oncologia Pediátrica 
da FMABC. A partir da integração 
entre professores e equipe de enfer-
magem, a assistência foi ampliada a 
partir da revisão de protocolos de 
cuidados de enfermagem à criança 
com câncer e da introdução da con-
sulta de enfermagem. São ações que 
têm favorecido a identificação de 
necessidades básicas dos pacientes, 
que podem influenciar na adesão ao 
tratamento e no desenvolvimento 
adequado da criança.

Segundo a coordenadora do 
curso de Enfermagem da FMABC, 
Dra. Rosangela Filipini, as consultas 
de enfermagem tem por objetivo 
acompanhar as crianças no cresci-
mento e desenvolvimento, indepen-
dentemente da doença. “A assistên-
cia de enfermagem na Oncologia 
Pediátrica tem buscado contribuir 
tanto nos aspectos assistenciais 
quanto nos estruturais e ambientais. 
Temos desenvolvido ações que for-
talecem a relação dos alunos com a 
comunidade e que contribuem para 
o reconhecimento precoce da im-
portância do trabalho multiprofis-
sional”, garante.

Para a docente, o modelo peda-
gógico adotado no curso favorece 
esse tipo de integração. “Quere-
mos que nossos alunos sejam pro-
tagonistas no cuidado ao indivíduo. 
Desde o primeiro ano da graduação 
estimulamos a participação em ati-
vidades práticas assistenciais. Nossa 
ideia é tirar os acadêmicos da sala 
de aula e motivá-los, estimulando o 
crescimento pessoal e profissional”, 
destaca Rosangela Filipini.

Enfermagem 
intensifica 
atuação na 
Oncologia 
Pediátrica

Mattel/Fisher-Price 
entregará nova brinquedoteca 

a crianças com câncer
Com aproximadamente 250 brinquedos, novo espaço será inaugurado em 16 de março, às 9h

Equipe da FMABC e representantes da Mattel/Fisher-Price no Ambulatório de Oncopediatria
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Prefeitura abre licitação para obras da
nova maternidade do Hospital Nardini

A Prefeitura de Mauá publicou em 27 de 
fevereiro no Diário Oficial do Município o 
edital de licitação das obras da nova mater-
nidade do Hospital Nardini. A empresa ven-
cedora do certame será conhecida em 27 de 
março, quando as propostas serão abertas na 
sede da Secretaria de Obras de Mauá. A obra 
será custeada com verba de emenda parla-
mentar da senadora Marta Suplicy no valor 
de R$ 1,2 milhões, recursos do Ministério da 
Saúde oriundos da Rede Cegonha de R$ 540 
mil reais, e contrapartida municipal comple-
mentar de cerca de R$ 326 mil.

Ao todo, a obra está orçada em R$ 
2.066.787,35. A quantia irá bancar a rees-
truturação física completa do andar. Outra 
emenda da senadora, de R$ 3,3 milhões, 
e outros investimentos da Rede Cegonha, 
servirão para aquisição de novos equipa-
mentos, propiciando mudança completa da 
estrutura existente. Há previsão de aquisi-
ção de equipamentos como ventilador pul-
monar, aparelho de anestesia, bisturi elétri-
co, monitor multiparâmetros e incubadora 
neonatal, entre outros.

A nova estrutura da maternidade do hos-
pital será composta por uma unidade com 
19 leitos de PPP (pré-parto, parto, puerpé-
rio), sendo 10 deles como Centro de Parto 

Ao todo, a obra da maternidade está orçada em mais de R$ 2 milhões, que irão bancar a reestruturação física completa do andar

Obra será custeada com verbas de emenda parlamentar, recursos do Ministério da Saúde  
e contrapartida municipal complementar

A nova estrutura da maternidade será composta por unidade com 19 leitos de PPP  
(pré-parto, parto, puerpério)

Normal, 10 leitos de UTI Neonatal, 15 lei-
tos de cuidados intermediários, 5 leitos na 
Unidade Mamãe Canguru. Contará também 
com novo e moderno Centro Obstétrico. O 
prazo para o término da intervenção é de 
aproximadamente 12 meses. Para acelerar o 
processo de reforma e garantir a segurança 
dos pacientes, o hospital já isolou o espa-
ço que irá receber as obras, interditou o 4º 
andar no início do ano e transferiu proviso-
riamente o atendimento às gestantes para o 
pavimento superior.

“É com grande alegria que em breve 
iniciaremos as obras da nova maternidade. 
Além do início de um ciclo de reformas para 
implantação de um Novo Nardini e todo o 
resgate que tal fato representa, a nova mater-
nidade é um marco importante no sentido 
de alcançarmos uma estrutura adequada para 

o enfrentamento da mortalidade infantil de 
forma mais humanizada e segura”, afirma o 
superintendente do hospital, Morris Pimen-
ta e Souza.

NOVO NARDINI
O uso do recurso para reforma da mater-

nidade compõe parte da estratégia da atual 
gestão de revitalização completa do equipa-
mento para viabilizar o projeto Novo Nar-
dini, alinhado às diretrizes de acolhimento 
e humanização do SUS (Sistema Único de 
Saúde). A atual gestão da Saúde mauaense 
defende que o projeto simboliza a recons-
trução do vínculo do hospital com os mu-
nícipes da microrregião de Mauá, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra.

O planejamento também engloba a re-
forma e ampliação do pronto-socorro, cuja 

obra foi licitada em dezembro. A estimativa 
é de que os trabalhos no 1º andar do hospital 
tenham início até o fim de março. O investi-
mento será de R$ 6,5 milhões, com recursos 
do Governo do Estado, e a previsão é que as 
obras durem entre 18 e 24 meses. A reforma 
ocorrerá por etapas e não haverá suspensão 
do funcionamento do pronto-socorro, que 
realiza média de 6.000 atendimentos de ur-
gência e emergência por mês. As fases do 
projeto respeitarão cronograma para que 
seja possível atender os pacientes sem pro-
vocar aumento do risco assistencial.

Para a reforma dos demais pavimentos, 
o hospital conta com 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. 

Morris Pimenta e Souza, superintendente

PMM/Roberto Mourão Fotos Divulgação
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FMABC estará na 14ª Reatech, feira que deve  
receber em torno de 52 mil pessoas neste ano

Terapia Ocupacional da FMABC confirma
presença em feira internacional de reabilitação

O curso de Terapia Ocupacional da Fa-
culdade de Medicina do ABC acaba de con-
firmar presença na 14ª Reatech - Feira In-
ternacional de Tecnologias em Reabilitação, 
Inclusão e Acessibilidade. A graduação da 
FMABC contará com estande fixo, que des-
tacará os trabalhos do Projeto AdapTO de 
Mobiliários Adaptados em PVC. O evento de 
9 a 12 de abril terá lugar no Centro de Expo-
sições Imigrantes, em São Paulo, promovido 
pela Fiera Milano.

Trata-se de feira cujo objetivo é dissemi-
nar o conceito da inclusão social, apresentar 
novas tecnologias e lançamentos do setor, 
além de oferecer aos visitantes palco com 
shows e desfiles, equoterapia, test-drive de 
carros adaptados, quadras poliesportivas, se-
minários, workshops e oficinas com profis-
sionais renomados. “Trata-se de evento de 
extrema importância para a área de tecnologia 
assistiva e reabilitação. É sempre uma honra 
para o curso e para a FMABC participar des-
ta feira”, garante a coordenadora da Terapia 
Ocupacional da FMABC, professora Andréia 
Zarzour Abou Hala Corrêa, lembrando que a 
TO também contou com estande nas edições 
2011 e 2014 do evento.

MÓVEIs ADAPTADOs EM PVC
Inaugurada em novembro de 2010 no 

campus da FMABC, em Santo André, a 
AdapTO Mobiliários Adaptados em PVC é 
a primeira oficina no Estado de São Paulo 
destinada a fabricação de móveis em PVC 
para facilitar a acessibilidade e a reabilitação 
de pessoas com disfunções neuromotoras. 
Cadeiras, mesas, andadores e carteiras escola-
res são montados a partir de tubos, conexões, 
forros, chapas e outros produtos em PVC, 
cujo baixo custo permite o acesso às famílias 
de baixa renda.

O projeto conta com suporte dos alu-
nos do curso de Terapia Ocupacional e visa 
a auxiliar usuários do Ambulatório de Espe-
cialidades do campus universitário e demais 
pacientes encaminhados pelas sete cidades 
que integram o Consórcio Intermunicipal do 
Grande ABC – um dos apoiadores do pro-
jeto por meio de sua Agência de Desenvol-
vimento Econômico. Outros parceiros são o 
Instituto do PVC e a Solvay-Indupa. Profis-
sionais da saúde, ex-alunos e os próprios pais 
de pacientes que utilizam os móveis também 
indicam a FMABC.

Os mobiliários são fabricados de acor-

Graduação da Medicina ABC terá estande para apresentar trabalho desenvolvido há 5 anos no Projeto 
AdapTO de Mobiliários Adaptados em PVC

do com necessidades específicas de cada 
paciente e ajustados ao seu crescimento São 
de fácil manuseio e também trazem entre as 
vantagens resistência à água, durabilidade, 
adaptação e excelentes resultados terapêuti-
cos. Dependendo da configuração, o custo 
equivale a apenas 10% de um móvel tradi-
cional em outro material.

O estande da AdapTO/FMABC ficará 
exposto durante toda a feira e contará com 
participação de seis docentes, além da tera-
peuta ocupacional Natasha Carreño e da esta-
giária Luci Takiuchi. Além disso, 85 alunos do 
curso devem visitar a feira. “Esperamos que a 
feira contribua para aumentarmos o número 
de atendimentos à comunidade, assim como 
nossa rede de contatos e parcerias nas áreas 

de tecnologia assistiva e reabilitação”, com-
pleta a terapeuta ocupacional da FMABC, 
Natasha Carreño.

EXPECTATIVA DE 
CREsCIMENTO
A 14ª Reatech também servirá de plata-

forma de negócios e relacionamento entre 
empresas do segmento e seus consumidores. 
De acordo com a organização do evento, 
cerca de 500 pessoas por dia nascem ou se 
tornam deficientes, seja por questões relacio-
nadas a doenças, violência urbana, acidentes 
de trânsito ou esportes radicais. Dessa forma, 
esse mercado no Brasil é representado por 
cerca de 45 milhões de pessoas.

A entrada na feira é gratuita e a expectativa 

é de receber em torno de 52 mil pessoas na 
soma dos quatro dias de evento. Segundo Luiz 
Eduardo da Cruz Carvalho, coordenador da 
Reatech, desde o lançamento em 2001, a fei-
ra tem mostrado à indústria, ao comércio e à 
todos os segmentos da sociedade que a pessoa 
com deficiência é um consumidor de grande 
potencial, que trabalha, dirige bons automó-
veis, vai ao shopping, viaja e faz compras.

Para a edição 2015, a novidade será a inclusão 
dos segmentos de obesos e idosos, que têm mo-
bilidade reduzida. Feira de concepção brasileira, a 
Reatech é também realizada em outros mercados 
como Índia, China e África do Sul, criando plata-
forma de networking global para o setor.

Interessados podem obter mais informa-
ções pelo site http://www.reatech.tmp.br. 

AdapTO é a primeira oficina no Estado destinada a fabricação de móveis em PVC para facilitar a acessibilidade e a reabilitação

Curso de Terapia Ocupacional destacará trabalhos de mobiliários adaptados em PVC
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busca oferecer o melhor à população.
Nos últimos anos, o Complexo Irmã 

Dulce aprimorou a atenção ao binômio mãe-
filho em protocolos e outras medidas, além 
da parceria contínua com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde e DRS-IV na capacitação dos 
profissionais de saúde. São frequentes cur-
sos de atualização sobre temas relacionados, 
como aconselhamento em aleitamento ma-
terno, prevenção e detecção precoce de do-
enças congênitas e exames fundamentais ao 
recém-nascido. O bebê que nasce no “Irmã 

Dulce” realiza, antes da alta médica, os testes 
do Pezinho, da Orelhinha, do Coraçãozinho, 
da Linguinha e do Olhinho, todas triagens 
que garantem qualidade de vida por meio do 
diagnóstico precoce de eventuais problemas, 
além do atendimento de rotina e cuidados in-
tensivos aos casos mais graves.

A equipe de pediatras e neonatologistas, 
coordenados pelo médico Sérgio Luciano 
Pinto, trabalha integrada e desenvolve ações 
especialmente em relação aos bebês prema-
turos na UTI Neonatal. Avanços significati-

Ações do “Irmã Dulce” contribuem
para redução de mortalidade infantil

O estímulo ao aleitamento materno e ao 
parto natural estão entre as ações desenvolvi-
das pelo Hospital Municipal Irmã Dulce de 
Praia Grande na atenção materno-infantil que 
colaboraram para a significativa redução do 
índice de mortalidade infantil. Em 2014, Praia 
Grande registrou a taxa de 12 mortes para cada 
1.000 crianças nascidas vivas, uma redução de 
17,25% se comparada à taxa do ano anterior, 
de 14,5. O material do Departamento Regio-
nal de Saúde (DRS-IV) foi apresentado em re-
cente reunião com os integrantes do Colegia-
do Intergestor de Saúde Regional da Baixada, 
como divulgado pela Prefeitura.

Embora esteja diretamente relacionado à 
qualidade do pré-natal na rede básica do mu-
nicípio, a conquista também se deve ao aten-
dimento hospitalar e de pronto atendimento 
na área de obstetrícia nas unidades gerencia-
das pela Fundação do ABC. Da humanização 
no atendimento às gestantes que dão entra-
da pelo Pronto-Socorro Central para serem 
avaliadas pela equipe de médicos dessa espe-
cialidade até o pós-parto na Maternidade do 
hospital, incluindo suporte de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, a FUABC 

Novo setor para eletivas de curta permanência agiliza atendimento
Pacientes agendados pelo Ambulató-

rio de Especialidades Cirúrgicas do Hos-
pital Municipal Irmã Dulce para procedi-
mentos cirúrgicos e cirurgias eletivas (não 
emergenciais) por períodos curtos de in-
ternação contam com setor especialmen-
te adaptado para recebê-los, ao lado do 
Centro Cirúrgico do hospital, no terceiro 
andar. O objetivo da nova ala, que passou 
a funcionar no final de outubro do ano 
passado, foi aprimorar o atendimento. Em 
cerca de quatro meses de funcionamento, 
os resultados positivos são sentidos.

A enfermeira coordenadora do Centro 
Cirúrgico e supervisora do serviço, Eliza-
beth Beatriz Passio Machado, explica que a 
nova estrutura oferece mais comodidade e 
conforto aos pacientes. Também favorece a 
agilidade e melhor logística na organização 
do fluxo de eletivas, previamente agendadas 
pelo Ambulatório de Especialidades Cirúr-
gicas, que integra a estrutura do Irmã Dul-
ce, após encaminhamento pela rede. Tendo 
sido atendidos pelas equipes médicas neste 
ambulatório e após fazer os exames pré-

para busca-lo após a alta médica. “Teve pa-
ciente que me perguntou se o atendimento 
era particular”, destaca.

AMBULATÓRIO
Inaugurado em janeiro de 2012, o Am-

bulatório de Especialidades Cirúrgicas do 
“Irmã Dulce” possui recepção e consul-
tórios médicos para atender pacientes da 
rede municipal com encaminhamento para 
cirurgia por meio das unidades de especia-
lidades. Também por encaminhamento, 
atende pacientes de outros municípios de 
acordo com a regulação do Estado, que 
contratualizou leitos no hospital para a de-
manda regional.

No ambulatório, as guias são preenchi-
das, os pacientes são avaliados e os exames 
pré-operatórios são solicitados. Depois dis-
so, afastadas quaisquer contraindicações, 
eles são informados das datas agendadas 
para a realização de procedimento ou ci-
rurgia. Após as cirurgias eles têm retorno 
de pós-operatório para avaliação médica 
antes de voltar às unidades de origem.

operatórios, os pacientes têm marcada a data do 
procedimento ou cirurgia no Centro Cirúrgico. 
Elizabeth observa que adiamentos são raros e 
que, quando ocorrem, geralmente são motiva-
dos por fatores relacionados à saúde, não por 
falta de vagas. “Ocorre, por exemplo, quando o 
paciente não apresenta condições clínicas favo-
ráveis de passar pela cirurgia”, explica.

A nova estrutura envolve seis poltronas 
nos moldes de hospital-dia e 10 leitos de curta 
permanência. Em ambiente climatizado e com 
televisão, a área que funciona como hospital-
dia é voltada para pacientes que internam para 
procedimento cirúrgico e recebem alta no 
mesmo dia, algumas horas depois. São casos 

geralmente atendidos nas áreas de plástica e 
bucomaxilo ou procedimentos de traumatolo-
gia, como retirada de fixadores. Já os leitos de 
curta permanência, também climatizados, são 
para pacientes que necessitam de internação 
por 24 horas ou um pouco mais, utilizados por 
diferentes especialidades, como Ginecologia, 
Cirurgia Geral, Vascular e Urologia. A estru-
tura é composta por posto de enfermagem e 
sanitários, contando com equipe de enferma-
gem e visitas diárias dos médicos, que acom-
panham e dão alta aos pacientes. “Ficou muito 
melhor”, relata a enfermeira.

O paciente comparece com um acompa-
nhante, que recebe seus pertences e retorna 

vos são sentidos, como a detecção precoce de 
cardiopatias congênitas críticas.

O hospital participa ainda da Comissão 
de Mortalidade Materna e Infantil da Sesap 
(Secretaria de Saúde Pública), em reuniões 
regulares com o objetivo de organizar ações 
voltadas ao tema. Da mesma forma, o com-
plexo recebe gestantes atendidas pelo Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (Nasf) 2 em vi-
sitas à Maternidade e Centro Obstétrico, que 
possui camas especiais chamadas PPPs (que 
favorecem o parto normal), ocasião em que 
elas podem esclarecer suas dúvidas e apren-
der mais sobre o processo natural do parto 
humanizado e outras questões, com tranquili-
dade e segurança.

Para o diretor técnico, Airton Gomes, que 
é ginecologista e obstetra, a notícia de que o 
município reduziu o índice de mortalidade 
infantil foi recebida com alegria. “Ficamos 
satisfeitos em participar dessa conquista. “A 
UTI Pediátrica e a UTI Neonatal tem apre-
sentado resultados altamente satisfatórios e 
cumprindo a missão de salvar crianças, prin-
cipalmente recém-nascidos de baixo peso”, 
comemora.

Nos últimos anos, Irmã Dulce aprimorou a atenção ao binômio mãe-filho em protocolos e outras medidas

Em cerca de quatro meses de funcionamento, 
resultados positivos já são percebidos

Nova estrutura oferece mais comodidade  
e conforto aos pacientes
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Fundação do ABC estará em 
Campos do Jordão para 29º congresso 

de secretários de saúde
Pelo terceiro ano consecutivo, a Funda-

ção do ABC marcará presença no congresso 
do Conselho de Secretários Municipais de 
Saúde do Estado de São Paulo, o COSE-
MS/SP. Com o tema central “SUS, política 
de Estado: acesso com qualidade”, o evento 
chega à 29ª edição neste 2015 e terá lugar 
no Campos do Jordão Convention Center, 
entre 18 e 20 de março.

A exemplo das duas últimas edições do 
congresso, em São Bernardo do Campo e 
em Ubatuba, a FUABC contará com estande 
durante todo o evento para receber os secre-
tários de saúde e demais dirigentes que atu-
am no segmento. Profissionais capacitados 
estarão à disposição para atender aos con-
gressistas e distribuir materiais informativos 
sobre a Fundação do ABC, com intuito de 
divulgar o trabalho desenvolvido ao longo 
de quase 50 anos, com foco na qualificação 
da assistência, modernização dos processos 
de gestão, transparência administrativa, hu-
manização do atendimento e satisfação dos 
usuários.

Autoridades da área de saúde pública do 
Estado e do País estarão presentes para de-
bates acerca das políticas públicas de saúde 
com os protagonistas deste processo – os 
secretários municipais. O COSEMS/SP 
contará com cursos, oficinas de trabalho e 
rodas de conversas, além do “V Prêmio Da-
vid Capistrano”, entregue às 10 melhores 
experiências municipais no âmbito da saúde 
pública no Estado de São Paulo, que serão 
expostas na “XII Mostra de Experiências 
Exitosas dos Municípios”.

Entre os destaques da edição 2015, a 
“Mostra” passará a ser anual, com o intuito 
de fomentar as experiências que contribuem 
para a qualificação do Sistema Único de Saú-
de (SUS) no âmbito municipal. Outra novi-
dade será a Oficina de Comunicação, pela 
qual será discutida a visão atual das grandes 
mídias quanto ao sistema público de saúde.

1º ENCONTRO DE PREFEITOs
O 29º congresso do COSEMS/SP pro-

porcionará espaço inovador de integração 
entre políticos e gestores. Em parceria com 
a Associação Paulista de Municípios (APM), 

Pelo terceiro ano consecutivo, FUABC terá estande no COSEMS/SP, que neste 2015 ocorrerá no  
Campos do Jordão Convention Center

será realizado encontro inédito com prefei-
tos e secretários de saúde. Áquilas Mendes, 
professor da Faculdade de Saúde Pública da 
USP, e Lenir Santos, membro da diretoria 
do Instituto de Direito Sanitário Aplicado 
(IDISA), estarão entre os convidados para 
os debates, ao lado do presidente do CO-
SEMS/SP, José Fernando Casquel Monti, 
e do presidente da APM, Marcos Roberto 
Casquel Monti.

Serão abordados elementos do Pacto da 
Saúde, financiamento, experiências das ges-
tões municipais de saúde, legislações e con-
textos do sistema público de saúde brasilei-
ro. “Precisamos de uma melhor construção 
do pacto federativo na saúde. Este processo 

passa necessariamente pelos prefeitos, pois 
são eles que possuem legitimidade política 
da administração. Por isso a ideia do encon-
tro”, explica o presidente do COSEMS/SP, 
José Fernando Monti, que completa: “Não 
existe nenhum setor da atividade pública em 
que o compromisso interfederativo seja tão 
intenso, profundo e necessário, o que pres-
supõe um bom pacto federativo”.

“Através do encontro precisamos cons-
cientizar os prefeitos da importância desse 
debate, para, principalmente, por meio dos 
secretários e diretores de saúde, encontrar-
mos caminhos para propormos juntos alter-
nativas que desonerem os municípios”, sa-
lientou Marcos Roberto Casquel Monti, da 

Associação Paulista de Municípios.
Segundo Áquilas Mendes, a participa-

ção dos prefeitos no congresso contribui 
para o aprofundamento das questões da 
saúde, à medida que se desloca o debate 
para a lógica integrada dos governos mu-
nicipais. “Todos sabem que os problemas 
de saúde pública não podem ser discutidos 
e resolvidos apenas no âmbito do setor. É 
necessário um enfrentamento intersetorial 
do governo municipal. A discussão dessa 
visão somente pode ser feita com a inclu-
são dos prefeitos ‘na roda’”.

O presidente do COSEMS/SP enumera 
três dimensões do sistema público de saú-
de que devem ser aprimoradas: organização 
de serviços, governança e financiamento. 
“Harmonizar os serviços municipais e es-
taduais, e melhorar a organização entre os 
serviços que atuam dispersos hoje. Por isso 
a importância das regiões estarem fortale-
cidas. Por existirem vários níveis de com-
plexidade que extrapolam os municípios 
com relação à abrangência da assistência, 
é necessária uma governança sólida sobre 
este processo. Já quanto ao financiamento, 
os municípios já chegaram ao limite de seus 
gastos em saúde e estão com suas capacida-
des esgotadas”, ressalta.

Marcos Roberto Monti, prefeito de São 
Manuel/SP, destaca que a obrigação consti-
tucional dos municípios é de aplicar 15% do 
orçamento próprio na saúde. Porém, hoje o 
gasto médio passa de 25%. “Como os mu-
nicípios vêm gastando além de suas obriga-
ções, podemos concluir que tanto o Estado, 
quanto a União, precisam, num debate am-
plo com os municípios, criar mecanismos 
para ajudar mais àqueles que realmente fi-
nanciam a saúde do país”.

sERVIÇO
O Campos do Jordão Convention Cen-

ter está localizado na Avenida Macedo So-
ares, nº 499, Bairro Capivari, em Campos 
do Jordão/SP. A programação completa, os 
temas dos cursos e da XII Mostra de Ex-
periências Exitosas dos Municípios estão 
disponíveis no site www.cosemssp.org.br/
congresso2015.
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Fundação do ABC assumirá  
unidades de saúde em guarulhos

Caracterizada como pessoa jurídica de 
direito privado, entidade filantrópica de 
assistência social, saúde e educação, a Fun-
dação do ABC foi aprovada pelo municí-
pio de Guarulhos para gerenciar quatro 
unidades de saúde: Policlínica do Jardim 
Maria Dirce, Policlínica do Jardim Paraíso 
e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
do Jardim São João Lavras, bem como a 
futura UPA do Jardim Cumbica – que será 
inaugurada neste ano, segundo informa-
ções da Prefeitura.

O comunicado foi encaminhado pela Se-
cretaria de Saúde de Guarulhos à FUABC 
em 11 de fevereiro. “Entendo que a Funda-
ção do ABC é a instituição apropriada para 
a celebração do convênio e o gerenciamento 
dos serviços”, relatou via ofício o secretário 
municipal Carlos Chnaiderman, que con-
cluiu: “Autorizo a formalização de termo de 
convênio com a Fundação do ABC, com vi-
gência a contar da data de sua assinatura até 
o dia 31 de março de 2018”.

QUAsE 50 ANOs DE TRADIÇÃO
Criada em 1967 com intuito de viabili-

zar uma faculdade de medicina na região do 
ABC Paulista, a FUABC foi instituída como 
fundação sem fins lucrativos pelos muni-
cípios de Santo André, São Bernardo do 
Campo e São Caetano do Sul. É declarada 
instituição de Utilidade Pública nos âmbitos 
federal e estadual e na cidade-sede de Santo 

Com quase 50 anos de tradição e mantenedora da Faculdade de Medicina do ABC, 
FUABC fará gestão de duas UPAs e duas policlínicas

André, e reconhecida como Entidade Bene-
mérita nas Câmaras de Vereadores de São 
Bernardo e São Caetano.

Entre as parcerias mais recentes, a enti-

dade assumiu em novembro de 2014 a gestão 
de dois equipamentos estaduais: o Centro 
Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP) 
e o Hospital Estadual de Francisco Morato 

“Prof. Carlos da Silva Lacaz”. Em julho do 
mesmo ano, já havia incorporado a Mater-
nidade Estadual de Caieiras e o Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas II do Guarujá.

Policlínica Maria DircePoliclínica Jardim Paraíso

Unidade de Pronto Atendimento São João-Lavras

Fotos: PMG/Fabio Nunes Teixeira e José Luiz
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Evento foi comandado pelo enfermeiro Thiago Santos Rosário, da APAE de São Paulo

Presidente da Fundação do ABC, Marco Antonio San-
tos Silva foi palestrante convidado na reunião do Rotary 
Club de Santo André de 19 de fevereiro, no restaurante 
Baby Beef  Jardim. O objetivo da explanação foi apresentar 
a FUABC, detalhar a expansão da entidade ao longo dos 
últimos anos e, principalmente, promover a aproximação 
entre as instituições.

A solenidade de abertura dos trabalhos foi comandada 
pelo presidente do Rotary Club de Santo André, Gustavo 
Faé Vallejo, que lembrou da antiga relação de parceria entre 
as organizações: “Há uma ligação histórica entre o Rotary 
Santo André e a Fundação do ABC. Há mais de uma déca-
da, nós fomos os grandes parceiros da Faculdade de Medi-
cina do ABC, que é mantida pela FUABC, na construção 
do Instituto de Oncologia. Hoje, por meio da Associação 
Projeto Crescer do ABC, estamos à frente da Casa Ronald 
ABC, instalada no campus universitário e que atende crian-
ças com câncer”, destacou Vallejo.

Em sua apresentação, o presidente da Fundação do 
ABC exibiu mapa com todas as cidades atendidas pela Fun-
dação do ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, 
Mauá, Rio Grande da Serra, Franco da Rocha, Francisco 
Morato, Guarulhos, Caieiras, Praia Grande e Guarujá. Hoje 
a FUABC é mantenedora de 17 hospitais e 3 AMEs (Am-
bulatórios Médicos de Especialidades), além da Faculdade 

de Medicina do ABC e da Central de Convênios, que admi-
nistra mais 40 planos de trabalho específicos. São mais de 
19 mil funcionários diretos.

“Buscamos melhorar o atendimento à população com 
agilidade, qualidade na prestação de serviço e com profissio-
nais altamente capacitados. Temos recebido convites para 
parcerias em diversos municípios, inclusive fora do Estado 
de São Paulo, que têm reconhecido a expertise da Fundação 
do ABC na gestão moderna da saúde pública, com transpa-
rência, resultados e, principalmente, com ampla satisfação 
dos usuários”, considerou Dr. Marco Antonio Santos Silva.

65 ANOs DE TRADIÇÃO
Considerada uma das mais tradicionais instituições do 

Grande ABC, o Rotary Club de Santo André completou 65 
anos em dezembro de 2014. Entre as dezenas de atividades 
desenvolvidas estão quatro grandes projetos, sendo o mais 
antigo a parceria com a Casa da Esperança de Santo André. 
Também fazem parte da lista de entidades beneficiadas a 
APAE de Santo André, o Corpo de Patrulheiros Mirins e 
a Casa Ronald ABC. “Todas essas parcerias estão consoli-
dadas e são voltadas a atender às necessidades da comuni-
dade. Somos um clube de serviços e buscamos melhorar a 
qualidade de vida da população da região onde atuamos”, 
destaca o presidente, Gustavo Faé Vallejo.

Presidente faz palestra em reunião 
do Rotary Club de santo AndréGestão compartilhada  

e excelência em Saúde

gUARULHOs

As novas unidades da FUABC em Guarulhos 
caracterizam-se como serviços de saúde que têm por 
missão manter em regime de cooperação mútua entre 
os partícipes um programa de gestão compartilhada 
para a prestação de assistência à saúde. Disponibili-
zam profissionais capacitados e as melhores técnicas 
possíveis para a total ou parcial recuperação da saúde 
dos usuários, de acordo com os princípios do SUS 
e dos códigos de ética que norteiam as atividades 
profissionais de médicos, odontólogos biomédicos, 
enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas e far-
macêuticos.

As estruturas estão inseridas na rede de estabele-
cimentos da saúde do SUS/Guarulhos, com a missão 
de servir como referência para a prestação de assis-
tência integral à saúde dos usuários, particularmente 
nos níveis de baixa e média complexidade.

MARIA DIRCE
O serviço da Policlínica Maria Dirce oferece no 

campo médico as áreas de urgência e emergência, 
com prioridade aos munícipes das áreas de abran-
gência dos Distritos de Saúde Presidente Dutra, Ae-
roporto, São João (parcial), Lavras (parcial) e Bonsu-
cesso (parcial). São aproximadamente 9 mil consultas 
mensais em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica 
Ortopédica e Pediatria.

JARDIM PARAÍsO
A Policlínica Jardim Paraíso presta assistência à 

saúde nas áreas médica (módulo de Urgência/Emer-
gência) e odontológica (módulo de Urgência/Emer-
gência). Tem como prioridade o atendimento aos 
munícipes residentes nos Distritos de Saúde Taboão, 
Cocaia, Centro (parcial) e Cabuçu (parcial). São apro-
ximadamente 11 mil consultas mensais nas áreas de 
Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Pediatria.

sÃO JOÃO-LAVRAs
A Unidade de Pronto Atendimento São João-

Lavras oferece aos usuários as áreas médica (módulo 
de Urgência/Emergência) e odontológica (módulo 
de Urgência/Emergência), com maior relevância aos 
residentes nos Distritos de Saúde São João, Lavras 
e Bonsucesso (parcialmente). São aproximadamente 
9 mil consultas mensais em Clínica Médica, Clínica 
Cirúrgica, Clínica Ortopédica e Pediatria.

CUMBICA (em construção)
Também está contemplado na parceria FUABC-

Guarulhos a gestão da futura UPA Cumbica, que 
quando entrar em funcionamento deve registrar média 
de 11 mil atendimentos mensais nas áreas de Clínica 
Médica, Clínica Cirúrgica, Ortopedia e Pediatria.

Marco Antonio Santos Silva e Gustavo Faé Vallejo
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Aluna de Farmácia desenvolve método 
alternativo para determinar capacidade 

antioxidante de extratos vegetais

Congresso Internacional de Saúde da Criança e do Adolescente chega à 6ª edição

O Departamento de Saúde Materno-In-
fantil da Faculdade de Saúde Pública da Uni-
versidade de São Paulo, em parceria com o La-
boratório de Escrita Científica da Faculdade de 
Medicina do ABC e o Centro de Estudos do 
Crescimento Humano da Faculdade de Saúde 
Pública da USP (CDH/FSP), organiza de 14 a 
17 de maio a 6ª edição do “Congresso Interna-
cional de Saúde da Criança e do Adolescente - 
CISCA”. Com sede na Faculdade de Saúde Pú-
blica da USP (Avenida Doutor Arnaldo, 925, 
Sumaré - SP), o evento contará com quase 100 
conferencistas nacionais e 10 internacionais: 
Alberto Costa (Estados Unidos/EUA), Susan 
Scollie (Canadá), Dabney Evans (EUA), Vi-
tor da Fonseca (Portugal), Hani Khalil Atrash 
(EUA), Jesús Flórez Beledo (Espanha), Julie 

Estudo desenvolvido na Faculdade de Me-
dicina do ABC acaba de obter resultados po-
sitivos, recém-publicados em um dos maiores 
periódicos científicos internacionais, a revista 
britânica “Phytochemical Analysys”. Pesqui-
sadores criaram novo método – mais simples 
e mais barato – para quantificar a capacidade 
antioxidante de extratos vegetais – ou seja, o 
potencial de benefícios das plantas à saúde.

Extratos vegetais são ricos em antioxi-
dantes como carotenos, fitoestrogênios e po-
lifenois. São compostos capazes de remover 
radicais livres do organismo, que em excesso 
podem atacar células normais e gerar danos 
em biomoléculas como proteínas e DNA, 
ocasionando determinados tipos de câncer, 
doenças cardiovasculares e patologias relacio-
nadas ao envelhecimento.

“O excesso de radicais livres no orga-
nismo pode resultar em um grande número 
de doenças. Por essa razão, temos percebido 
nos últimos anos aumento da preocupação 
relacionada à esse estresse oxidativo e maior 
interesse na quantificação da capacidade an-
tioxidante total de alimentos como frutas, le-
gumes, sucos, cervejas, vinhos e chás”, expli-
ca o professor titular de Química Analítica da 
Faculdade de Medicina do ABC e orientador 
do trabalho, Dr. Horacio Dorigan Moya, que 

McGarry (Inglaterra), Kathryn Hinsliff-Smith 
(Inglaterra), Kim Watts (Inglaterra) e Roger 
Rochat (EUA).

Entre os objetivos centrais, o CISCA 
busca promover discussões acerca do cres-
cimento e desenvolvimento de crianças e 
adolescentes, bem como aproximar pesqui-
sadores, educadores e iniciantes à pesquisa e 
educação na área, com finalidade de melhorar 
o acompanhamento deste período crítico da 
vida do ser humano. Visa promover intera-
ção entre a equipe multidisciplinar e focar em 
objetivos de curto prazo na saúde da criança 
e adolescente, assim como produzir e disse-
minar conhecimento, por meio da educação 
continuada, contribuindo para a melhoria das 
condições de saúde da população e para a 

formulação de políticas públicas.
“Teremos discussões nas mais diversas 

áreas dentro da temática saúde da criança e 
do adolescente. A ideia é que haja troca de 
experiências, interação e participação multi-
profissional, com os pareceres de educadores, 
pesquisadores e profissionais da saúde como 
médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricio-
nistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, entre 
outros”, acrescenta o presidente da comis-
são organizadora do congresso e professor 
da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Luiz 
Carlos de Abreu.

Mais informações sobre o congresso, ins-
crições e a programação científica completa 
estão disponíveis no endereço www.congres-
socisca.com.br. 

Estudo realizado na FMABC apresenta método novo, simples e menos oneroso 
para quantificar potencial benéfico das plantas à saúde

Com apoio da Faculdade de Medicina do ABC, evento ocorrerá entre 14 e 17 de maio

completa: “A capacidade antioxidante dos 
alimentos normalmente está relacionada à 
presença de polifenois, flavonoides e vitami-
nas. Como regra geral, acredita-se que quanto 
maior a capacidade antioxidante dos alimen-
tos, maior a possibilidade de eliminação dos 
radicais livres e de benefícios ao organismo”.

INOVAÇÃO ACADÊMICA
A pesquisa inédita é resultado do proje-

to de iniciação científica da aluna Maryane 

Woth de Souza, formada no curso de Far-
mácia em 2014 e que acaba de iniciar o mes-
trado em Ciências da Saúde na Faculdade de 
Medicina do ABC.

O novo processo de quantificação de-
senvolvido na FMABC baseia-se na reação 
química entre ferro – Fe(III) – e antioxi-
dantes na presença do Sal Nitroso R (ácido 
3-hidroxi-4-nitroso-2,7 naftalenodisulfôni-
co). Trata-se de reação ainda não aplicada 
para essa finalidade, testada inicialmente e 

O professor Horacio Dorigan Moya e a aluna Maryane Woth de Souza

de maneira satisfatória em 30 compostos 
padrões de antioxidantes – como as vita-
minas C e E. O passo seguinte foi aplicar 
o método em nove extratos vegetais: an-
diroba, carqueja, porangaba, barbatimão, 
tansagem, graviola, guaçatonga, hamamelis 
e pau pereira. Os resultados da capacidade 
antioxidante desses extratos vegetais con-
cordaram com o método convencional uti-
lizado pela Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (EMBRAPA), que é mais 
complexo e tem custo elevado.

Batizado “The evaluation of  reduc-
tion of  Fe(III) in 3-hydroxy-4-nitroso-2-
,7-naphthalene disulphonic medium as an 
alternative ferric reducing activity power 
assay”, o trabalho foi publicado na edição 
março/abril da revista “Phytochemical 
Analysys” (vol. 26, pg. 119 – 126). Também 
está disponível na versão on-line do perió-
dico, com acesso gratuito pelo link: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pca.
v26.2/issuetoc.

Segundo os pesquisadores, a mesma re-
ação proposta para mensurar a capacidade 
antioxidante de espécies vegetais pode ser 
adaptada para quantificar a capacidade an-
tioxidante de amostras biológicas, entre as 
quais o soro sanguíneo. 
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Com pouco mais de seis meses de criação, 
a Fundação Estatal Regional de Saúde - Re-
gião de Bauru acaba de assinar convênio de 
cooperação técnica com a Fundação do ABC 
para consultoria tanto no campo da gestão 
como na área assistencial. A parceria visa a 
troca de experiências, em busca de otimizar o 
trabalho na entidade recém-criada, com apre-
sentação de modelos de gestão utilizados pela 
FUABC, assim como de protocolos de ser-
viços e atendimentos, entre outros processos 
padronizados, cujos resultados têm se mos-
trado positivos ao longo dos anos.

“Fomos procurados pelos municípios da 
região de Bauru para elaborar este projeto de 
consultoria. É uma grande satisfação poder 
contribuir com a Fundação Estatal Regional 
de Saúde, trocar experiências e apresentar o 
modelo de gestão da FUABC”, afirma o vice-
presidente da Fundação do ABC, Mauricio 
Mindrisz, que completa: “Acreditamos que, 
além da assistência à população, do incenti-
vo ao ensino e à pesquisa, também é papel 
da Fundação do ABC apoiar municípios que 
buscam melhorar a gestão e a atenção à saú-
de. Estamos à disposição para compartilhar 
a experiência de quase 50 anos da FUABC, 
para que outras cidades e fundações consi-
gam desenvolver de maneira autônoma solu-
ções para os desafios em suas regiões”.

Criada em junho de 2014, entidade é composta pelos municípios de Bauru, Pederneiras, Macatuba, Agudos e Lucianópolis

FUABC prestará consultoria à Fundação 
Estatal Regional de saúde - Região de Bauru

A Fundação Estatal Regional de Saúde 
- Região de Bauru é composta pelos muni-
cípios de Bauru, Pederneiras, Macatuba, Agu-
dos e Lucianópolis. A assinatura do convênio 
de cooperação técnica com a Fundação do 
ABC ocorreu em 13 de março.

sAÚDE E gEsTÃO 
COMPARTILHADAs
Caracterizada como fundação pública de 

personalidade jurídica de direito privado, a Fun-
dação Estatal Regional de Saúde é entidade ju-
rídica sem fins lucrativos, de interesse coletivo 

e de utilidade pública. A escritura pública que 
formalizou sua criação foi assinada em 15 de ju-
lho de 2014 pelos prefeitos Rodrigo Agostinho 
(Bauru), Daniel Camargo (Pederneiras), Tarcisio 
Abel (Macatuba), Everton Octaviani (Agudos) 
e Paulo Fernando Schiavon Scarafissi (Lucianó-
polis). A Presidência do Conselho Curador está 
sob responsabilidade do médico infectologista e 
epidemiologista José Fernando Casquel Monti, 
que é secretário de Saúde de Bauru, além de pre-
sidente do Conselho de Secretários Municipais 
de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/
SP) e do Conselho Nacional de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde (CONASEMS).

Com sede e sede e foro na cidade de 
Bauru, a Fundação tem por finalidade desen-
volver ações e serviços de saúde de responsa-
bilidade do conjunto dos municípios institui-
dores, organizados de maneira regionalizada e 
hierarquizada. Trata-se de ferramenta impor-
tante que visa agilizar mecanismos e alcançar 
soluções que melhorem a qualidade do aten-
dimento à população.

A instituição tem autonomia gerencial, 
patrimonial, orçamentária, financeira e prazo 
de duração indeterminado. Está sujeita ao re-
gime jurídico próprio das entidades privadas 
sem fins lucrativos de assistência social quan-
to aos direitos e obrigações civis, comerciais, 
trabalhistas, tributários e fiscais, observadas 

as regras contidas no estatuto.
O desenvolvimento de ações e de serviços 

de saúde em relação aos municípios instituido-
res é realizado mediante celebração de contra-
to de gestão, que deve conter projetos e planos 
operativos que contemplem a finalidade, res-
ponsabilidades, objetivos, metas e resultados, 
além do modo de operação e o respectivo 
recurso financeiro, entre outros requisitos. A 
Fundação também pode executar serviços de 
educação em saúde, pesquisa, ciência e tecno-
logia, no interesse do desenvolvimento e apri-
moramento das ações e serviços de saúde.

A entidade conta com um Conselho de 
Prefeitos, composto por todos os prefeitos 
dos municípios instituidores, ao qual cabe 
definir as diretrizes político-institucionais. 
Como órgão máximo de direção e fiscaliza-
ção está o Conselho Curador.

Vale ressaltar que atividades de saúde do-
tadas de poder de autoridade – entre as quais 
de polícia sanitária, planejamento, auditoria e 
regulamentação – não podem ser desenvolvi-
das pela Fundação Estatal Regional de Saúde. 
Além disso, os serviços prestados não podem 
cercear o direito à saúde da população, gratui-
to e universal, observados quanto ao acesso 
às regras da regionalização no tocante à hie-
rarquização da complexidade de serviços e às 
portas de entrada do Sistema. 

Sandro Tavares (gerente jurídico da FUABC), Guilherme Espósito (advogado da FUABC), Mauricio Mindrisz (vice-presidente da FUABC), José Fernando Casquel Monti (secretário de Saúde de Bauru),  
Eliane Colette da Rocha (secretária de Saúde de Lucianópolis), Rafael de Almeida Ribeiro (assessor jurídico da Prefeitura de Bauru), Letícia Aparecida de Lima (enfermeira-chefe do Departamento de Saúde de Lucianópolis),  

Adriana Leandrim da Silva (secretária de Saúde de Pederneiras), Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli (diretora geral da Fundação Estatal Regional de Saúde - Região Bauru) e Sarita de Barros (assessora de Diretoria). 

Mauricio Mindrisz, vice-presidente da FUABC

Fotos: Divulgação  Sec. Saúde de Bauru
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são Bernardo e Mauá recebem  
novas turmas de médicos residentes

As secretarias de Saúde de São Ber-
nardo e de Mauá deram boas-vindas em 2 
de março às novas turmas de médicos re-
sidentes das cidades. Em São Bernardo, a 
recepção ocorreu no auditório do Hospital 
de Clínicas Municipal (HC), com presenças 
dos coordenadores do programa e da se-
cretária de Saúde, Odete Gialdi. Em Mauá, 
a aula inaugural teve lugar Hospital de Clí-
nicas Dr. Radamés Nardini.

A ampliação do número de vagas em 
residências médicas é uma das medidas pro-
postas pelo programa do governo federal 
Mais Médicos, que além da contratação de 
profissionais para atuar na atenção básica, 
incentiva a formação e a especialização de 
médicos dentro da lógica do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Os estudantes recebem bol-
sa do Ministério da Saúde durante os dois 
anos de duração do curso.

VÍNCULO REgIONAL
A segunda turma de médicos residentes 

de São Bernardo é formada por 33 novos 
estudantes, que utilizarão a rede municipal 
como cenário de prática e formação em seis 
especialidades, uma a mais em relação à pri-
meira turma. A novidade deste ano é a re-
sidência em Anestesiologia, com seis vagas 
preenchidas. As demais são Medicina da Fa-
mília e Comunidade (6), Clínica Médica (6), 
Psiquiatria (5), Ginecologia e Obstetrícia (5) 
e Pediatria (5).

O número de adesões ao programa tam-
bém aumentou: em 2014, 19 médicos re-
cém-formados ingressaram nas residências 

médicos da nossa rede. Isso seria um ganho 
para todos”, ressalta.

O diferencial do programa de residên-
cia ofertado pela Secretaria de Saúde de São 
Bernardo é a formação em rede, por meio do 
qual o médico recém-formado passa pelos 
mais diversos serviços, independentemente 
da especialidade escolhida. “O estudante não 
se limitará à atuação no hospital, mas terá a 
vivência da UBS, da UPA, dos CAPSs. Ele 
vai onde o paciente está. Isso é fundamental 
para que aprenda a lidar com os problemas 
reais da população, propicia conhecimento 
mais amplo. O médico terá ainda relação 
com as equipes multiprofissionais, o que 
também enriquece o aprendizado”, afirma 
o coordenador da Comissão de Residência 
Médica (Coreme) de São Bernardo, Tarcísio 
de Oliveira Barros Braz.

A possibilidade de diversificar as expe-
riências durante a residência médica foi um 
dos pontos que atraiu a estudante paulistana 
Daniella Ramos Moreira. Depois de passar 
pela prova teórica, ela optou por uma vaga 
na Pediatria em São Bernardo. “É um olhar 
diferente para a prática médica, que não é 
centrado no hospitalar, mas no cuidado ge-
ral. Minha expectativa é a melhor possível. 
Sou formada também em Psicologia, então 

ofertadas pelo município. “Agora nossa rede 
serve de escola para 52 estudantes. É um 
grande desafio, porque assumimos o com-
promisso de cuidar das pessoas ao mesmo 
tempo em que somos cenário de prática e 
aperfeiçoamento. Não só os residentes, mas 
todos aprendem muito nesse processo”, 
afirma a secretária de Saúde de São Bernar-

do, Odete Gialdi.
A gestora também avalia que o progra-

ma de residência é mais um recurso para in-
centivar que o médico permaneça vinculado 
aos hospitais e unidades de saúde da cida-
de. “Temos o maior interesse de que esses 
profissionais concluam sua formação e con-
tinuem trabalhando conosco, tornando-se 

Novidade deste ano em São Bernardo é a residência em Anestesiologia, com seis vagas preenchidas

Em Mauá, aula inaugural abordou o tema “Ética na prática médica” 

PMM/Roberto Mourão
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O Núcleo de Ensino e Pesquisa em 
Educação na Saúde da Faculdade de 
Medicina do ABC (NEPES-FMABC), 
em parceria com o Centro de Estudos 
de Saúde Coletiva do ABC (CESCO) e 
a Secretaria Municipal de Saúde de São 
Bernardo, lançou em 6 de fevereiro o 
11º volume da Coleção Temas Interdis-
ciplinares, cujo tema em destaque é “Re-
flexões sobre a prática na Atenção Bá-
sica”. O evento teve lugar no auditório 
do Hospital de Clínicas Municipal José 
Alencar, em São Bernardo, e marcou o 
encerramento do curso de especialização 
em Saúde da Família.

Trata-se de obra que reúne narrativas 
produzidas a partir do curso de especiali-
zação em Saúde da Família no município 
de São Bernardo. Assinam como organi-
zadores da publicação os doutores Mar-
co Akerman, Lara Paixão, Erik Montag-
na, Cecília Kayano Morais e Juliana de 
Jesus Almeida.

Com 320 páginas, o livro é dividido 
em três partes. “Na parte 1 apresenta-
mos ao leitor quem são os parceiros en-
volvidos no projeto e qual a análise de 
cada um sobre o processo trilhado ao 
longo do curso, desde a concepção até o 
encerramento e a produção do livro. Os 
relatos descritos pela Secretaria de Saúde 
e pelo NEPES apontam para o caminho 
da integração ensino-serviço, como es-
tratégia fundante para o aprimoramento 
dos cursos de formação, adequando os 

FMABC, CEsCO e são Bernardo lançam livro 
“Reflexões sobre a prática na Atenção Básica

acredito que será enriquecedor poder co-
nhecer vários serviços”, acredita.

Durante a primeira semana, os 33 novos 
residentes participaram de programação es-
pecial que incluiu visitas aos equipamentos 
de saúde e atividades específicas de cada 
especialidade médica. Na abertura dos tra-
balhos, assistiram à palestra da secretária de 
Saúde, que explicou como funciona o SUS 
na cidade.

MUDANÇA DE PARADIgMAs
Em Mauá, a aula inaugural para a segun-

da turma de médicos residentes foi minis-
trada pelo psiquiatra Gustavo Alarcão, sobre 
“Ética na prática médica”. São 16 alunos, 
que se juntam a outros 10 da primeira turma. 
A residência ocorre nas áreas de Cirurgia 
Geral (6 vagas), Pediatria (3), Psiquiatria (4) 
e Clínica Médica (3). A quinta modalidade, 
Medicina da Família e Comunidade (2), não 

teve candidatos interessados.
A secretária de Saúde, Célia Cristina Pe-

reira Bortoletto, deu boas-vindas aos novos 
residentes, que fiarão no mínimo por dois 
anos atuando nos serviços do Hospital Nar-
dini e também em outros setores da rede 
municipal de saúde, como nos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPSs), Estratégia 
Saúde da Família e unidades básicas de saú-
de, entre outros. “Eu, que sou pré-Sistema 
Único de Saúde, tenho satisfação de ver 
jovens como vocês participando desse pro-
cesso de mudança de paradigmas, no qual a 
residência médica atua na rede de serviços. 
Mauá é uma cidade que precisa muito e o 
SUS é a maior política pública do país. Aqui 
será possível vocês conhecerem que o SUS é 
para todos e que dá certo”, garantiu a secre-
tária, que disse “torcer” para que os alunos 
se entrosem e estejam felizes no SUS, seja 
no hospital, nas UPAs ou UBSs, com refle-

xos positivos também para os pacientes.
O superintendente do Hospital Nardini 

e coordenador interino da Residência Mé-
dica, Morris Pimenta, considerou que co-
mumente há a dissociação entre a prática e 
o sistema formativo dos profissionais mé-
dicos. “O SUS traz devolutivas para os pro-
fissionais. É um sorriso, o reconhecimento 
de um direito, da humanidade e do direito 
à vida”, afirmou. “Os residentes têm impri-
mido ao Hospital Nardini uma qualidade e 
uma humanidade no atendimento”, expli-
cou o gestor, que garantiu que a equipe de 
professores vai dedicar aos residentes aten-
ção especial, que não teriam nos processos 
normais, permitindo inserções avançadas 
em diversas atividades.

Glauco Cesar Faria, 24 anos, iniciou na 
residência em Clínica Médica. Natural de 
Goiânia e formado em Medicina no Tocan-
tins, chegou com muita vontade de aprender. 

“Venho de longe, sei que será difícil absorver 
tanto conhecimento, mas espero concluir a 
residência com ampla visão do ensino e como 
um novo profissional. Essa é a expectativa. 
Estou bastante ansioso para começar”.

A aula inaugural com o psiquiatra Gus-
tavo Alarcão explorou os desdobramentos 
de uma frase utilizada na abertura: “sem 
percepção da angústia e dos conflitos pes-
soais, e sem reflexão, não há espaço para 
a ética”. A partir de então, o palestrante 
discorreu sobre a capacidade de escolher 
as atitudes que devem ser tomadas no tra-
to com os pacientes. “O que a ética tem de 
mais especial: dar lugar ao outro”, expôs 
Alarcão. Para ele, é preciso que o médico 
busque outras formas de satisfação que 
não apenas a eficiência, pragmatismo, re-
solutividade e o retorno financeiro, para 
que possa estar sensível às necessidades 
das outras pessoas.

cadores o trabalho integrado entre ins-
tituição formadora e gestão municipal. 
“Na parte 2 temos o corpo da obra, que 
são os capítulos referentes aos textos 
produzidos pelos especializandos e pe-
las equipes de saúde do município. Essa 
construção foi orientada pela atividade 
de matriciamento, na qual professores 
convidados acompanhavam as reuniões 
de equipe, a fim de facilitar e problema-
tizar discussões de casos reais trazidos 
pelos trabalhadores”, explicam os orga-
nizadores, lembrando que os textos são 
divididos segundo nove territórios de 
atuação das equipes de Atenção Básica 
de São Bernardo.

A terceira e última parte reúne nar-
rativas de professores convidados, que 
compartilham a experiência vivida no 
contato com as equipes. “Desejamos 
que essa obra contribua para o fortale-
cimento do Sistema Único de Saúde e 
para o desenvolvimento dos processos 
de Educação Permanente em Saúde. As 
apostas colocadas no livro vão ao en-
contro da integração entre instituições 
formadores e gestões municipais. Elas 
nos trazem como reflexão a importância 
de investimentos inovadores em qualifi-
cação profissional para o fortalecimento 
dos serviços de saúde, para qualificação 
da gestão em educação e para reinven-
ção das instituições formadoras na área 
da saúde”, encerram os membros da co-
missão organizadora.

mesmos à realidade de trabalho dos estu-
dantes”, descrevem os organizadores.

A segunda parte do livro traz o desenho 

do curso, com intuito de apresentar a me-
todologia que deu origem à publicação e de 
socializar para gestores, sanitaristas e edu-

Primeira edição de “Reflexões sobre a prática na Atenção Básica” marca 11º volume da Coleção Temas Interdisciplinares
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Centro Hospitalar do sistema Penitenciário
organiza café da manhã especial para funcionárias

CAISM São Caetano dedica semana às mulheres

Fundação do ABC / Faculdade de Medicina do ABC

Hospital da Mulher tem Oficina da Beleza

LUTA FEMININA - O 8 de março é celebrado pelas Nações Unidas desde 1975 como Dia Internacional da Mulher, em memória às operárias de uma fábrica de tecidos nos Estados Unidos, 
que fizeram grande greve por direitos trabalhistas e foram queimadas. O intuito da data não é apenas comemorar a luta feminina. O maior objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade 
atual, através de conferências, debates e palestras organizadas em vários países, levando em conta que a mulher ainda sofre preconceito e desvalorização no mercado de trabalho.

Sob gestão da Fundação do ABC desde 
novembro de 2014, o Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário (CHSP) marcou o Dia 
Internacional da Mulher com café da manhã 
especial para as funcionárias. Foram dois dias 
de comemorações no equipamento do Go-
verno do Estado – 9 e 10 de março –, com 
participação maciça das colaboradoras.

Realizado no refeitório da unidade, o pri-
meiro dia de homenagens contou com 111 
mulheres participantes, enquanto o café da 
manhã do segundo dia reuniu 125. Ao todo 

são 299 mulheres contratadas pela FUABC 
no CHSP, além de outras 31 agentes de segu-
rança vinculadas à Secretaria da Administra-
ção Penitenciária e 44 colaboradoras terceiri-
zadas da empresa Vivante.

Apesar do foco em homenagear as mu-
lheres da unidade, o café da manhã também 
foi aberto aos homens que atuam no CHSP, 
favorecendo a maior integração entre as equi-
pes. Além disso, todas as funcionárias pude-
ram participar do sorteio de uma cesta de 
produtos de higiene e beleza.

O Centro de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher (CAISM) de São Caetano organizou 
semana totalmente dedicada às mulheres, com 
palestras, oficinas e bate-papo, entre outras ati-
vidades. As ações ocorreram de 9 a 13 de mar-
ço, com apoio da Rede Feminina de Combate 
ao Câncer de São Caetano, do Instituto Lado 
a Lado pela Vida, do Centro de Prevenção e 
Assistência às Doenças Infecciosas (Cepadi), 
Faculdade de Medicina do ABC e das empre-
sas Mary Kay, Bayer, Germed e Libbs.

Nos dias 5 e 6 de março, das 14h às 
17h30, a Secretaria de Saúde de São Caeta-
no promoveu a terceira edição do curso para 

gestantes, no auditório do Hospital Infantil e 
Maternidade Márcia Braido. Trata-se de trei-
namento fundamental às futuras mamães, 
que conta com o apoio da Libbs Farmacêuti-
ca. Os profissionais da rede pública tratam de 
temas como Pré-natal de Baixo Risco, Ama-
mentação, Pré-natal de Alto Risco, Apresen-
tação da Maternidade, Anestesia e Analgesia 
no Parto, Saúde Bucal na Gestação, Aspectos 
Psicológicos na Gestação e Pós-Parto, Parto e 
Puerpério, Atendimento ao Recém-Nascido, 
Sala de Parto e Triagem Neonatal, além de 
Planejamento Familiar, Nutrição da Gestante 
e do Lactante e Cuidados com o Bebê.

Na Fundação do ABC, a Presidência da 
instituição entregou rosas a todas as funcio-
nárias da sede administrativa e uma men-
sagem de parabenização. Setor por setor, o 
vice-presidente Mauricio Mindrisz entregou 
as flores e homenageou as colaboradoras.

Já a Associação dos Funcionários da 
FUABC - Faculdade de Medicina do ABC 
fechou parceria com o Espaço Plena Vida 
para oferecer às associadas procedimentos 
de revitalização facial e massagem relaxante. 
Os agendamentos ocorreram dias 9 e 11 de 
março, no Laboratório de Fisioterapia.

Em comemoração ao “Dia Internacional 
da Mulher”, o Hospital da Mulher “Maria 
José dos Santos Stein”, de Santo André, pre-
parou em 9 de março programação especial 
com diversas atividades gratuitas voltadas aos 
colaboradores, pacientes e visitantes.

As mulheres que passaram pelo hospital 
puderam participar durante todo o dia da 
“Oficina da Beleza”, que contou com aulas 
de maquiagem e sessões de massagem. Tam-
bém houve distribuição de panfletos com 
orientações sobre educação alimentar e nutri-
cional, sobre câncer de mama e a respeito da 
importância do aleitamento materno.

Segundo a médica Rosa Maria Pinto de 
Aguiar, superintendente do hospital, além da 
homenagem às mulheres, o evento teve papel 
de aproximar a instituição da população, das 
pacientes e funcionárias. “O Dia Internacio-
nal da Mulher é um marco histórico na luta 

do movimento de mulheres pela igualdade 
de gênero. Além disso, é ocasião importante 
para que possamos refletir sobre o papel da 
mulher na sociedade e oportunidade de apro-
ximação da instituição com a comunidade”, 
ressalta Dr. Rosa de Aguiar.

Arquivo HMID/Maitê Morelatto

PMSCS/Eric Romero
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O Hospital Municipal Universitário 
(HMU) de São Bernardo reduziu o número 
de episiotomias – procedimento para aumen-
tar a abertura vaginal durante o parto – nos 
últimos cinco anos. Em 2009, o procedimen-
to era realizado em cerca de 90% dos partos 
vaginais feitos na cidade, enquanto em 2011 
esse número caiu para 75,9%. No final de 
2014, chegou a 32%.

A taxa de episiotomia registrada no HMU é 
inferior à média nacional, de 53,5%, segundo o 
estudo “Nascer no Brasil”, da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz). O objetivo do HMU é alcan-
çar proporção de 25% até o fim de 2015.

A redução dessa prática no hospital é re-
sultado do trabalho de educação continuada 
dos médicos e à adesão às práticas de parto hu-
manizado preconizadas pela Rede Cegonha – 
iniciativa do Ministério da Saúde para garantir 
assistência de qualidade desde o pré-natal até 
os 2 primeiros anos de vida da criança.

A coordenadora de obstetrícia do HMU 
Silvana Giovanelli explica que a episiotomia 
era procedimento realizado rotineiramente em 

Com o objetivo de oferecer o melhor a pacientes dos 
hospitais públicos, a Prefeitura de São Bernardo do Cam-
po mantém sistema de gestão de qualidade de atendimen-
to aos pacientes dos hospitais de Clínicas Municipal (HC), 
Pronto-Socorro Central, Anchieta e Municipal Universitá-
rio (HMU). Esse método, denominado Kanban, se destina 
a verificar o quadro de cada internado e a apontar qual o 
melhor atendimento.

Kanban é termo japonês que se refere a uma prática que 
tem como objetivo identificar prioridades de cuidados para 
sanar ou atenuar as causas que levaram à internação. Cada 
unidade hospitalar tem sua periodicidade para que o Kanban 
ocorra, mas no HC a ação faz parte do cotidiano da unidade. 
Já no Anchieta e HMU ocorre às terças e quintas-feiras e no 
Pronto-Socorro Central, às terças, quartas e quintas-feiras.

O sistema foi implementado há cerca de dois anos no 
Hospital Anchieta, e há um ano e meio nos outros hospi-
tais da cidade. O superintendente do HC, Daniel Beltram-
mi, explica que o Kanban é discutido em reunião realizada 
após as rondas que os profissionais da saúde fazem pelos 
hospitais para verificar o quadro de cada paciente.

Além dos médicos, participam da reunião outros pro-
fissionais, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, fo-
noaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e apoiado-

são Bernardo reduz para 32% número de 
episiotomias durante partos normais

sistema Kanban ajuda a garantir qualidade  
no atendimento de internados

Ação tem por objetivo identificar prioridades de cuidados para sanar causas que levaram à internação

todos os partos. “Acreditava-se que a prática 
traria benefícios para a mulher, protegendo de 
lesões no esfíncter anal, no assoalho pélvico e 
que poderia diminuir a incidência de inconti-
nência urinária na mulher”, exemplifica.

A diminuição desse procedimento é uma 
das recomendações do Ministério da Saúde 
e da Federação Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasgo), devendo ser realizado 
de maneira seletiva e sempre com o consen-
timento da mulher. “Em casos específicos e 
pontuais, como nos sofrimentos fetal, é reco-
mendado”, explica a médica.

Atualmente, o HMU realiza cerca de 350 
partos por mês. Desses, 59% são partos vagi-
nais – que incluem os normais e a fórceps.

A coordenadora explica que essa é uma 
tendência mundial e cita como exemplo o Ca-
nadá, que diminuiu a taxa de 62% para 17%. 
Os Estados Unidos passaram de 60% para 
24%. “Nossa meta é 25%, o que é conside-
rado um bom índice. Talvez não consigamos 
baixar mais, por conta dos partos de alto ris-
co”, adverte. 

res de rede, entre outros. “Nessa reunião, após a visita aos 
pacientes, é verificada a prioridade de cuidados em saúde 
de cada um deles e qual é o melhor atendimento que pode-
mos prestar”, diz o superintendente do HC.

MAIOR AgILIDADE
Beltrammi explica que, caso a prioridade para o trata-

mento de um paciente seja uma tomografia de pulmão, a 
equipe concentrará esforços para a realização desse exame. 
“Com isso conseguimos ganhar tempo no tratamento dos 
pacientes, permitindo sua pronta recuperação”, afirma.

Ainda de acordo com o superintendente, desde que o 
método foi implementado no Hospital Anchieta, a média 
de tempo de internação caiu de 11 para cinco dias. “De-
vemos levar em consideração que uma internação longa 
também é ruim para o paciente. O hospital é um ambiente 
de risco, por mais que tenhamos cuidados”, adverte Bel-
trammi, que completa: “O Kanban é uma prática revolu-
cionária, porque permite que vários profissionais de saúde 
concentrem sua atenção sobre o mesmo problema, procu-
rando encontrar a melhor solução para o caso, levando-se 
em consideração não só a recuperação, mas também outros 
aspectos, como dignidade humana, conforto e qualidade de 
vida do paciente”.

Daniel Beltrammi: “Com o Kanban, conseguimos ganhar tempo no 
tratamento dos pacientes, permitindo sua pronta recuperação”

A taxa de episiotomia registrada no HMU é inferior à média nacional

PMSBC/Raquel Toth
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