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Unidade do Centreville
é entregue ampliada

em Santo André

‘Internação Domiciliar’
de São Bernardo é
modelo para o país

São Caetano
promove salto de

qualidade na Saúde
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O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo acaba de divulgar os resultados da edição 2014 do Exame do Cremesp,  

realizado com formandos de Medicina de todo o Estado. Das 30 faculdades que participaram da avaliação, somente 10 obtiveram nota  
superior a 60 – entre as quais a Faculdade de Medicina do ABC. Pág. 3
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FMABC está entre as 10 melhores faculdades  
do Estado segundo exame do Cremesp
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Programa “Educando com Visão”  
deve alcançar 3 mil alunos em 2015

Todos os alunos do primeiro ano do 
Ensino Fundamental da rede municipal 
de Santo André – aproximadamente 3 
mil – vão passar por teste de acuidade 
visual nas escolas, na primeira etapa do 
programa Educando com Visão, fruto 
de parceria entre a Prefeitura, o Rotary 
Club - Norte e a Fundação do ABC/Fa-
culdade de Medicina do ABC. O lança-
mento da versão 2015 do programa, em 
março, ocorreu na Sabina Escola Parque 
do Conhecimento, quando diretores, 
vice-diretores e assistentes pedagógicos 
receberam instruções sobre como apli-
car o Teste de Snellen (reconhecimento 
de letra a distância) nas crianças e detec-
tar possíveis problemas de visão.

“Com este teste, que foi desenvolvi-
do justamente para ser aplicado por lei-
gos, é feita uma triagem. Os alunos que 
demonstrarem alguma dificuldade du-
rante o teste serão encaminhados para 
consulta com oftalmologista, no mu-
tirão que acontecerá em abril “, expli-
cou o secretário de Saúde, Dr. Homero 
Nepomuceno Duarte. Se confirmado o 
problema, logo após o exame, a criança 

escolhe a armação que mais gosta para 
que sejam confeccionados seus óculos.

“Esse programa já beneficiou e vai 
continuar beneficiando muitas crianças 
de nossa cidade graças também ao empe-
nho dos nossos parceiros”, acrescentou 
Duarte. O programa “Educando com 
Visão” entrou em atividade em 2004. 
Desde então, mais de 2 mil crianças pas-
saram por exames com oftalmologistas e 
mais de 1,2 mil óculos foram entregues.

“A dificuldade de enxergar pode 
prejudicar muito o aprendizado dos 
pequenos e ainda comprometer sua 
autoestima. A correção dos problemas 
de visão é um ganho muito grande em 
termos de saúde e qualidade de vida”, 
acrescentou a diretora do departamento 
de Educação de Infantil e Ensino Fun-
damental, Maria Helena Marin.

A última etapa do programa é a 
entrega e adaptação dos óculos, que 
acontece em cerca de um mês após o 
mutirão. Os alunos com problemas 
mais graves serão encaminhados para 
tratamento especializado na Faculdade 
de Medicina do ABC.

Iniciativa é fruto de parceria entre Prefeitura, Rotary Club-Norte e FUABC-FMABC

“Primeiro” em guarulhos,
27 em Osasco

A Fundação do 
ABC deu início em 
1º de abril à gestão 
de três unidades de 
saúde no municí-
pio de Guarulhos: 
Policlínica do Jar-
dim Maria Dirce, 
Policlínica do Jar-
dim Paraíso e UPA 
Jardim São João 
Lavras. A futura 
UPA do Jardim 
Cumbica, que será 
inaugurada neste 
ano, também inte-
gra o contrato com 
a Prefeitura.

Em um mês de intenso trabalho, em 
que estamos buscando ajustar condu-
tas, estimular os novos colaboradores e, 
principalmente, atender com excelência à 
população, a FUABC terá ainda uma ou-
tra grande novidade: o Hospital Munici-
pal Central de Osasco Antonio Giglio. A 
partir de 27 de abril estaremos à frente da 
gestão da unidade, contando com apoio de 
820 colaboradores diretos.

Conforme acordado com a Secretaria 
de Saúde, nossa missão será otimizar os 
recursos e oferecer atendimento de ponta 
aos munícipes a partir de gestão comparti-
lhada, baseada em metas e indicadores de 
qualidade e produtividade. E logo de iní-
cio já teremos um grande desafio: ampliar 
o número de internações das atuais 700 
para 1.300 por mês.

Estamos extremamente satisfeitos 
com o desfecho deste edital de seleção. 
Montamos proposta sólida, detalhada e 
condizente com a filosofia de trabalho da 
Fundação do ABC. Não tenho dúvida de 
que essa parceria inédita com a Prefeitura 
de Osasco será exitosa em todos os seus 

aspectos. Na pró-
xima edição do 
jornal Crescendo 
ABC traremos re-
portagem completa 
sobre essa emprei-
tada, com detalhes 
sobre o mais novo 
equipamento de 
saúde gerenciado 
pela FUABC.

Ao mesmo 
tempo em que ini-
ciamos trabalhos 
em Guarulhos e 
Osasco, estamos 
em plena transição 
no novo e pioneiro 

contrato com a Prefeitura de Mauá para 
operacionalização de todos os equipa-
mentos de saúde da cidade. A expertise da 
Fundação do ABC, já aplicada na gestão 
do Hospital Nardini e em outras unidades 
de saúde – via Central de Convênios –, 
agora será centralizada em um único con-
trato, o do Complexo de Saúde de Mauá 
(COSAM), responsável pela redução de 
gastos para o município e pela moderniza-
ção da administração.

Por fim, gostaria de parabenizar a 
Faculdade de Medicina do ABC pelo ex-
celente resultado conquistado na última 
edição do Exame do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo. De 
acordo com o Cremesp, das 30 faculdades 
que participaram da avaliação, somente 10 
obtiveram nota superior a 60 – entre elas a 
Faculdade de Medicina do ABC. Parabéns 
a todos os funcionários, corpo docente e, 
principalmente, aos alunos por essa ex-
pressiva vitória.

MArCO AnTOnIO sAnTOs sIlVA
Presidente da Fundação do ABC

PMSA/Diego Barros



www.fmabc.br 3

O Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo acaba de divulgar os 
resultados da edição 2014 do Exame do Cre-
mesp, realizado com formandos de Medici-
na de todo o Estado. Das 30 faculdades que 
participaram da avaliação, somente 10 obti-
veram nota superior a 60 – entre as quais 
a Faculdade de Medicina do ABC. Repre-
sentada por 104 alunos, a FMABC obteve 
média 64,78. Já o conceito médio geral da 
prova, que engloba o resultado de todas as 
instituições participantes, foi de 57,52%.

“Nossos alunos obtiveram resultado su-
perior à média geral da prova em todas as 
nove áreas do conhecimento avaliadas. Essa 
conquista ratifica a seriedade e a excelência 
com que os trabalhos são realizados na es-
cola e converge com a nota máxima 5 que o 
curso de Medicina obteve recentemente no 
Exame Nacional de Desempenho de Estu-
dantes (ENADE), do Ministério da Educa-
ção”, comemora o coordenador do curso de 
Medicina da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dr. David Feder, que garante: “Nossas ava-
liações nos aproximam das escolas públicas 
em termos de qualidade de ensino”.

Das 30 escolas médicas paulistas com 
recém-formados que realizaram o Exame do 
Cremesp, 20 não conseguiram atingir 60%  
de aproveitamento (ponto de corte). Entre 
as escolas com menor desempenho, 15 não 
atingiram rendimento de 45% e 9 não con-
seguiram alcançar 25% de aproveitamento.

sITUAÇÃO AlArMAnTE
A 10ª edição do Exame do Conselho Re-

gional de Medicina do Estado de São Paulo 
ocorreu em outubro de 2014, com objetivo 
de avaliar o desempenho dos recém-forma-

FMABC está entre as 10 melhores faculdades 
do Estado segundo exame do Cremesp

Reprovação chega a 55% dos recém-formados em Medicina no Estado. Índice alcança 65% entre escolas privadas

Em 2014, curso de Medicina já havia conquistado nota máxima 5 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)

Alunos tiveram resultado superior à média geral da prova em todas as nove áreas do conhecimento avaliadas Representada por 104 alunos, a Faculdade de Medicina do ABC obteve média 64,78 no Exame do Cremesp 2014

dos em Medicina. O registro no CRM de-
pende somente da participação na prova e 
não está condicionado ao desempenho ou 
à aprovação. Dessa forma, o exame serve 
como termômetro do ensino médico no Es-
tado.

Dos 2.891 recém-formados em escolas 
médicas do Estado de São Paulo que par-
ticiparam ano passado, 1.589 – ou 55% de-
les – foram reprovados ao não atingirem o 
critério mínimo da prova, acertando menos 
de 60% do conteúdo. Os outros 45% – ou 
1.302 egressos – tiveram êxito em mais de 
60% da avaliação. Entre as escolas públicas 
paulistas, a reprovação foi de 33%. Já entre 
os cursos privados do Estado de São Paulo, 
65,1% foram reprovados. “Com a abertura 

desenfreada de escolas de medicina, inclusive 
na nossa região, pode-se esperar uma queda 
ainda maior na qualidade dos formandos”, 
prevê o coordenador do curso de Medicina 
da FMABC, Dr. David Feder.

A última edição do Exame do Cremesp 
registrou recorde de participantes, com abs-
tenção de apenas 0,9% dos 2.916 inscritos. 
A avaliação foi instituída em 2005, mas até 
2011 a participação dos recém-formados na 
prova não estava condicionada à concessão 
do registro profissional. Legalmente o Con-
selho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo não pode impedir o médico sem 
formação adequada de exercer a Medicina. 
“Estamos tentando mudar essa situação. Te-
mos trabalhado com todas as escolas, por 

meio de uma Câmara Temática, para discutir 
a formação e a maneira como o Conselho 
pode interferir para mudar esse cenário”, re-
vela o presidente do Cremesp, Bráulio Luna 
Filho, que acrescenta: “Como não consegui-
mos colocar uma ferramenta obrigatória que 
impeça o aluno com mau desempenho de 
exercer a profissão, temos tentado acompa-
nhar a formação dos estudantes por meio de 
comissões.

A prova contou com 120 questões ob-
jetivas de múltipla escolha, abrangendo 
problemas comuns da prática médica em 
nove áreas básicas: Clínica Médica, Clínica 
Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia, Obstetrí-
cia, Saúde Mental, Epidemiologia, Ciências 
Básicas e Bioética. 
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Centro Hospitalar do sistema Penitenciário 
implantará Comissão de Bioética

O Centro Hospitalar do Sistema Peni-
tenciário (CHSP) está prestes a implantar 
sua Comissão de Bioética – grupo multipro-
fissional que se reúne periodicamente para 
discussão de temas delicados e que reque-
rem conhecimento específico para melhor 
abordagem. Atualmente os trabalhos estão 
focados no treinamento e capacitação dos 
futuros membros. Esta será a quinta comis-
são do gênero dentro das unidades adminis-
tradas pela Fundação do ABC – organização 
responsável pela gestão do CHSP desde no-
vembro de 2014.

A Bioética é a área do conhecimento 
voltada à reflexão e discussão de valores 
relacionados à vida e à saúde humana. A 
fim de debater o tema em diversas frentes, 
muitos hospitais e centros de saúde mantêm 
comissões de bioética, que se reúnem para 
discussões sobre questões éticas relacio-
nadas à vida e à morte, como em casos de 
recém-nascidos com malformações incom-
patíveis com a vida, bebês sem prognóstico, 

pacientes que, por princípios religiosos, não 
autorizam transfusões de sangue e derivados, 
pacientes com doenças terminais, aplicação 
de cuidados paliativos e doação de órgãos, 
assim como a respeito do comportamento 
das equipes de atendimento frente aos fami-
liares. No ambiente da bioética também são 
tratadas questões como fertilização in vitro, 
aborto, clonagem, eutanásia e transgênicos.

O primeiro encontro no Centro Hospi-
talar do Sistema Penitenciário ocorreu em 19 
de fevereiro com participação de cerca de 25 
funcionários e visita técnica à unidade. No 
dia 26 do mesmo mês houve reunião com 
membros da Diretoria. O compromisso 
mais recente foi em 7 de abril, quando hou-
ve discussão sobre o regulamento interno 
da comissão e palestra sobre “Ortotanásia, 
eutanásia, distanásia e mistanásia”.

“Temos discutido com médicos, equipes 
de enfermagem, psicologia e demais profis-
sionais da unidade a importância do cuida-
do e da sensibilidade ao comunicar casos 

graves, por exemplo, ou mesmo óbitos de 
pacientes. Os funcionários devem estar pre-
parados para situações como essas, sabendo 
abordar o assunto de maneira correta com 
os familiares, com sensibilidade, apoiando e 
minimizando o impacto da notícia”, explica 
o consultor em Humanização e Bioética da 
Fundação do ABC, Dr. Drauzio Viegas, que 
também é autor dos livros “Em Busca da 
Humanização”, “ABC na Pediatria - Manual 
Prático para Consultório” e “Brinquedoteca 
Hospitalar - Isto é Humanização”.

Além da Comissão de Bioética no CHSP, 
a Fundação do ABC também desenvolve o 
trabalho no Complexo Hospitalar Municipal 
de São Bernardo, Hospital da Mulher de San-
to André, Hospital Estadual Mário Covas e o 
Complexo Hospitalar de São Caetano. A par-
tir deste 2015, a consultoria em Humanização 
e Bioética passa a operar em parceria com a 
recém-criada Diretoria Executiva de Qualida-
de, com planos de implantação das ações em 
todas as unidades gerenciadas pela FUABC. 

No CHSP, Dr. Drauzio Viegas autografa o 
livro “Em Busca da Humanização”

CHSP orienta no “Dia de Combate à Tuberculose”
Com a frase-tema “A informação pode 

ser a cura”, o Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário (CHSP) comemorou em 24 
de março o Dia Mundial de Combate à Tu-
berculose. Com apoio do Serviço de Con-
trole de Infecção Hospitalar, a equipe da 
unidade preparou breve texto sobre a doen-
ça, encaminhado via e-mail a todos os cola-
boradores. Além disso, durante as ações de 
conscientização também houve distribuição 
de cartilhas, fornecidas pela SUVIS Santana 
- Supervisão de Vigilância em Saúde.

Diversos pôsteres baseados na campanha 
do Ministério da Saúde “Tuberculose não se 
combate com sorte, mas com atitude” foram 
fixados em pontos estratégicos do hospital, 
como nas alas de internação, beneficiando 
tanto colaboradores quanto pacientes.

PrEOCUPAÇÃO nACIOnAl
Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), 9 milhões de pessoas adoe-
ceram em decorrência de tuberculose em 
2013 e cerca de 1,5 milhão ainda morre to-
dos os anos. No Brasil, a doença é conside-
rada grave problema de saúde pública. De 
acordo com o Ministério da Saúde são apro-
ximadamente 70 mil casos novos por ano 
e 4,6 mil mortes. O país ocupa o 17º lugar 
entre as 22 nações responsáveis por 80% do 

total de casos de tuberculose no mundo.
A tuberculose é uma doença infecto-

contagiosa causada pela bactéria Mycobac-
terium tuberculosis – ou bacilo de Koch. 
Afeta principalmente os pulmões, mas pode 
ocorrer em outros órgãos como ossos, rins 
e meninges. A tosse por mais de três se-
manas, com ou sem catarro, é o principal 
sintoma. Em geral, a maioria dos infectados 
apresenta tosse seca contínua no início da 
doença, posteriormente com presença de 
secreção ou sangue. Os pacientes também 
apresentam cansaço excessivo, febre baixa 
geralmente à tarde, sudorese noturna, falta 
de apetite, palidez, emagrecimento acentua-
do, rouquidão, fraqueza e desânimo.

A transmissão ocorre de forma direta, 
de pessoa para pessoa. O doente pode ex-
pelir o agente infeccioso em pequenas go-
tas de saliva ao falar, espirrar ou tossir. Má 
alimentação, falta de higiene, tabagismo, 
alcoolismo e outros fatores que diminuam 
a resistência do organismo favorecem o es-
tabelecimento da doença.

A doença tem cura e o tratamento é 
gratuito via Sistema Único de Saúde (SUS). 
A terapia é à base de combinação de me-
dicamentos e geralmente tem 100% de efi-
cácia quando realizada até o final. Em geral 
são seis meses de tratamento até a cura.Equipe do CHSP durante campanha de conscientização sobre tuberculose
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Professores de stand up paddle estiveram à disposição do grupo para ensinar equilíbrio e dar dicas sobre o esporte Pacientes interessados e em condições apropriadas puderam entrar na água e praticar stand up

Idosos em reabilitação Pulmonar têm aula de 
stand up paddle no guarujá

O setor de Reabilitação Pulmonar da Fa-
culdade de Medicina do ABC organizou na 
manhã de 10 de abril viagem ao Guarujá, no 
litoral paulista, para cerca de 40 pacientes em 
tratamento. A atividade teve tanto cunho tera-
pêutico quanto de socialização. “Boa parte dos 
pacientes evita atividades simples do dia a dia, 
incluindo ir à praia. A falta de ar e a dificuldade 
em realizar tarefas corriqueiras faz com que se 
isolem em casa, com medo de passar mal e dar 
trabalho”, explica a fisioterapeuta responsável 
pela Reabilitação Pulmonar da FMABC, Selma 
Denis Squassoni, que acrescenta: “Esperamos 
que essa experiência tenha mostrado aos pa-
cientes que podem sair e conviver normalmen-
te em sociedade. Buscamos estimular para que 
não abandonem o tratamento e tenham cada 
vez mais autonomia e qualidade de vida”.

Atividade de socialização contou com cerca de 40 pacientes da Faculdade de Medicina do ABC,  
portadores de asma, enfisema pulmonar e DPOC
Essa foi a quarta viagem do setor ao Gua-

rujá – as duas primeiras foram em 2012, en-
quanto a terceira ocorreu em março de 2014. 
A ação integra programa de reinserção social 
dos pacientes, em esforço que também reúne 
palestras educativas, aulas de dança, grupo de 
coral, pilates, oficinas de artesanato com ma-
teriais recicláveis e até mesmo aulas de tênis.

A atividade terapêutica no Guarujá não 
teve custos aos pacientes, que saíram do cam-
pus universitário em Santo André às 7h e retor-
naram às 12h30. Todos foram acompanhados 
pelos profissionais da Reabilitação Pulmonar 
e no Guarujá tiveram professores de stand up 
paddle à disposição para ensinar equilíbrio e 
dar dicas aos pacientes interessados e em con-
dições de praticar o esporte. Exercícios de ca-
minhada também constaram na programação.

MAIs QUAlIDADE DE VIDA
Inaugurada em 2001 pela disciplina de 

Pneumologia, a Reabilitação Pulmonar da 
Medicina ABC realiza cerca de 1.000 aten-
dimentos mensais – a grande maioria via 
Sistema Único de Saúde (SUS). O local é 
destinado principalmente a adultos e idosos 
portadores de bronquite crônica, enfisema 
pulmonar, DPOC, asma e outras patologias 
pulmonares. “Temos pacientes que chegam 
em cadeira de rodas e depois de alguns me-
ses de tratamento passam a vir sozinhos e 
andando”, cita o professor titular de Pneu-
mologia, Dr. Elie Fiss.

De acordo com a fisioterapeuta Selma 
Denis Squassoni, a maioria dos pacientes 
atendidos no setor apresenta muito cansaço, 
fraqueza muscular, sedentarismo e falta de 

ar. “Com o trabalho contínuo de reabilitação 
percebemos melhora de até 30% da força 
muscular, na qualidade de vida e indepen-
dência. Os pacientes aprendem a respirar 
melhor, praticam exercícios e passam a de-
senvolver atividades diárias com mais dispo-
sição e facilidade”, garante a coordenadora 
da Reabilitação Pulmonar.

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

Atividade com pacientes no Guarujá teve tanto cunho terapêutico quanto de socialização
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do, Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Santo André, AME Praia Grande, 
Hospital da Mulher de Santo André e Hos-
pital Estadual Mário Covas, além da equipe 
da FUABC.

“Nossa ideia foi mostrar na prática a 
destinação dos resíduos e as cooperativas 
que dependem desse trabalho de reciclagem. 
Com isso, procuramos reforçar a importân-
cia do descarte correto em nossas unidades 
de saúde, ressaltando que muitos desses ma-
teriais são infectantes, perigosos e devem 
ser descartados de forma segura. Posterior-
mente são encaminhados para tratamento 

específico, pelo qual são descontaminados 
e triturados antes de seguirem para o aterro 
sanitário como resíduo comum”, detalham 
os gestores do Programa Meio Ambiente e 
Sustentabilidade da Fundação do ABC, José 
Alexandre Filho e Cristina Passaretti.

gEsTÃO COMPArTIlHADA
O Programa Meio Ambiente e Susten-

tabilidade da Fundação do ABC ganhou 
forma em janeiro deste ano, quando orga-
nizou a primeira reunião geral das unidades 
da FUABC. O evento serviu para estreitar 
a relação entre gestores, debater assuntos e 

possíveis ações conjuntas na área de susten-
tabilidade. A partir da iniciativa tiveram iní-
cio discussões acerca de temas como gestão 
de resíduos, padronização de processos e re-
dução de custos, assim como coleta seletiva 
e descarte correto de materiais como pilhas, 
baterias e lâmpadas, por exemplo.

“Ao invés de cada unidade manter con-
tratos individuais de coleta, tratamento e 
descarte de determinados resíduos, vamos 
trabalhar para desenvolver logística única, 
centralizar os processos e reduzir gastos”, 
adiantam os gestores José Alexandre Filho e 
Cristina Passaretti. 

Programa Meio Ambiente e sustentabilidade 
leva colaboradores da FUABC ao sEMAsA

Vinculado à Diretoria Executiva de Qua-
lidade, o Programa Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade da Fundação do ABC organi-
zou em 25 de fevereiro visita monitorada ao 
SEMASA - Serviço Municipal de Saneamen-
to Ambiental de Santo André. Cerca de 15 
colaboradores de diversas unidades geren-
ciadas pela FUABC participaram da ativida-
de, que teve início com palestra na sede do 
Departamento de Resíduos Sólidos, sob res-
ponsabilidade do coordenador do Programa 
de Coleta Seletiva do SEMASA, Robson da 
Silva Moreno.

Terminada a explanação, o grupo foi en-
caminhado ao bairro Cidade São Jorge, onde 
está instalado o Aterro Sanitário do muni-
cípio. Com agendamento prévio, o local 
permite a realização de visitas monitoradas, 
com intuito de ampliar o conhecimento da 
população a respeito do processo de cole-
ta, reciclagem e destinação final de resíduos 
sólidos em Santo André, além de promover 
a expansão das atividades de educação am-
biental na cidade.

Entre os espaços visitados pelos colabo-
radores da FUABC constaram as cooperati-
vas de reciclagem, o ecoponto de reciclagem 
de madeira, a unidade de tratamento de resí-
duos de saúde, estações de coleta e também 
a Estação de Tratamento do Efluente Perco-
lado (chorume).

Participaram do encontro representantes 
da Faculdade de Medicina do ABC, Com-
plexo Hospitalar Municipal de São Bernar-

Palestra marca “Dia Mundial da Água” no curso de Gestão em Saúde Ambiental
A coordenação do curso de Gestão 

em Saúde Ambiental da Faculdade de 
Medicina do ABC comemorou em 23 de 
março o “Dia Mundial da Água” e orga-
nizou palestra especial destinada aos estu-
dantes de graduação, docentes e ao grupo 
que colaboradores da Fundação do ABC 
que discute ações dentro do Programa 
Meio Ambiente e Sustentabilidade.

O evento no Prédio Central esteve sob 
responsabilidade do arquiteto e coordena-
dor do Programa de Coleta Seletiva do De-
partamento de Resíduos Sólidos do Servi-
ço Municipal de Saneamento Ambiental de 
Santo André (DRS/SEMASA), professor 
Robson Moreno. Durante pouco mais de 
uma hora, o convidado apresentou o tema 
“As cidades no século XXI e o desafio de 
uma gestão ambiental integrada: a questão 

Hospital Nardini de Mauá, Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) de San-
to André, Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário, Hospital Estadual de Fran-
cisco Morato, Centro Hospitalar de Santo 
André e complexos hospitalares de São 
Bernardo e São Caetano, além dos ges-
tores da FUABC, José Alexandre Filho e 
Cristina Passaretti.

DIA MUnDIAl DA ágUA
Criado em 1993 pela UNCED - Con-

ferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento e aprova-
do pela ONU, o Dia Mundial da Água é 
celebrado anualmente em 22 de março e 
busca lembrar a importância da água doce 
e defender a gestão sustentável dos recur-
sos hídricos.

dos resíduos sólidos urbanos”.
O palestrante abordou temas relaciona-

dos os tratamentos dos resíduos e citou pro-
jetos de educação ambiental que contribuem 
para sensibilização da população por meio de 
informações, ações e conhecimentos relativos 
às questões ambientais. Entre os trabalhos 
desenvolvidos pelo SEMASA nesse sentido 

Colaboradores da FUABC, FMABC, Complexo SBC, AMEs Santo André e Praia Grande, Hospital Mário Covas e Hospital da Mulher na vista ao SEMASA

Arquiteto e coordenador do Programa de Coleta 
Seletiva do SEMASA, professor Robson Moreno

estão visitas monitoradas ao Aterro Sanitário 
Municipal e ao Parque Municipal do Pedro-
so, assim como palestras e cursos sobre as-
suntos diversos dentro do universo do meio 
ambiente e da sustentabilidade. Programas 
regulares em Santo André, como o “Cami-
nho das águas” e o “Caminho dos Resíduos”, 
são exemplos de iniciativas que procuram tra-
balhar conceitos de uso racional da água e de 
consumo consciente entre alunos de escolas 
da rede municipal.

A organização do evento ficou a cargo do 
coordenador do curso de Gestão em Saúde 
Ambiental, professor Odair Ramos da Silva, 
e do vice-coordenador, professor Rogério 
Alvarenga. No grupo de profissionais que 
atuam junto ao Programa Meio Ambien-
te e Sustentabilidade da Fundação do ABC, 
prestigiaram a atividade representantes do 
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tricionista. Eles realizam visitas periódicas, 
conforme a necessidade, e prestam assistên-
cia não só ao paciente, mas à família, dando 
todo o suporte e treinamento necessário aos 
cuidadores.

A publicação da OPAS destaca como 
práticas inovadoras do PID em São Bernar-

do o Sistema de Classificação de Pacientes 
(SCP). Já na primeira avaliação, antes da alta 
hospitalar, cada profissional da equipe do 
programa classifica o paciente conforme a 
categoria de cuidados – mínimos, interme-
diários ou intensivos –, o que vai determinar 
o plano de atenção domiciliar. A partir desse 

PID de são Bernardo é modelo para o país

O Programa de Internação Domiciliar 
(PID) de São Bernardo foi selecionado pela 
Organização Panamericana de Saúde (OPAS) 
como uma das experiências que podem ser-
vir de modelo para todo o país. O conjunto 
de práticas adotadas pela cidade é detalhado 
na publicação “Atenção Domiciliar no SUS: 
Resultado do Laboratório de Inovação em 
Atenção Domiciliar”, que reúne práticas exi-
tosas em 10 municípios brasileiros.

Desenvolvido em parceria com o Minis-
tério da Saúde, o estudo realizou, ao longo de 
um ano, visitas in loco, entrevistas com ges-
tores e troca de experiências entre os serviços 
selecionados e especialistas na área. O objeti-
vo é impulsionar, em todo o país, a adoção da 
atenção domiciliar de maneira que substitua 
ou complemente as demais modalidades – 
como a hospitalar e a ambulatorial.

Em São Bernardo, o PID foi implemen-
tado em 2009 e atende, em casa, cerca de 
300 pacientes estáveis com quadro clínico 
complexo. A prática humanizada é a base 
do atendimento, realizado por equipes mul-
tiprofissionais formadas por médico, enfer-
meiro, técnicos de enfermagem, assistente 
social, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e nu-

Secretário do Rio de Janeiro elogia política de Saúde Mental de SBC

“O Brasil está de olho na política de 
Saúde Mental desenvolvida em São Ber-
nardo”. A declaração foi do secretário de 
Saúde da cidade do Rio de Janeiro, Daniel 
Soranz, que visitou São Bernardo em 27 
de março para conhecer o trabalho do 
município na atenção às pessoas em uso 
abusivo de álcool e outras drogas.

Acompanhado de seu subsecretário, 
José Carlos Prado Júnior, ele se encontrou 
com a secretária de Saúde de São Bernar-
do, Odete Gialdi, e depois foi conhecer 
as instalações das duas Repúblicas Tera-
pêuticas mantidas pelo município, desti-
nadas ao abrigo temporário de adultos e 
adolescentes em situação de dependência 
química.

Soranz, que também é professor pes-
quisador da Fundação Oswaldo Cruz, 
disse que recebeu muitas indicações posi-
tivas sobre o Programa de Saúde Mental 

de estimular a visita de gestores da rede de 
saúde pública às cidades onde os avanços 
em saúde mental são mais expressivos, 
como em São Bernardo, Tikanory disse 
que o Ministério da Saúde vem obtendo 
grandes avanços na desinstitucionalização 
dos serviços psiquiátricos a partir da ca-
pacitação que está sendo feita com técni-
cos de saúde mental de todo o Brasil.

Assim, por meio do projeto Percur-
sos Formativos, 16 municípios, incluindo 
São Bernardo, estão formando técnicos de 
saúde mental de outras 90 cidades. “É uma 
forma de aprendizado muito grande, que 
anima e fortalece a Reforma Psiquiátrica 
nessas cidades. Da mesma forma, os mu-
nicípios que estão mais avançados também 
aprendem com as dificuldades das outras 
localidades, possibilitando a consolidação 
do tratamento psiquiátrico ambulatorial 
nas diferentes regiões do Brasil”.

de São Bernardo. “A dependência do crack 
é um desafio a ser enfrentado por todos os 
municípios brasileiros. Sei que São Bernardo 
é referência nacional e tem apresentado bons 
resultados no cuidado aos dependentes de 
drogas. Queremos trocar experiências para 

ampliar nossos serviços nessa área”.
O coordenador nacional de Saúde Men-

tal, Roberto Tikanory Kinoshita, também 
participou da visita e falou sobre o esforço 
do Ministério da Saúde para a implantação da 
Reforma Psiquiátrica em todo o país. Além 

Programa é uma das experiências listadas como exemplar em publicação da OPAS e  
Ministério da Saúde, resultado de estudo feito durante um ano

Para Daniel Soranz, “São Bernardo é referência nacional e tem apresentado bons resultados  
no cuidado aos dependentes de drogas”

conceito são definidas a frequência das visi-
tas que o paciente receberá de cada especia-
lista e também a quantidade de insumos e 
medicamentos necessários ao atendimento.

Outra característica do serviço elogiada 
pela publicação é que o PID conta com um 
enfermeiro gestor de campo e intercorrên-
cias, que recebe diariamente o relato dos 
atendimentos de todos os profissionais, 
registra os dados em planilha e consegue 
garantir, com segurança e agilidade, visitas 
não rotineiras, insumos não programados 
e reavaliações de casos, além de determinar 
as prioridades e organizar as agendas dos 
profissionais. Com isso, foi possível dobrar 
o número de pacientes atendidos por uma 
mesma equipe.

A secretária de Saúde de São Bernardo, 
Odete Gialdi, afirmou que o PID ajudou a 
administrar a situação de déficit de leitos na 
cidade, ao mesmo tempo em que propiciou 
outra vivência do paciente com seus fami-
liares, redescobrindo vínculos e afetos. “Ver 
nosso trabalho reconhecido e divulgado 
para servir de exemplo a outros municípios 
renova nossas forças e revigora nossa fé em 
uma saúde melhor”. 

PID de São Bernardo foi selecionado pela OPAS como experiência que pode servir de modelo para o Brasil

Gestores da cidade do Rio de Janeiro conheceram instalações de duas Repúblicas Terapêuticas de São Bernardo

PMSBC/Valmir Franzoi

PMSBC/Nilson Sandre
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Equipe multiprofissional e voluntários da Oncologia Pediátrica da FMABC durante inauguração da Brinquedoteca

Mattel/Fisher-Price entrega nova 
brinquedoteca a crianças com câncer

A partir da parceria entre o curso de Te-
rapia Ocupacional da Faculdade de Medici-
na do ABC e a empresa Mattel/Fisher-Price, 
crianças com câncer em tratamento no Am-
bulatório de Oncologia Pediátrica da FMA-
BC acabam de ganhar importante espaço de 
lazer. Trata-se da nova brinquedoteca, entre-
gue na manhã de 16 de março.

São cerca de 250 brinquedos novos 
doados pela Mattel/Fisher-Price, que aten-
dem à faixa etária de zero a 14 anos e estão 
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.

Durante a inauguração, o diretor da 
FMABC Dr. Adilson Casemiro Pires agra-
deceu o apoio da Mattel/Fisher-Price, des-
tacando que o novo espaço ampliará a in-
tegração entre pacientes, familiares e equipe 
multiprofissional, além de “acelerar a recu-
peração de nossas crianças e adolescentes 
em tratamento”, ressaltou o diretor, que 
entregou kit da FMABC à representante da 
Mattel/Fisher-Price, Marta Alves da Mata, 
em agradecimento pela parceria.

Coordenadora do curso de Terapia 
Ocupacional, Andréia Zarzour Abou Hala 
Corrêa reforçou a importância da brinque-
doteca, “que é muito mais do que um local 
para brincar”. A docente acrescentou: “A 
FMABC ganha um espaço complementar à 
assistência. Agradeço a todos os funcioná-
rios que participaram direta e indiretamente 
desta conquista, desde os colaboradores da 

Com aproximadamente 250 brinquedos, espaço foi inaugurado em 16 de março

manutenção até a Diretoria da faculdade”.
Para o responsável pelo Ambulatório 

de Oncologia Pediátrica, Dr. Jairo Cartum, 
a brinquedoteca servirá de laboratório para 
o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e 
da assistência, que caminharão em conjunto 
com os pacientes e com o brincar. Segun-
do o médico, o novo espaço ampliará a hu-
manização do atendimento e incentivará a 
humanização dos estudantes, com impacto 
importante na formação dos futuros profis-
sionais da saúde.

Com 35 anos de experiência em brin-
quedoteca hospitalar, o coordenador do 
Programa de Humanização da Fundação do 

ABC e professor da disciplina eletiva de Hu-
manização da FMABC, Dr. Drauzio Viegas, 
afirmou: “Seja no hospital ou no ambulató-
rio, o fundamental é oferecer humanização 
à criança e sua família. A brinquedoteca 
faz a criança renascer, continuar existindo, 
aprendendo e se renovando como pessoa. 
Contem comigo. Trabalharei com prazer e 
de coração aberto nessa iniciativa do Ambu-
latório de Oncologia Pediátrica”, anunciou 
Dr. Drauzio Viegas, que presenteou o coor-
denador do ambulatório, Dr. Jairo Cartum, 
com o livro de sua autoria “Brinquedoteca 
Hospitalar - Isto é Humanização”.

Responsável por intermediar o contato 

FMABC-Mattel, a professora de Terapia 
Ocupacional e consultora especialista em 
desenvolvimento infantil da Fisher-Price, 
Teresa Cristina Brito Ruas, destacou o am-
plo papel da brinquedoteca no ensino e 
assistência da FMABC. “Profissionais de 
terapia ocupacional, medicina, enfermagem, 
fisioterapia e demais áreas da saúde ocuparão 
espaço nobre na brinquedoteca, onde pode-
rão trocar, vivenciar e experimentar experi-
ências que garantem a interdisciplinaridade 
e a transdisciplinaridade na promoção da 
saúde infantil por meio do brincar”, afirmou 
a docente, que completou: “A brinquedoteca 
tem a capacidade de potencializar a principal 

O diretor da FMABC, Dr. Adilson Casemiro Pires, durante agradecimento à  
representante da Mattel/Fisher-Price, Marta Alves da Mata

Doutores Jairo Cartum e Drauzio Viegas com as voluntárias da AVCC (Associação de Voluntárias  
para o Combate ao Câncer do ABC)
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Oncologia Pediátrica organiza festa de Páscoa
Cerca de 180 ovos de chocolate foram distribuídos a pacientes do Ambulatório,  

arrecadados por alunos do Colégio Piaget de São Bernardo

Voluntárias da AVCC e equipe do Colégio Piaget, de São Bernardo
Grupo Big Riso contribuiu na animação  

da festa de Páscoa

FAC e FMABC 
ampliam parceria

O Fundo de Assistência à 
Criança (FAC) ampliou em feverei-
ro a parceria com a Oncopediatria 
da Faculdade de Medicina do ABC 
e assumiu os custos do tratamen-
to de um paciente com recidiva de 
leucemia linfoide aguda. A medi-
cação especial custa, em média, 
R$ 7.000,00 por mês. Outra ação 
acordada para início em breve é o 
custeio de R$ 400,00 mensais em 
gasolina e para manutenção de 
veículos da FMABC utilizados no 
transporte de pacientes.

O Ambulatório de Oncopedia-
tria da Medicina ABC e o FAC ofi-
cializaram em agosto 2014 contrato 
de colaboração. Entretanto, desde 
2012 o Fundo tem contribuído com 
a Oncologia Infantil da FMABC 
com doações de remédios não co-
bertos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) e procedimentos de alto cus-
to. Em 2014, a organização também 
colocou à disposição R$ 35 mil por 
ano para melhorias no ambulatório.

O FAC existe há 15 anos e apoia 
mais de 20 entidades no país entre 
hospitais e casas de apoio a crian-
ças com câncer, doenças hepáticas 
e cardíacas.

atividade humana infantil, que é o brincar. 
Estou extremamente emocionada, como se 
hoje estivesse dando minha primeira aula”.

Durante a inauguração também hou-
ve apresentação musical dos alunos de 4º 
ano de T.O., Karina Duarte e Weinnye 
Gaspareti, que são estagiários na Onco-
logia Pediátrica.

AMPlOs BEnEFÍCIOs
“A brinquedoteca serve como recurso 

para promoção da saúde das crianças em 
tratamento e também favorece os estu-
dantes da Faculdade de Medicina do ABC, 
que utilizam o espaço como campo de es-
tágio. É a união de esforços entre comu-
nidade e instituição de ensino, conforme 
pregam as correntes de pesquisa atuais e 
o próprio Sistema Único de Saúde, pro-
movendo benefícios a todos os envolvidos 
neste processo”, garante Teresa Ruas, que 
acrescenta: “Brincar faz parte da infância. 
Ao promovermos o brincar, estamos pro-
movendo saúde, bem estar e qualidade de 
vida. Trata-se de recurso extremamente 
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 am-
biente e recursos propícios”.

Em relação à formação dos estudantes, 
a professora ressalta que os alunos passam 
a ver as crianças além da doença. “Procu-
ramos incentivar a humanização do atendi-
mento, mostrando que devemos tratar não 
apenas a doença, mas o paciente e sua famí-
lia de maneira integral”, destaca.

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 
formas. Acreditamos que não importa 
onde a criança esteja, ela tem que brincar. 
Ela tem o direito de ser ela mesma. Brin-
car desenvolve competências”, afirmam 
as representantes da Mattel/Fisher-Price, 
Priscila Sanches e Marta Alves da Mata.

DEsEnVOlVIMEnTO 
InFAnTIl
Há 8 meses a brinquedoteca da Onco-

pediatria recebe três residentes e sete gra-
duandas de 4º ano de Terapia Ocupacional, 
duas vezes por semana. “O brincar é a prin-
cipal atividade da criança e a brinquedoteca 
é fundamental para que isso ocorra. A ro-
tina é modificada e acaba tirando um pou-
co a doença do foco, distraindo a criança. 
Além disso, o espaço é muito importante 
para os profissionais que realmente conhe-
cem e sabem a importância do desenvolvi-
mento e de como usar o brincar como re-
curso terapêutico, como a T.O.”, explica a 
terapeuta ocupacional da FMABC, Natasha 
Carreño, que acrescenta: “Esse profissional 
tem conhecimento sobre o desenvolvimen-
to infantil e sobre o câncer. Assim, con-
segue direcionar o brinquedo 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. 

A equipe multiprofissional do Ambula-
tório de Oncologia Pediátrica da Faculda-
de de Medicina do ABC e voluntários das 
ONGs Big Riso, Instituto MAPAA e AVCC 
- Associação de Voluntárias para o Comba-
te ao Câncer do ABC organizaram em 31 
de março festa de Páscoa para crianças em 
tratamento no local. Dezenas de pacientes e 
familiares participaram da confraternização, 
que contou com apresentação musical dos 
alunos de 4º ano de Terapia Ocupacional da 
FMABC, Karina Duarte e Weinnye Gaspa-

reti – ambos estagiários na Oncopediatria.
Neste ano, a festa teve a participação de 

10 alunos do Colégio Piaget, de São Bernar-
do. Os estudantes doaram à FMABC 180 
ovos de Páscoa arrecadados em uma das 
campanhas do programa anual “Ética e ci-
dadania além dos muros da escola”, que fa-
vorece diversas entidades beneficentes. Ao 
todo os jovens angariaram quase 350 ovos 
de chocolate na ação deste ano, além de 
200 litros de leite. Acompanharam a entre-
ga a coordenadora do Ensino Fundamental 

I, Varluce Manfrinato, a coordenadora do 
Fundamental II e do Ensino Médio, Valéria 
Ferreira, e a assistente de direção, Lilian Ca-
valaro, além da diretora do Colégio Piaget e 
voluntária da AVCC, Valdinéia Cavalaro.

O ponto alto da festa para as crianças da 
Oncologia Pediátrica foi a chegada do coelho 
da Páscoa, que interagiu com cada um dos 
pacientes e entregou os ovos de chocolate. 
Outro destaque foi a presença de cães-tera-
peutas no ambulatório, que integram projeto 
de Pet Terapia desenvolvido no local. 
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Emílio ribas II organiza encontros sobre 
dengue com municípios da Baixada santista

Hospital da Mulher combate drogas e alcoolismo
Em função do Dia Nacional de Com-

bate às Drogas e Alcoolismo e da impor-
tância do tema para a sociedade, o Hos-
pital da Mulher “Maria José dos Santos 
Stein”, de Santo André, promoveu em 3 
de março a palestra “Consequências do 
uso de álcool e outras drogas na gesta-
ção”. Com entrada gratuita, o evento no 
auditório da instituição foi destinado a 
colaboradores, usuárias dos serviços de 
saúde e população em geral.

O Instituto de Infectologia Emílio Ri-
bas II do Guarujá organizou em 31 de mar-
ço encontro sobre dengue destinado a equi-
pes de assistência externa, que contou com 
representantes dos nove municípios que 
compõem a Baixada Santista. Com 100% 
das vagas preenchidas e grande repercussão, 
outras duas edições foram programadas – 
dias 7 e 8 de abril –, a fim de contemplar 
o maior número possível de profissionais. 
O objetivo da ação foi ampliar a integração 
entre municípios e Governo do Estado e 
fortalecer toda a rede de atenção da região, 
tendo em vista que somente entre janeiro 
e março deste ano já foram 34 internações 
por dengue no ERII.

Os eventos no Emílio Ribas II contaram 
com duas palestras. O infectologista Dr. Mar-
cos Montani Caseiro abordou os principais 

sinais, sintomas e o tratamento da dengue. 
O médico da unidade também apresentou 
as características do mosquito transmissor, 
histórico da doença na região, e falou sobre 
a diferença entre dengue e dengue grave.

Já a enfermeira do Serviço de Contro-
le de Infecção Hospitalar, Glaucia Barroso 
Martins, explanou sobre a “Vigilância epide-
miológica na dengue”, ressaltando a impor-
tância da notificação e de comunicar novos 
casos, a fim de intensificar o controle de ve-
tores nos locais afetados. “Hoje registramos 
elevados índices de dengue na Baixada San-
tista, que refletem diretamente nos atendi-
mentos do Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II. Os casos suspeitos da região são 
comunicados à CROSS - Central de Regu-
lação de Oferta de Serviços de Saúde, do 
Governo do Estado, que organiza os atendi-

mentos e, conforme disponibilidade de va-
gas, realiza os encaminhamentos ao ERII”, 
explica Glaucia Martins, que completa: “As 
palestras junto aos municípios foram muito 
boas e tiveram grande participação de ges-
tores da região. Procuramos apresentar a di-
mensão do problema e, ao mesmo tempo, 
mostrar que estamos envolvidos na busca 
por soluções, trabalhando em parceria com 
as cidades e com a população”.

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 Emílio Ribas II – hospital esta-
dual especializado em doenças infectocon-
tagiosas. A parceria com a Secretaria de Es-

tado da Saúde marcou a entrada da FUABC 
no Guarujá e ampliou a presença da entida-
de no Litoral Paulista, onde já administrava 
o Ambulatório Médico de Especialidade 
(AME) de Praia Grande e o Complexo Mu-
nicipal Irmã Dulce, na mesma cidade.

Vocacionado ao atendimento de doenças 
infecciosas e parasitárias, o Instituto de In-
fectologia Emílio Ribas II funciona 24 horas 
por dia ininterruptamente e conta com total 
de 50 leitos – 33 leitos de enfermaria e 17 de 
Terapia Intensiva (UTI). A unidade recebe 
pacientes encaminhados de hospitais de toda 
a região da Baixada Santista para o cuidado de 
diferentes doenças infectocontagiosas, entre 
as principais HIV/Aids, tuberculose, leptos-
pirose, meningites meningocócicas, compli-
cações por gripe e hepatites. No verão, uma 
das maiores preocupações é a dengue. 

De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), cerca de 10% da 
população dos centros urbanos de todo 
o mundo consome abusivamente subs-
tâncias psicoativas – independente de 
idade, sexo, nível de instrução e poder 
aquisitivo. Além do atendimento por es-
pecialistas, entre os recursos mais impor-
tantes para o tratamento do dependente 
químico está o apoio dos grupos sociais, 
como família e amigos.

Responsável pelo Pré-Natal de Alto Risco 
do Hospital da Mulher, a obstetra Dra. Elia-
ne Rocha Mendes falou sobre os problemas 
que podem ocorrer na gravidez, destacan-
do danos causados pelas drogas aos recém-
nascidos. Segundo a médica, o uso de drogas 
pesadas na gravidez – cocaína, anfetaminas, 
psicotrópicos e seus derivados – resulta em 
lesões fetais que atrasam o desenvolvimento 
da criança. “O feto não cresce adequadamen-
te e pode ocorrer a síndrome da abstinência 

fetal, com quadro acompanhado de tremores 
e convulsão”, explica.

Outro tipo de problema referente à gra-
videz está no consumo do álcool, uma dro-
ga lícita que causa a síndrome alcoólica fetal. 
Dependendo da idade gestacional e da quanti-
dade de álcool ingerida, pode levar à microce-
falia (alteração grave do sistema nervoso cen-
tral), alteração ocular, e cardiopatia congênita 
– que caracteriza essa síndrome. “Trata-se de 
processo irreversível”, alerta Dra. Eliane.

Objetivo da ação foi ampliar a integração entre cidades e Governo do Estado, fortalecendo a atenção à saúde da região

O médico infectologista do Hospital Emílio Ribas II, Dr. Marcos Montani CaseiroA enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Glaucia Barroso Martins
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Imunologia Clínica é incorporada
ao currículo do 3º ano de Medicina

Internato de Atenção Primária inova com
“mini” avaliação prática objetiva estruturada

A disciplina de Imunologia Clínica aca-
ba de ser incorporada à grade curricular do 
3º ano de Medicina da Faculdade de Me-
dicina do ABC. Até então, as doenças que 
abrangem a especialidade eram menciona-
das em outras áreas, porém, sem abordagem 
específica ou discussão mais aprofundada 
na graduação sobre os recursos disponíveis 
para o diagnóstico.

Compete à Imunologia Clínica a avalia-
ção de pacientes com doenças que possam 
estar associadas à desregulação imune. Entre 
as principais patologias destacam-se as imu-
nodeficiências primárias, que resultam em in-
fecções de repetição, assim como processos 
infecciosos incomuns ou oportunistas em 
indivíduos previamente definidos como imu-
nocompetentes. Também existem quadros 
associados à autoimunidade ou à doenças 
auto-inflamatórias.

“São aproximadamente 250 doenças as-
sociadas a defeitos imunológicos primários 
que passam a ser abordadas junto aos futuros 
médicos. A formação nessa área permitirá o 
diagnóstico mais precoce e melhor prognós-
tico dos pacientes”, considera a médica pe-
diatra e imunologista do Ambulatório de In-
fecções de Repetição da FMABC, Dra. Anete 
Sevciovic Grumach, que acrescenta: “A inclu-

A equipe docente do Internato de Aten-
ção Primária à Saúde (APS) da Faculdade de 
Medicina do ABC decidiu modernizar a ava-
liação dos estudantes de 6º ano e realizou pela 
primeira vez exame nos moldes da Avaliação 
Prática Objetiva Estruturada. Mais conhe-
cida pela sigla OSCE (Objective Structured 
Clinical Examination), a prova já tradicional 
na FMABC ocorre anualmente e permite a 
avaliação global de conhecimentos, com en-
foque nas habilidades cognitivas, técnicas e 
até mesmo afetivas dos alunos. As atividades 
propostas extrapolam a teoria, com aborda-
gem de questões práticas e comportamentais 
divididas em estações.

Em formato mais enxuto, o mini OSCE 
do Internato ocorreu em 13 de março, no 
Centro de Saúde-Escola do Parque Capua-
va, em Santo André. Ao todo participaram 

23 alunos do primeiro ciclo de Atenção Pri-
mária à Saúde. Foram montadas 5 estações 
práticas, com cenários contemplando as áre-
as de saúde da mulher, saúde do adulto, tu-
berculose e sífilis. “Os cenários são constru-
ídos com base em situações do cotidiano e 
contam com atores, que simulam as queixas 
e sintomas dos pacientes. Ao final de cada 
estação, o aluno precisa realizar tarefas que 
determinam sua pontuação”, explica a coor-
denadora do Internato de APS, Dra. Sonia 
Maria Martins, que adianta: “Ao todo são 5 
ciclos de Atenção Primária à Saúde no In-
ternato do 6º ano. Pretendemos normatizar 
esse tipo de avaliação, que é muito valoriza-
da pelos alunos”.

Segundo a docente, a partir do mini 
OSCE foi possível observar que o nervosis-
mo ainda é um fator que atrapalha bastante 

o rendimento dos estudantes “Percebemos 
que muitos têm o conhecimento, mas erram 
questões por falta de atenção. É um tipo de 
avalição muito proveitosa, mas gera desgaste 
devido à necessidade do aluno permanecer 
‘confinado’ em uma sala por várias horas”, 
descreve a Dra. Sonia Maria Martins, que 
acrescenta: “Apesar de trabalhosa, esse tipo 
de avaliação é muito gratificante. Atingimos 
nossos objetivos graças ao empenho e par-
ticipação da equipe do Centro de Saúde-Es-
cola do Parque Capuava. Desde os profissio-
nais de saúde até os setores da administração, 
todos colaboraram para que tudo corresse 
conforme planejado. Falhas sempre existem 
e esperamos melhorar a cada ciclo”, finaliza 
a docente, lembrando que o próximo mini 
OSCE está previsto para maio, destinado 
aos alunos do segundo ciclo do Internato. 

são da disciplina no 3º ano fornecerá a base 
para que os alunos pensem em novas hipóte-
ses diagnósticas logo que iniciarem suas ativi-
dades práticas assistenciais. Além disso, vale 
ressaltar que o Laboratório de Imunologia da 
FMABC conta com recursos de diagnóstico 
não disponíveis em outros centros especia-
lizados e mantém colaborações importantes 
neste segmento”.

EnsInO nA PráTICA
Há mais de uma década a Faculdade de 

Medicina do ABC mantém no campus uni-

versitário o Ambulatório de Imunologia 
Clínica, por iniciativa da professora e chefe 
do Departamento de Pediatria, Dra. Neusa 
Falbo Wandalsen. O local é dedicado à inves-
tigação das possíveis causas de infecções de 
repetição, responsáveis por doenças de difícil 
diagnóstico e tratamentos de alto custo. “Es-
sas enfermidades são na maioria congênitas e 
geneticamente determinadas, causando repe-
tição de infecções como pneumonia, menin-
gite e abscessos, sem que o portador saiba o 
motivo”, detalha Dra. Anete Grumach, que 
completa: “Em nosso ambulatório também 

há o atendimento de pacientes com angioe-
dema crônico para investigação e diagnóstico 
de angioedema hereditário, grupo de doenças 
em que a FMABC é referência”.

Considerada situação clínica frequente, a 
alergia alimentar está contemplada na nova 
disciplina, sob responsabilidade da professora 
Marcia Mallozi. Já as reações a medicamentos 
por diversos mecanismos imunológicos serão 
discutidas pela professora Roberta Criado, 
que também aborda as urticárias. A profes-
sora Neusa Wandalsen desenvolve questões 
relacionadas à dermatite atópica. As técnicas 
de avaliação laboratorial da resposta imune 
serão apresentadas pela professora Rosemei-
re Navickas Constantino Silva, enquanto os 
recursos de biologia molecular ficam a cargo 
da docente Shirley Komninakis.

O Ambulatório de Imunologia Clínica 
ocorre as quintas-feiras pela manhã e estará 
à disposição dos estudantes. As aulas incluem 
técnicas laboratoriais e são ministradas de 
maneira teórico-práticas, tanto em sala de 
aula quanto nos ambientes ambulatorial e 
laboratorial. Durante o curso, os alunos tam-
bém frequentarão o Ambulatório de Urticária 
e poderão observar testes diagnósticos, sob 
supervisão da Dra. Roberta Criado e com a 
colaboração da Dra. Carolina Bensi.

Professoras vinculadas à nova disciplina de Imunologia Clínica da FMABC

Alunos no mini OSCE, no Centro de  
Saúde-Escola do Parque Capuava
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Unidade de saúde do Centreville é entregue 
ampliada à população de santo André

Reformada e ampliada, a Unidade de 
Saúde do Bairro Centreville foi entregue 
à população em 11 de abril, em cerimônia 
que contou com participação do Prefeito de 
Santo André, Carlos Grana, e do ministro 
da Saúde, Arthur Chioro, além do secretário 
municipal de Saúde, Dr. Homero Nepomu-
ceno Duarte, e do Prefeito de São Bernardo, 
Luiz Marinho, entre outras autoridades. En-
tre as melhorias do equipamento público an-
dreense, que pertence à rede de Atenção Bá-
sica, estão novos consultórios de ginecologia 
e odontologia, além de sala de enfermagem 
e 12 novos agentes comunitários de saúde.

“O atendimento tem muita qualidade, 
mas é preciso também proporcionar um lo-
cal adequado. As reformas, como esta e ou-
tras que estão em andamento, têm o objetivo 

de restaurar espaços degradados pela falta 
de investimento na manutenção dos equi-
pamentos”, destacou o prefeito Carlos Gra-
na, anunciando: “Em breve aqui funcionará 
uma Unidade de Saúde da Família (USF)”.

Para o ministro Arthur Chioro, hoje San-
to André vive uma outra realidade na área da 
Saúde. “É importante reconhecer o trabalho 
altamente qualificado que está sendo feito em 
Santo André e que está muito alinhado com a 
Política Nacional de Saúde. O Governo Fede-
ral está investindo na Saúde de Santo André, 
na reforma de 17 unidades e na construção de 
outras duas. E quando o Centreville se tornar 
USF o aporte vai aumentar”, disse Chioro.

Durante a obra, que durou cerca de um 
ano, os usuários foram transferidos para a 
Unidade de Saúde da Cidade São Jorge, bair-

ro instalado na região do Centreville. Com 
a reabertura do espaço, além do tradicional 
atendimento de clínica médica, pediatria, gi-
necologia e odontologia, haverá a implemen-
tação de uma equipe de EACS (Estratégia de 
Agentes Comunitários de Saúde), composta 
por um enfermeiro e 12 agentes, para públi-
co estimado em 8,5 mil pessoas. Por mês, até 
então, o equipamento oferecia média de 2,9 
mil atendimentos, entre consultas médicas e 
procedimentos de enfermagem.

Outra novidade ficará por conta da 
ampliação dos serviços odontológicos no 
local. Além da construção de consultório 
mais amplo, com duas cadeiras para o tra-
balho dos cirurgiões-dentistas, haverá ainda 
sala de raio-x e bomba à vácuo com maior 
potência para sugar sangue e secreções na 

boca. Dessa forma, os usuários poderão 
ser atendidos nos dois períodos – manhã 
e tarde –, o que possibilitará o aumento da 
oferta de vagas.

No total, a área construída foi ampliada em 
130 metros quadrados. O prédio também pas-
sou por reformas e manutenção geral interna, 
com troca de pisos e azulejos; de caixilhos e 
portas; além da cobertura, com a construção 
de uma laje para melhor conforto acústico e 
térmico. As partes hidráulicas e elétricas foram 
refeitas, com substituição, respectivamente, de 
tubos, conexões e louças; cabos, luminárias e 
tomadas. Houve instalação de vestiários mas-
culinos e femininos, além de novos banheiros 
para pessoas com mobilidade reduzida. Do 
lado externo, calçadas com rampas de acesso 
para esse público-alvo foram entregues.

Com presenças do Prefeito e do ministro da Saúde, equipamento municipal ganhou novos  
consultórios de ginecologia e odontologia

Fundação do ABC inicia gestão de unidades em Guarulhos
Caracterizada como pessoa jurídica 

de direito privado, entidade filantrópica 
de assistência social, saúde e educação, a 
Fundação do ABC deu início em 1º de 
abril à gestão de três unidades de saúde 
no município de Guarulhos: Policlínica do 
Jardim Maria Dirce, Policlínica do Jardim 
Paraíso e Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) do Jardim São João Lavras. A 
futura UPA do Jardim Cumbica, que será 
inaugurada neste ano, também está con-
templada no contrato com a Prefeitura.

A Secretaria de Saúde de Guarulhos 
informou a FUABC em 11 de fevereiro 

sobre a concretização da parceria. Em março 
teve início o processo de transição, com a im-
plantação da filosofia da Fundação do ABC 
nas unidades, organização dos quadros de 
funcionários e dos processos de trabalho.

A vigência do termo de convênio entre 
FUABC e Prefeitura de Guarulhos foi esta-
belecida até 31 de março de 2018.

gEsTÃO COMPArTIlHADA
As novas unidades da FUABC em Guaru-

lhos caracterizam-se como serviços de saúde 
que têm por missão manter em regime de coo-
peração mútua entre os partícipes um progra-

ma de gestão compartilhada para a prestação 
de assistência à saúde. Disponibilizam pro-
fissionais capacitados e as melhores técnicas 
possíveis para a total ou parcial recuperação da 
saúde dos usuários, de acordo com os princí-
pios do SUS e dos códigos de ética que nor-
teiam as atividades profissionais de médicos, 
odontólogos biomédicos, enfermeiros, assis-
tentes sociais, nutricionistas e farmacêuticos.

As estruturas estão inseridas na rede de esta-
belecimentos da saúde do SUS/Guarulhos, com a 
missão de servir como referência para a prestação 
de assistência integral à saúde dos usuários, particu-
larmente nos níveis de baixa e média complexidade.

Após um mês no processo de transição, FUABC assumiu em 1º de abril gestão de uma UPA e de duas policlínicas

Entre as novidades, serviço de odontologia passou por ampliação e ganhou consultório mais amploDr. Homero Duarte comanda visita à unidade, com presenças de Carlos Grana, Arthur Chioro e Luiz Marinho

Policlínica do Jardim Paraíso, em Guarulhos

Fotos: PMSA

PMG/Fabio Nunes Teixeira
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Prefeitura de são Caetano promove  
salto de qualidade na saúde

Moradores são orientados contra o glaucoma

‘Jornada de Bioética’  
terá representantes do 

Cremesp, secretaria estadual 
da Saúde e Polícia  

Técnico-Científica do Estado

A Prefeitura de São Caetano tem apresentado amplas melhorias 
na área da Saúde. Os avanços foram conferidos pelo prefeito Paulo 
Pinheiro, pelo secretário da pasta Jesus Gutierrez e por assessores, 
em 24 de março, em vistoria promovida em algumas unidades do 
setor e diálogo com a população. Três aparelhos de raio-X e dois 
tomógrafos estão em funcionamento nos hospitais São Caetano, 
Municipal de Emergências Albert Sabin e Maria Braido.

Por mês, o Hospital São Caetano, que atende diversas espe-
cialidades, faz aproximadamente 1.800 raios-X e 5 mil atendi-
mentos ambulatoriais e consultas. Exames de radiologia, ultras-
som e laboratoriais saem na hora. Já no Hospital Albert Sabin, 
a média mensal é de 5.300 raios-X e 490 tomografias, com mais 
de 750 pacientes acolhidos diariamente. No Hospital Maria 
Braido, mensalmente são 550 raios-X e 500 tomografias, além 
de dois aparelhos de ultrassom, com média de 3 mil exames.

“Especificamente no Hospital São Caetano, na Central de 

Agendamento de Procedimentos, resolvemos a demanda repri-
mida em tomografia. No máximo em um mês, todos os exames 
serão realizados. De forma geral, o atendimento ganhará muito 
mais eficiência e agilidade”, afirmou Paulo Pinheiro.

Com relação aos remédios, o sistema de atendimento farma-
cêutico será modernizado e ampliado. Recém-chegados do Mi-
nistério da Saúde, 18 novos computadores otimizarão o processo 
logístico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). “Nosso trabalho 
é para melhorar a Saúde num grande salto que trará mais qualida-
de nos serviços prestados para o morador”, concluiu o prefeito.

Na Central de Medicamentos do Hospital São Caetano, que 
abastece as UBSs e as farmácias hospitalares, são mais de 70 itens. 
No dia 20 de março foram entregues pela Fundação para o Re-
médio Popular (Furp) 1.740 caixas (174 mil frascos) de dipirona, 
que estava em falta no Estado de São Paulo. Com o estoque com-
pleto, a distribuição já está sendo feita na rede de saúde. 

A Secretaria de Saúde de São Caetano promoveu em 19 
de março, na Unidade de Saúde Oftalmológica Dr. Jaime 
Tavares, um dia totalmente dedicado à orientação de mora-
dores contra o glaucoma. A atividade contou com café da 
manhã e distribuição de materiais informativos.

O prefeito Paulo Pinheiro, que esteve presente na ação, 
acompanhou os procedimentos médicos e enfatizou que, 
na cidade, são cerca de mil pacientes diagnosticados com 
a doença. “Todos estão em tratamento com o colírio espe-
cífico distribuído gratuitamente na rede pública. Esses mu-
nícipes recebem atenção especial da Prefeitura, passando 
por consultas e exames a cada quatro meses na Unidade de 
Saúde Oftalmológica”, observou.

“Pelo menos uma vez por ano, consulte periodicamente 
o oftalmologista. Ele é o principal aliado na preservação da 
visão, a fim de evitar o pior: a cegueira. Esta é a única for-
ma de diagnosticar o glaucoma. Em nossa unidade, temos 
especialistas para combater a doença”, ressaltou a coorde-
nadora geral da Oftalmologia de São Caetano, Sandra Maria 
Canelas Beer.

A disciplina de Medicina Legal e Deontologia Médica 
da Faculdade de Medicina do ABC e a Sociedade Aca-
dêmica de Medicina Legal e Perícias da FMABC organi-
zam dias 15 e 16 de maio a “I Jornada Multidisciplinar de 
Bioética” – área do conhecimento voltada à reflexão de 
valores relacionados à vida e à saúde humana, que discute 
questões éticas como casos de recém-nascidos com mal-
formações incompatíveis com a vida, bebês sem prog-
nóstico, e pacientes que não autorizam transfusões de 
sangue por princípios religiosos, entre outros exemplos.

A abertura do evento no dia 15 (sexta-feira), às 
18h30, ocorrerá no Centro de Pesquisas CEPES e con-
tará com palestras de três especialistas de renome in-
ternacional – todos professores da FMABC. O médico 
legista e superintendente da Polícia Técnico-Científica 
do Estado de São Paulo, Dr. Ivan Dieb Miziara, dará 
início aos trabalhos com o tema “História da bioética no 
Brasil e no mundo”. Já o secretário de Estado da Saúde, 
Dr. David Uip, estará presente para abordar “O papel 
da bioética na educação do profissional da saúde”, en-
quanto o conselheiro do Cremesp (Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo) e superintendente 
do Hospital Estadual Mário Covas, Dr. Desiré Carlos 
Callegari, falará a respeito da “Responsabilidade ética do 
estudante da área da saúde”.

Na manhã do dia 16 serão dois paineis simultâneos. 
No Anfiteatro Natália Podboy ocorrerão palestras so-
bre “Pesquisa clínica”, “Termo de consentimento livre 
e esclarecido”, “Pesquisa em animais”, “Ética e repro-
dução humana / embriões / célula tronco” e “Legisla-
ção de remoção e transplantes”. No Anfiteatro David 
Uip, a pauta será a terminalidade da vida, com cinco 
temas em destaque: “Autonomia do paciente versus 
autonomia do médico”, “Eutanásia, distanásia e orto-
tanásia”, “Testamento vital”, “Religião, espiritualidade 
e bioética” e “Bioética em doenças mentais”.

No período da tarde, todos os participantes esta-
rão reunidos para painel sobre questões éticas, com 
discussões acerca das “Principais questões bioéticas”, 
“Deliberação ética”, “Bioética clínica: modos de análi-
se” e “Julgamentos simulados de questões bioéticas”.

O término das atividades na “I Jornada Multidisci-
plinar de Bioética” será marcado por solenidade para 
premiação dos melhores pôsteres apresentados e co-
quetel de encerramento.

Interessados podem obter mais informações e efe-
tuar inscrições pelo site http://jornadabioeticafmabc.
wix.com/jornadabioeticafmabc.

Evento organizado pela FMABC  
ocorrerá dias 15 e 16 de maio, no campus 

universitário em Santo André

Realizado com o apoio da empresa Allergan, o Progra-
ma de Conscientização sobre o Glaucoma pretende atingir 
pacientes em pelos menos outras três datas ao longo des-
te ano, com destaque para o Dia Nacional de Combate ao 
Glaucoma, comemorado em 26 de maio. 

Prefeito Paulo Pinheiro e secretário Jesus Gutierrez vistoriaram avanços em unidades de saúde

PMSCS/Alexandre Yort

PMSCS/Eric Romero

Pacientes diagnosticados com a doença recebem atenção especial
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Fundação do ABC vai a  
Campos do Jordão para congresso  

de secretários de saúde

Pelo terceiro ano consecutivo, a Funda-
ção do ABC marcou 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 
chegou à 29ª edição neste 2015 e teve 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 contou com es-
tande durante todo o evento para receber 
os secretários de saúde e demais dirigentes 

que atuam no segmento. Profissionais capa-
citados estiveram à disposição para atender 
aos congressistas e distribuir materiais in-
formativos 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 ad-
ministrativa, humanização do atendimento 
e satisfação dos usuários.

Autoridades da área de saúde pública do 
Estado e do País estiveram presentes para 
debates acerca das políticas públicas de saú-
de com os protagonistas deste processo – 

os secretários municipais. O COSEMS/SP 
contou 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 foram 
expostas na “XII Mostra de Experiências 
Exitosas dos Municípios”.

Entre os destaques da edição 2015, a 
“Mostra” passou a ser anual, com o intui-
to de fomentar as experiências que con-
tribuem para a qualificação do Sistema 
Único de Saúde no âmbito municipal. Ou-
tra novidade foi a Oficina de Comunica-

ção, pela qual discutiu-se a visão atual das 
grandes mídias quanto ao sistema público 
de saúde.

45 EXPErIÊnCIAs EM sBC
A Secretaria de Saúde de São Bernardo 

participou do 29º Congresso de Secretá-
rios Municipais de Saúde do Estado de São 
Paulo com exposição de 45 trabalhos que 
relatam experiências bem-sucedidas do mu-
nicípio no atendimento pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Gestores de São Bernardo 
também participaram como palestrantes, de-
batedores ou facilitadores do encontro.

Os secretários de Saúde de Santo André e São Bernardo, respectivamente Homero Nepomuceno Duarte e 
Odete Gialdi, com a secretária de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Lumena Furtado,  

e o vice-presidente da FUABC, Mauricio Mindrisz
Equipe da Fundação do ABC no estande: Fernando Valini, Edna Doconski,  

Fernando Portugal, Jaqueline do Nascimento e Elson Queiroz

O ministro da Saúde, Arthur Chioro, e o vice-presidente da FUABC, Mauricio Mindrisz
A exemplo das duas últimas edições do congresso, FUABC contou com estande durante todo o evento para 

receber os secretários de saúde e demais dirigentes que atuam no segmento
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Complexo de saúde de 
Mauá vai auxiliar gestão 

dos serviços de saúde

Trabalho da residência 
Multiprofissional em Saúde do Idoso 

é apresentado no 29º COsEMs

A Prefeitura de Mauá assinou novo 
contrato com a Fundação ABC para ope-
racionalização de todos os equipamentos 
de saúde da cidade. A facilidade adminis-
trativa da Organização Social de Saúde 
possibilita mais agilidade em muitas ações, 
que são mais burocráticas quando geridas 
diretamente pelo poder público. Anterior-
mente existiam dois contratos com a FUA-
BC, sendo um específico para o Hospital 
Nardini e outro para alguns equipamentos 
da rede. A centralização de todas as ações 
em um único acordo propiciará redução 
de gastos para o município.

A transição para o novo contrato 
tem prazo de 90 dias e para auxiliar no 
gerenciamento do contrato e das ações 
dos serviços está sendo formado o Com-
plexo de Saúde de Mauá (COSAM), que 
será um colegiado composto por gesto-
res da saúde. Na manhã de 16 de março, 
o prefeito Donisete Braga participou de 
reunião, pela qual foi informado sobre 
os procedimentos para implementação 
do novo contrato, com detalhes sobre 
o funcionamento de cada setor e a atua-
ção do COSAM. O mecanismo terá um 
Conselho de Administração integrado 
por gestores, representantes da FUABC 

e da Sociedade Civil. “Percebo o empe-
nho da equipe para buscar a eficiência e 
modernidade dos serviços, além do es-
forço para fazer mais gastando menos,” 
considera Donisete.

A intenção é que o COSAM tenha 
atuação de apoio para operacionalizar 
todas as ações da rede pública de saú-
de da cidade. A linha de atuação sempre 
será definida em cada setor da Secretaria 
de Saúde e a proposta é aperfeiçoar to-
dos os serviços, garantindo mais qualida-
de ao atendimento e economicidade.

A equipe da FUABC gestora da Saú-
de e do Hospital Nardini participou do 
encontro juntamente com a secretária 
de Saúde, Célia Bortoletto. “É um novo 
modelo de gestão que nunca havia sido 
debatido. Algumas mudanças serão ne-
cessárias para modernizar o sistema e 
fazer fluir mais rapidamente todo o tra-
balho,” explicou Célia.

Entre as novidades consta a criação 
do Núcleo de Gestão do Trabalho e 
Educação dentro da Secretaria de Saúde, 
que terá a incumbência de propor me-
didas de capacitação, atualização e qua-
lificação com educação permanente dos 
profissionais da área de saúde.

As alunas da Residência Multiprofissional 
em Saúde do Idoso da Faculdade de Medicina 
do ABC, Talita Vieira Beluchi, Tamiris Silva 
e Nathalia Neves Villacidro, tiveram projeto 
aprovado para apresentação no 29º congres-
so do Conselho de Secretários Municipais de 
Saúde do Estado de São Paulo, o COSEMS/
SP. As residentes participaram do evento em 
Campos do Jordão com o trabalho “Oficina 
Perder para Ganhar”, que descreve atividades 
desenvolvidas com idosos atendidos na Unida-
de de Saúde Dr. Moysés Fucs, em Santo An-
dré, visando à perda de peso, melhora do con-
dicionamento físico e da qualidade de vida.

Realizada entre os meses de julho e outu-
bro, três vezes por semana, as atividades tinham 
duração de uma hora, executadas em quadra 
poliesportiva ao lado da unidade de saúde. A 
programação era composta por 30 minutos de 
caminhada, alternando trote e corrida, 20 mi-
nutos de exercícios de fortalecimento muscular 
supervisionados, além de orientações nutricio-
nais nos 10 minutos finais. Vale ressaltar que 
antes de iniciar no programa, todos os partici-
pantes precisaram apresentar atestado médico 
comprovando avaliação antropométrica inicial 
– com dados como peso, altura, circunferência 
abdominal e pregas cutâneas –, além de relató-
rio alimentar.

Foram realizadas reavaliações quinzenais, 
a fim de motivar os participantes a continuar 
na oficina. “Observamos melhoras em diver-
sos aspectos, como no clima organizacional 
da instituição, maior participação da comu-
nidade, conscientização acerca dos hábitos 
alimentares saudáveis, redução de peso, moti-
vação na prática de exercícios físicos regulares 
e melhor integração social entre os usuários”, 
descrevem as autoras do trabalho, que acres-
centam: “O potencial terapêutico envolvido 
nessas ações destaca-se principalmente pelo 
vínculo estabelecido entre os profissionais e 
os usuários, que leva a uma relação horizon-
tal, facilitando o acesso à saúde, às ações pre-
ventivas e de orientação”.

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) considera a obesidade o principal 
problema de saúde a ser enfrentado nos 
países desenvolvidos. Pesquisa recente do 
Ministério da Saúde aponta que mais da 
metade da população brasileira encontra-se 
acima do peso ideal.

ATUAÇÃO 
MUlTIPrOFIssIOnAl
A “Oficina Perder para Ganhar” foi uma 

das estratégias adotadas pelas residentes da 
FMABC durante quase um ano de atuação 
junto aos idosos de Santo André. O traba-
lho das alunas de Saúde do Idoso, batizado 
“Atuação da Residência Multiprofissional no 
desenvolvimento de atividades na Unidade 
de Saúde Dr. Moysés Fucs”, teve início em 
março de 2014, sob orientação da professora 
Ana Paula Guarnieri, da enfermeira Suelen 
Augusto de Oliveira e de tutores do muni-
cípio de Santo André. Trata-se de programa 
que conta com profissionais das áreas de Fi-
sioterapia, Nutrição e Terapia Ocupacional.

“A atuação dos residentes ressalta a im-
portância da construção de uma linha de 
cuidado no atendimento, desenvolvendo a 
integridade da atenção, prestando assistência 
ao paciente a partir da abordagem interdis-
ciplinar, além do desenvolvimento de ações 
educativas individuais e coletivas”, destacam 
as autoras do programa, Talita Beluchi, Ta-
miris Silva e Nathalia Villacidro.

Seguindo os princípios do Sistema Único de 
Saúde, a metodologia de trabalho utilizada na uni-
dade Dr. Moysés Fucs englobou atividades em 
grupo para abordagem de temas como preven-
ção de quedas, alterações posturais nas principais 
atividades de vida diária, alimentação saudável e 
oficinas de dança, de memória e de artesanato, 
além da oficina “Perder para Ganhar”.

“Na oficina de dança, por exemplo, ob-
servamos melhoras na coordenação motora, 
equilíbrio, força muscular e ritmo. Por outro 
lado, a oficina de memória trouxe benefícios 
nas funções cognitivas, que são aspectos im-
portantes na prevenção de possíveis processos 
patológicos comuns na população geriátrica”.

No âmbito social, o grupo da FMABC de-
senvolveu diversas atividades de confraterniza-
ção, entre as quais Festa Junina, cine-pipoca em 
comemoração à semana do idoso, concurso 
Miss Terceira Idade durante o Outubro Rosa 
e participação no “II Fórum da Saúde do Mu-
nicípio de Santo André”, com apresentação da 
oficina de dança dos idosos. “O estágio pro-
porcionou olhar diferenciado do sistema de 
saúde, facilitando a compreensão das linhas de 
cuidado ofertadas pelo município”, garantem 
as residentes da FMABC.

Em 16 de março, prefeito Donisete Braga participou de 
reunião para apresentação dos novos procedimentos

Oficina “Perder para Ganhar” incentivou temas  
como combate à obesidade e alimentação saudável  

junto à idosos de Santo André

Donisete Braga em reunião com representantes da FUABC e da Secretaria de Saúde

PMM/Evandro Oliveira
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Hospital Irmã Dulce totalizou
4,7 mil cirurgias ano passado

Pacientes participam de oficina de artesanato

Câncer de 
mama é tema  

de palestra
Levantamento do Serviço de Arquivo 

Médico e Estatísticas (SAME) aponta que 
o Hospital Municipal Irmã Dulce realizou 
total de 4.766 cirurgias de janeiro a dezem-
bro de 2014. Neste número estão as cirur-
gias emergenciais e as eletivas (previamente 
agendadas), em pacientes do município e da 
região, cujos leitos são regulados pelo Esta-
do. Foram 3.371 cirurgias de emergência e 
1.395 cirurgias eletivas.

No período, o hospital registrou 9.732 
internações em diversas especialidades, 
como clínica médica, cirurgia geral, cirurgia 
pediátrica, ginecologia, obstetrícia, ortope-
dia e traumatologia, neurocirurgia, otorri-
nolaringologia, cirurgia vascular, urologia e 
proctologia, entre outras. O maior número 
de atendimentos foi em obstetrícia (com 
2.608 internações), seguido de ortopedia e 
traumatologia (1.540 internações) e cirurgia 
geral (1.069 internações).

Além do hospital, a FUABC gerencia o 
Pronto-Socorro Central e a UPA do bairro 
Samambaia, unidades municipais. O hospital 
também conta com o Ambulatório de Espe-
cialidades Cirúrgicas.

De janeiro a dezembro, o PS Central, lo-
calizado anexo ao hospital, realizou 273.333 
atendimentos em clínica médica, cirurgia 

Pacientes do Hospital Municipal Irmã 
Dulce em Praia Grande e seus familiares ti-
veram experiência diferente em 19 de março 
último. A unidade gerenciada pela Fundação 
do ABC, em parceria com voluntárias, pro-
moveu oficina de artesanato. O tema central 
das atividades foi a Páscoa e novas iniciativas 
desse tipo ocorrerão ao longo de 2015.

O principal objetivo da oficina foi pro-
porcionar momentos de descontração aos 
usuários, com envolvimento da equipe mul-
tidisciplinar. A ação ocorreu após análise e 
autorização da diretoria técnica da unidade. 
Para discutir e avaliar as iniciativas em prol do 
bem-estar dos pacientes, familiares, acompa-
nhantes e funcionários, o “Irmã Dulce” conta 
com a Comissão de Humanização, que existe 
desde 2008, quando a FUABC assumiu a ges-
tão hospitalar.

A oficina foi ministrada pelas artesãs Si-
lene Perretti e Denise Valentim – dupla que 
já realiza o trabalho no hospital há dois anos. 
Entre as atividades propostas para pacientes 

Profissionais do Hospital Muni-
cipal Irmã Dulce, Pronto-Socorro 
Central e Unidade de Pronto Aten-
dimento Doutor Charles Antunes 
Bechara, todas unidades de saúde de 
Praia Grande gerenciadas pela Fun-
dação ABC, participaram em 11 de 
março de palestra sobre a importân-
cia da realização de exames preven-
tivos e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama. O evento no anfi-
teatro do hospital reuniu cerca de 40 
pessoas e integrou as comemorações 
pelo Dia Internacional da Mulher (8 
de março).

Organizado pela Comissão de 
Humanização do Complexo de Saú-
de Irmã Dulce, o evento teve palestra 
de integrantes do Grupo de Apoio 
no Combate ao Câncer de Mama 
Estrela da Mama, sediado no Bairro 
Boqueirão.

A enfermeira supervisora da 
Clínica Médica e da Psiquiatria do 
Hospital e presidente da Comissão 
de Humanização, Josefa Carlos Ca-
valcante de Araújo, ressaltou que ati-
vidades desse tipo motivam cada vez 
mais os funcionários no cumprimen-
to de suas atividades diárias. “Essas 
palestras complementam as ações 
diárias de humanização. Contamos 
com vários projetos também para 
datas especiais, como a Páscoa”.

Durante a palestra foram apre-
sentados relatos de mulheres que 
passaram por todas as etapas do 
tratamento de câncer de mama. As 
fortes experiências emocionaram o 
público, formado em sua maioria por 
mulheres. “O amor dos familiares e 
amigos é fundamental para a mulher 
superar todas as adversidades”, dis-
se a presidente da Estrela da Mama, 
Alina Trindade.

e familiares, destaque para uma pintura em 
tela e os ensinamentos das técnicas da arte do 
bisquit. Ao final, cada participante pode ficar 
com o material confeccionado.

“Ficamos muito felizes em poder ajudar 
de alguma forma as pessoas que estão em um 
momento delicado da vida. Com essa oficina, 
tenho certeza de que ganhamos muito mais 
do que eles. O trabalho voluntário nos esti-
mula para seguirmos com nossas atividades 
diárias”, declarou a artesã Silene Perretti.

grUPO FElIZ
Dentro da proposta do voluntariado, o 

Hospital Irmã Dulce conta com o Grupo Feliz 
de voluntários regulares, que são capacitados 
para atuar em várias frentes. Há também pro-
jetos consolidados, como a Pet Terapia (pela 
ONG Cão Amor de Praia Grande) e as visitas 
do grupo de animação Arco-Íris da Alegria, 
que é composto por adolescentes da ordem 
feminina de mesmo nome, acompanhado pelo 
palhaço Pirulito e sua esposa Lilica.

geral, ginecologia e obstetrícia e ortopedia e 
traumatologia, entre outros. Dessas especia-
lidades, clínica médica lidera o ranking, com 
139.722 atendimentos.

Na UPA foram 171.581 atendimentos 
durante o ano de 2014 em clínica médica, 
pediatria e bucomaxilo, com maior deman-
da, a exemplo do PS Central, em clínica mé-
dica – que totalizou 119.290.

O Ambulatório de Especialidades Ci-
rúrgicas que integra o hospital fechou o ano 
com 15.230 atendimentos.

AVAlIAÇÃO POsITIVA
Para o diretor técnico do complexo, Air-

ton Gomes, a avaliação é positiva. “Ao fazer-
mos um balanço do ano passado, vemos que 
o atendimento prestado pelo Hospital Muni-
cipal Irmã Dulce foi altamente positivo, ofe-
recendo serviço de qualidade para o munícipe 
de Praia Grande e de toda região”, considera 
o gestor, que acrescenta: “O hospital é refe-
rência em traumatologia e realiza neurocirur-
gias comparáveis aos melhores serviços”.

Para Gomes, o objetivo é continuar apri-
morando o atendimento. “Buscamos inces-
santemente aprimorar a qualidade dos aten-
dimentos prestados, entregando um serviço 
moderno e atendendo aos anseios da popu-
lação de nosso município e região”. 

No período, hospital registrou 9.732 internações em diversas especialidades

Oficina de Páscoa foi ministrada pelas artesãs Silene Perretti e Denise Valentim

Grupo de Apoio no Combate ao Câncer de 
Mama Estrela da Mama comandou evento


