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Hospital Dia do CHM é
entregue com tecnologia

de cirurgia por vídeo

Urologia comanda
primeira cirurgia de

troca de sexo no ABC

Faculdade tem novos
professores titulares de

Obstetrícia e Neonatologia
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A Fundação do ABC deu início em 27 de abril à gestão do Hospital Municipal Central de Osasco Antonio Giglio. A parceria inédita com a  

Prefeitura marca a entrada da FUABC no município, após ser eleita vencedora de processo seletivo para gerenciamento e execução de ações e  
serviços de saúde. A unidade conta com 187 leitos e 820 funcionários diretos. Pág. 3

Em parceria inédita, Fundação do ABC assume
gestão do Hospital Municipal Central de Osasco

FILIPE NUNES/SECOM/PMO

Diego Barros/PMSAFábio Carvalho/HEMC



www.fuabc.org.br2

Fundação do ABC - Entidade Filantrópica de Assistência social, saúde e Educação. Presidente: Dr. Marco Antonio Santos Silva; Vice-Presidente: Dr. Mauricio Mindrisz. secretário-geral: Maria Aparecida Batiltel Damaia.

Faculdade de Medicina do ABC - Diretor: Dr. Adilson Casemiro Pires; Vice-Diretor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Conselho de Curadores (Titulares): João Eduardo Charles; Margareth Lodos Tangerino; Jose Francisco de Araujo; Luiz Antonio Della Negra; Vanderley da Silva Paula; José Roberto Espindola Xavier; Matheus Polly; Emilio de Fina Jr.; Claudio Antonio Rufino Gomes; Thiago Marchi Sacoman; 
José Freire da Silva; Luiz Francisco da Silva; Tatyana Mara Palma; Sergio Pedro Baldassin; Nilson Rodrigues da Silva; Rodrigo Grizzo Barreto Chaves; e Rafael Rodrigues de Miranda. Conselho Fiscal: Maisa França Rocha (São Caetano do Sul), Renata Sanchez Soares (São Bernardo do Campo) 
e Silmara Grilo Brito (Santo André).

Instituições gerenciadas: Superintendente do Hospital Municipal Universitário (HMU): Dr. João Gustavo Negrão; Superintendente do Hospital Anchieta (HA): Rafael Moraes Pinto; Superintendente do HPS Central de SBC: Dra. Renata Martello; Superintendente do Hospital Estadual Mário 
Covas: Dr. Desiré Carlos Callegari; Superintendente do Complexo de Saúde Irmã Dulce de Praia Grande: Dr. Marco Antonio Espósito; Superintendente do Hospital da Mulher de Santo André: Dra. Rosa Maria Pinto Aguiar; Superintendente do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Praia 
Grande: Dr. Cássio Dib Lopes; Superintendente da Central de Convênios: José Ferreira Simões; Superintendente do Hospital Emílio Ribas II: Reginaldo Reple Sobrinho; Superintendente do Hospital Nardini: Dr. Morris Pimenta e Souza; Superintendente do Complexo Hospitalar Municipal de 
São Caetano: Alexandre Butkevicius; Superintendente do AME Mauá: Dr. Pedro Gregori; Superintendente do AME Santo André: Dr. Manoel Miranda; Superintendente do Hospital de Clínicas de SBC: Dr. Daniel Gomes Monteiro Beltrammi; Superintendente do Hospital Estadual de Francisco 
Morato: Nelson Seixas; Superintendente do Hospital Municipal Central de Osasco: Dr. Alessandro Neves; Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário.

Jornal Crescendo ABC: Produção: Depto. de Comunicação FUABC; Textos: Joaquim Alessi e Eduardo Nascimento; Editoração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio Operacional (Textos e Fotos): Eduardo Nascimento, Antonio Cassimiro, Maitê Morelatto,  
Illenia Negrin, Thiago Paulino, Maíra Sanches, Fausto Piedade, Renata Aranha e Vanessa Paro. Fundadores: Dr. Marco Antonio Espósito, Dr. Milton Borrelli e Dr. João Hallack; Contatos: noticias@fuabc.org.br ou (11) 2666-5431.

FUABC-FMABC: Av. Príncipe de Gales, 821 - Santo André (SP). CEP: 09060-650. Fones: (11) 2666-5400 (FUABC) / 4993-5400 (FMABC). Endereços eletrônicos: www.fuabc.org.br e www.fmabc.br.

Hospital da Mulher faz ação sobre 
importância da higiene das mãos

A Comissão de Controle de Infec-
ção Hospitalar (CCIH) do Hospital da 
Mulher de Santo André promoveu dias 
5 e 6 de maio ação para sensibilização e 
conscientização de profissionais da saúde 
e pacientes sobre a importância da higie-
nização das mãos – prática fundamental 
para o combate às Infecções Relaciona-
das à Assistência à Saúde (IRAS).

Considerada uma das principais cau-
sas de morte nas unidades de saúde, a in-
fecção hospitalar pode ser prevenida com 
medidas simples, como o uso do álcool 
em gel. O evento de conscientização no 
Hospital da Mulher contou com palestras 
e apresentação de vídeos para marcar o 
Dia Mundial da Higiene das Mãos – cele-
brado oficialmente em 5 de maio.

Segundo a enfermeira da CCIH, Cami-
la Boen Zanguetin Migliani, a higienização 
das mãos é a forma mais eficaz de preven-
ção de doenças. “Essa é a prática mais es-
tudada e a que tem mais força de evidência 
científica no bloqueio da transmissão de 
micro-organismos causadores de doen-
ças, tanto nos estabelecimentos de saúde e 

quanto na comunidade”, afirma.
Estudos demonstram que as mãos 

dos profissionais de saúde são o principal 
veículo de transmissão de micro-organis-
mos, porque podem transmitir infecções 
de um paciente para outro. A higieniza-
ção das mãos, além de ser procedimento 
de baixo custo, é a melhor forma de pre-
venir o problema. Por isso a importância 
de ações permanentes de conscientização 
sobre o tema, a fim de divulgar e incenti-
var a higiene das mãos dentro das unida-
des de saúde.

“A rotina do profissional de saúde 
pode contribuir para realização incorre-
ta da higienização das mãos. Na prática, 
devido à complexidade das atividades, há 
tendência de automatizar alguns aspectos 
do trabalho. No entanto, a não adesão à 
higienização das mãos representa uma 
violação de todas as etapas das técnicas 
adequadas de atenção à saúde”, ressalta 
Camila Migliani.

O Dia Mundial da Higiene das Mãos 
foi instituído pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) em 2007.

Até 30% das infecções relacionadas à assistência à saúde podem ser evitadas com a higiene das mãos

Trabalho e conquistas
Foi com muita sa-

tisfação que recebe-
mos o comunicado do 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado 
de São Paulo, pelo qual 
tivemos acesso ao de-
sempenho de nossos 
alunos no tradicional 
Exame do Cremesp. A 
edição de 2014 avaliou 
104 estudantes de 6º 
ano da FMABC, que 
obtiveram média de 
64,78. Já o conceito 
médio geral da prova, 
que considera o resulta-
do de todas as instituições participantes, foi 
de 57,52%. Nossos acadêmicos obtiveram 
resultado superior à média geral em todas as 
nove áreas do conhecimento avaliadas. Além 
disso, das 30 faculdades que participaram do 
exame, somente 10 obtiveram nota superior 
a 60 – entre as quais a Faculdade de Medici-
na do ABC.

Temos que agradecer cada funcionário 
desta faculdade, cada docente, as equipes 
que atuam nos hospitais de ensino, a Funda-
ção do ABC e a todos os membros da comu-
nidade acadêmica. É graças à essa união de 
esforços que temos conquistado tantos ob-
jetivos, superado desafios e cumprido nossas 
metas. Esse trabalho conjunto tem permiti-
do que cresçamos ano após ano. Tem garan-
tido o ensino de ponta aos nossos alunos, 
juntamente com grandes oportunidades nas 
áreas de assistência, pesquisa e extensão.

E o resultado de todo esse empenho é 
bastante visível na formação dos estudantes. 
No final de 2014 já havíamos nos destaca-
do no Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE), quando os cursos de 
Medicina e Enfermagem conquistaram nota 
máxima 5. As graduações de Farmácia, Nu-
trição e Fisioterapia também ficaram classifi-

cadas entre as melhores 
do país, todas com con-
ceito 4.

Tantos resultados 
positivos indicam que 
estamos no caminho 
certo e também au-
mentam a responsabi-
lidade desta Diretoria. 
Precisamos continuar 
a estimular nossos co-
laboradores, investir na 
capacitação docente e 
incentivar nossos alunos 
a buscar sempre mais. 
Temos que inovar per-
manentemente, para que 

a FMABC continue sempre na vanguarda no 
campo das Ciências da Saúde.

Falando sobre vanguarda, vale lembrar 
que a disciplina de Urologia, em parceria 
com o Hospital Estadual Mário Covas e a 
Secretaria de Estado da Saúde, acaba de rea-
lizar a primeira cirurgia de troca de sexo do 
Grande ABC. Graças à expertise de nosso 
corpo docente, agora somos um centro re-
ferenciado para procedimentos de redesig-
nação sexual, o que amplia nosso campo de 
assistência, assim como os horizontes de 
pesquisa e a formação dos residentes.

Para finalizar, gostaria de parabenizar 
a Associação dos Docentes pelo aniversá-
rio de 35 anos. A entidade tem sido fun-
damental e muito tem colaborado para o 
crescimento da FMABC ao longo de mais 
de três décadas. Também não poderia deixar 
de destacar a participação do curso de Tera-
pia Ocupacional na 14ª edição da Reatech. 
Trata-se do maior evento da América Latina 
dedicado à reabilitação, inclusão e acessibili-
dade, e a TO representou brilhantemente a 
nossa faculdade.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC
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Caracterizada como pessoa jurídica de 
direito privado, entidade filantrópica de 
assistência social, saúde e educação, a Fun-
dação do ABC deu início em 27 de abril à 
gestão do Hospital Municipal Central de 
Osasco Antonio Giglio. A parceria inédita 
com a Prefeitura marca a entrada da FUA-
BC no município, após ser eleita vencedora 
de processo seletivo para gerenciamento e 
execução de ações e serviços de saúde.

Com 187 leitos e 820 funcionários diretos 
vinculados à FUABC, o Hospital Municipal 
Central de Osasco é um hospital geral sem 
maternidade, que conta com pronto-socorro 
adulto e infantil – ambos atendendo à deman-
da espontânea e à demanda referenciada. O 
equipamento mantém leitos de internação em 
Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ortopedia 
e Pediatria, além de contar com Unidade de 
Terapia Intensiva adulto e infantil.

“Conforme acordado com a Secretaria 
de Saúde, nossa missão será otimizar os re-
cursos e oferecer atendimento de ponta aos 
munícipes a partir de gestão compartilhada, 
baseada em metas e indicadores de qualida-
de e produtividade. Ficamos extremamente 
satisfeitos com o desfecho deste edital de 
seleção. Montamos proposta sólida, detalha-
da 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 aspec-
tos”, prevê o presidente da FUABC, Marco 
Antonio Santos Silva, que adianta: “Inicia-
mos os trabalhos já com o grande desafio de 
ampliar o número de internações das atuais 
700 para 1.300 por mês”.

Além do acréscimo nas internações, ou-
tra meta da nova gestão é otimizar os leitos 

do pronto-socorro e da sala de observação, a 
fim de viabilizar a criação de uma enfermaria 
de Saúde Mental com 10 leitos.

MODERNIZAÇÃO E REsULTADO
Entre os objetivos da Fundação do ABC 

para a parceria com a Prefeitura de Osasco 
estão potencializar a qualidade na execução 
dos serviços de saúde, melhorar o serviço 
ofertado ao usuário do Sistema Único de 
Saúde (SUS) com assistência humanizada, 
e implantar modelo de gestão voltado para 
resultados, além de qualificar e capacitar os 
colaboradores em processo permanente.

“O novo modelo de gestão que propo-
mos é guiado por indicadores, com foco 
nos resultados. Buscaremos atingir as me-
tas assistenciais estabelecidas, priorizando a 
humanização do atendimento e a qualidade 
do serviço”, garante o Diretor Executivo 
de Qualidade da Fundação do ABC, Murilo 
Dib, que completa: “Para que as mudanças 
sejam possíveis, vamos informatizar o hos-
pital, desde as áreas administrativas, como 
faturamento e recursos humanos, até os 
setores assistenciais, com implantação de 
prontuários eletrônicos, agendas e contro-
le de vagas, por exemplo. Essas medidas 
darão transparência à gestão e integrarão a 
unidade ao sistema de saúde do município, 
garantindo melhor controle geral das vagas, 
maior agilidade nos agendamentos, melhor 
controle do estoque, otimização de recursos 
e maior acurácia no faturamento”.

O Hospital Municipal Central de Osasco 
Antonio Giglio deverá realizar mensalmente 
18.750 consultas em Urgência e Emergên-
cia, assim como 60.410 exames mensais. 
Entre os serviços de apoio diagnóstico e te-

Em parceria inédita, Fundação do ABC assume
gestão do Hospital Municipal Central de Osasco

Nova gestão teve início em 27 de abril, em busca de melhorar a assistência, humanizar o atendimento e foco voltado para resultados

Mais nova unidade gerenciada pela Fundação do ABC, Hospital Municipal Central de Osasco Antonio Giglio conta com 187 leitos e 820 funcionários diretos

Entre as metas iniciais está a ampliação do número de internações das atuais 700 para 1.300 por mês

rapêutico estão exames laboratoriais de he-
matologia, bioquímica, análises de amostras 
biológicas (urina, fezes, secreções e liquor, 
por exemplo), imunoquímicos, hormonais, 
microbiologia, anatomia patológica e para-
sitologia. No campo de imagem, o parque 
tecnológico oferece raio-x, tomografia, ul-
trassom, endoscopia e doppler.

“A Fundação do ABC tem seguido ri-
gorosamente o que preconiza o contrato 
de gestão, disponibilizando a expertise de 
quase 50 anos na área da saúde, em sinto-
nia com as diretrizes de saúde pública do 

município”, informa o superintendente do 
Hospital Antonio Giglio, Dr. Alessandro 
Neves, que acrescenta: “Desenvolvemos 
plano de trabalho específico para a unidade 
em Osasco, que visa a melhoria dos serviços 
prestados no hospital e inclui a implantação 
de processos, fluxos de trabalho, protocolos 
assistenciais, humanização do atendimento, 
investimento em infraestrutura e equipa-
mentos, bem como capacitação e educação 
continuada dos colaboradores. O cronogra-
ma inclui medidas de curto, médio e longo 
prazos”, cita o gestor. 

FOTOS: FILIPE NUNES/SECOM/PMO
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Pneumologia testará novos medicamentos 
contra asma e enfisema pulmonar

A disciplina de Pneumologia da Facul-
dade de Medicina do ABC, em Santo André 
(SP), realiza entre maio e junho seleção de 
pacientes para quatro novos estudos clínicos 
– dois de asma e dois de enfisema pulmonar. 
Interessados devem entrar em contato de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefo-
ne (11) 4993-5459 para pré-triagem. Os can-
didatos que se enquadrarem nos requisitos 
iniciais serão agendados para consulta médi-
ca, a fim de confirmar ou não a inclusão nos 
protocolos de pesquisa. Os pacientes aceitos 
terão acompanhamento multiprofissional e 
tratamento 100% gratuito.

Com vagas limitadas, os quatro estudos 
têm como objetivo avaliar a eficácia de me-
dicamentos novos, ainda não disponíveis no 
mercado. Em uma das pesquisas sobre asma 
serão aceitos pacientes a partir de 12 anos de 
idade. Nos demais protocolos, a idade míni-
ma é 18 anos.

CONTRA A FALTA DE AR
As pesquisas sobre asma estão abertas a 

interessados com diagnóstico confirmado da 
doença nas intensidades leve, moderada ou 
grave. Trata-se de doença inflamatória que 
ocorre nos brônquios e se caracteriza por 
crises de falta de ar, tosse, chiado e opressão 

Estudos clínicos da Faculdade de Medicina do ABC oferecem tratamentos 100% gratuitos

por semana e não influenciam significativa-
mente na qualidade de vida do paciente. O 
tratamento é feito à base de anti-inflamatórios. 
Na asma moderada, os sintomas aparecem 
mais que duas vezes por semana e interferem 
no dia-a-dia, com sono interrompido e perda 
de dias de trabalho/escola por conta de crises, 
que podem durar mais do que um dia. O tra-
tamento é feito com anti-inflamatórios inala-
tórios em associação com broncodilatadores. 
“Na asma grave, os sintomas são contínuos 
e diminuem significativamente a qualidade de 
vida do paciente, provocando idas constantes 
ao pronto-socorro e internação. Muitas vezes 
torna-se necessário uso prolongado de corti-
coides orais durante o tratamento”, explica o 
professor titular de Pneumologia da FMABC, 
Dr. Elie Fiss.

ENFIsEMA / DPOC
Conhecida popularmente como enfisema 

pulmonar ou bronquite crônica, a Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é ca-
racterizada pela dificuldade crônica para eli-
minar o ar dos pulmões. Conforme definição 
da Sociedade Paulista de Pneumologia e Ti-
siologia (SPPT), a doença vem acompanhada 
por quadro de inflamação anormal das vias 
aéreas, associada à destruição dos alvéolos – 

que são responsáveis pela troca de oxigênio e 
gás carbônico.

Pacientes com DPOC apresentam risco 
aumentado para infarto agudo do miocárdio, 
osteoporose, diabetes e câncer de pulmão. Se-
gundo a SPPT, a doença é atualmente a quar-
ta maior causa de morte no mundo e a quinta 
no Brasil – de 12% a 15% dos brasileiros com 
mais de 40 anos apresentam DPOC.

O tabagismo é o principal fator de risco 
para a doença, que provoca falta de ar para a 
realização de esforços – inclusive atividades 
do dia a dia, como arrumar a casa, subir es-
cadas ou caminhar de um cômodo ao outro. 
Tosse diária com ou sem secreção e queixa 
de chiado no peito também são sintomas fre-
quentes.

AsMA EM ADOLEsCENTEs
Paralelamente aos estudos realizados na 

Faculdade de Medicina do ABC, o Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, na Capital, também 
realizará pesquisa sobre asma destinada ao 
público adolescente. Pacientes entre 12 e 17 
anos, com doença de moderada a grave, são 
candidatos. Interessados devem entrar em 
contato com Priscila ou Sueli pelo telefone 
(11) 3549-0399.

Dr. Elie Fiss, professor titular de  
Pneumologia da FMABC

Ex-aluna da FMABC lança livro juvenil
Formada em 1988 pela Faculdade de Medicina do 

ABC, a cirurgiã do aparelho digestivo Dra. Judith Cris-
tina Gouveia Nogueira acaba de 
lançar o livro “O labatruz e outras 
desventuras”. Com 120 páginas, a 
obra publicada pela Editora Qua-
tro Cantos é composta por trilo-
gia de fábulas, que apresenta ao 
público juvenil temas indigestos 
que permeiam a existência huma-
na: solidão, frustração e morte.

A princípio, a ex-aluna da 
FMABC escreveu os contos 
para crianças e adolescentes, 
abordando questões importan-
tes sobre a existência humana, 
mas geralmente evitadas em 
uma tentativa – “talvez equivo-
cada por parte dos adultos” – de 
poupá-los de sofrimento. A au-
tora acredita que não oferecer 
ficção com esses temas aos indivíduos em formação, 
aparentemente contribuiria para que o confronto com 

situações reais se tornasse ainda mais difícil.
Em “O labatruz”, que é o primeiro conto e tem ca-

racterísticas de fábula, o persona-
gem central acaba sendo exposto 
exaustivamente à solidão por não 
encontrar outro de sua espécie. É 
imediata a identificação com os 
questionamentos da adolescência, 
como a aceitação em um grupo e 
as dificuldades do início da vida 
amorosa. No segundo, “O cons-
trutor de navios”, o sentimento 
de frustração aparece no perso-
nagem que, a princípio, era bem-
sucedido em todos os aspectos e 
possuía todos os bens materiais 
e afetivos de que necessitava. A 
última história, “O homem que 
fazia luz”, aborda poeticamente 
a finitude.

Ao construir contos delicados 
com tais temas, Judith Nogueira busca oferecer leitura pra-
zerosa, que acaba por alcançar também os adultos.

no peito. Pode ser desencadeada por vários 
fatores, entre os quais mudanças climáticas e 
inalação de alérgenos (como poeira ou mofo), 
além da associação com outros fatores, como 
refluxo gastroesofágico.

Quando o problema aparece de maneira 
leve, em geral os sintomas ocorrem uma vez 

Foto: Divulgação
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Urologia da Medicina ABC comanda primeira 
cirurgia de troca de sexo no ABC

O Hospital Estadual Mário Covas, em San-
to André, acaba de ser definido pela Secretaria 
de Estado da Saúde como centro referenciado 
para realização de cirurgias de troca de sexo. 
Conhecido tecnicamente como redesignação 
sexual, o procedimento é destinado à popula-
ção transgênero atendida pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). A primeira intervenção na 
unidade ocorreu em 6 de maio. Os trabalhos 
são coordenados pela disciplina de Urologia da 
Faculdade de Medicina do ABC, em conjunto 
com o Centro de Referência e Treinamento 
DST/AIDS-SP.

“A expectativa nesses primeiros meses é de 
realizarmos até duas cirurgias de redesignação 
sexual por mês. Trata-se de mais um serviço 
que a faculdade passa a oferecer à sociedade e 
que completa o trabalho que já desenvolvemos 
no campo da cirurgia genital. Até então, nosso 
foco eram procedimentos reconstrutivos, em 
casos de traumas ou de crianças com malfor-
mações, por exemplo”, explica o professor de 
Urologia da FMABC, Dr. Roberto Vaz Juliano, 

que acrescenta: “No âmbito do ensino, a nova 
parceria com o Governo do Estado trará ga-
nhos substanciais aos médicos residentes, que 
terão em seu treinamento profissional mais 
essa especialização cirúrgica”.

Todos os pacientes são preparados e en-
caminhados pelo Ambulatório de Saúde In-
tegral para Travestis e Transexuais do Centro 
de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP, 
na zona sul da Capital. Conforme preconiza 
o Conselho Federal de Medicina, quem deseja 
realizar esse tipo de procedimento necessita de 
acompanhamento multiprofissional por pelo 
menos dois anos antes da cirurgia.

Além de responder pelo cuidado integral 
antes cirurgia, a equipe de psicólogos, psiquia-
tras, endocrinologistas, urologistas e ginecolo-
gistas do CRT DST/AIDS-SP também está 
responsável pelo acompanhamento e trata-
mento pós-cirúrgico, em trabalho integrado 
com profissionais da FMABC e do Hospital 
Estadual Mário Covas.

A primeira cirurgia no ABC foi em um 

Professores são aprovados em seleção nacional do CNPq  
para bolsa de produtividade

Três professores da FMABC foram 
aprovados neste ano na seleção nacional 
para bolsa de produtividade do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq) – agência do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, cujas principais atribuições são fo-
mentar a pesquisa científica e tecnológica 
e incentivar a formação de pesquisadores 
brasileiros. Com duração de 3 anos, o 
subsídio mensal é destinado a pesquisa-
dores que se “destaquem entre seus pares, 
valorizando sua produção científica”, se-
gundo critérios normativos e específicos 
estabelecidos pelo próprio CNPq.

Os contemplados pela FMABC fo-
ram a médica pediatra e professora de 
Imunologia Clínica, Dra. Anete Sevcio-
vic Grumach, o professor de Urologia 
Sidney Glina, e o professor do Departa-
mento de Saúde da Coletividade e coor-
denador do Laboratório de Delineamen-
to de Estudos e Escrita Científica, Dr. 
Luiz Carlos de Abreu.

Para conquistar a bolsa de produtivi-
dade, os doutores apresentaram projeto 

Equipe da FMABC-HEMC responsável pela primeira cirurgia de redesignação sexual do ABC

paciente de 32 anos, para transformação do 
órgão masculino em feminino. “É um proce-
dimento de alta complexidade, cuja duração 
média é de 3h30 minutos. Fizemos a chamada 
genitoplastia, também conhecida como plásti-
ca genital, promovendo a resignação de sexo 

no paciente”, detalha Dr. Roberto Vaz Juliano.
Além de ampliar a oferta de cirurgias de 

troca de sexo no Estado e atender a um direito 
dos cidadãos, o Hospital Mário Covas também 
será campo para capacitação de profissionais 
do SUS nesse tipo de intervenção. 

de pesquisa em andamento e submeteram à 
análise o currículo lattes – plataforma online 
na qual o pesquisador cadastra dados sobre a 
formação acadêmica, instituições onde atua, 
artigos científicos publicados, participações 
em congressos, entre outras informações. A 
fim de manter o subsídio pelo período com-
pleto previsto no edital, os bolsistas devem 

conservar a produção científica e a formação 
de recursos humanos – no caso da FMABC, 
os alunos – no mesmo patamar da época da 
aprovação.

Com os novos bolsistas, a Faculdade de 
Medicina do ABC passa a ter pelo menos 
oito professores já aprovados no programa 
de bolsas de produtividade do CNPq. A 

Dra. Maria Aparecida da Silva Pinhal foi 
a primeira contemplada pelo programa, 
enquanto os doutores Caio Parente Bar-
bosa e Fernando Luiz Affonso Fonseca 
foram aprovados em 2013. Ano passado 
foi a vez das docentes e pesquisadoras 
Dra. Bianca Bianco e Dra. Denise Maria 
Christofolini.

Fábio Carvalho/HEMC
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Balanço cirúrgico de 2014 também apontou alta nos índices  
de internação, exames e consultas

Hospital Nardini registra alta de 
85% no número de cirurgias

O Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, hospital 
público 100% SUS de Mauá, integrante do COSAM (Com-
plexo de Saúde de Mauá), gerenciado pela Fundação do ABC, 
registrou aumento de 85% no número de cirurgias realizadas 
em 2014 em comparação ao ano anterior. O número saltou de 
2.455 procedimentos para 4.550 no período, números que in-
cluem os partos cesáreos. Os dados consolidados apontam que 
as cirurgias ortopédicas de retaguarda de trauma, como fixação 
de fraturas, cirurgia de hérnia, vesícula, laqueaduras, vasectomias 
e as pequenas cirurgias ambulatoriais foram determinantes para 
o aumento observado no período. Já em relação aos últimos 
três anos, o número quase triplicou.

O reflexo da alta no volume cirúrgico e da maior utilização 
do hospital por pacientes mais graves influenciou diretamente 
no número de exames e procedimentos diagnósticos, que pulou 
de 292 mil para 378 mil no mesmo período (variação de 29%), o 
que permitiu à gestão da Saúde ampliar a capacidade da rede as-
sistencial no atendimento aos pacientes, consolidando o serviço 
como real retaguarda de urgência para os munícipes da micror-
região de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Entre os 
exames que contribuíram com o acréscimo nas estatísticas estão 
endoscopia, ecocardiograma, tomografia e ultrassonografia.

Em 2012, após o início da qualificação da Rede de Urgên-
cia/Emergência do município por meio da abertura das UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento) – que absorveu casos de 
baixa e média complexidade de Clínica Médica e Pediatria –, 
o número de atendimentos no pronto-socorro sofreu queda 
devido à nova regulação dos atendimentos graves pactuados 
com a rede. Porém, o equipamento já retomou o crescimento 
de suas consultas ambulatoriais em 2014 ao efetuar retaguarda 
cirúrgica de urgência e ambulatorial, com ampliação no número 
de cirurgias, internações, exames e procedimentos. O esforço 
da gestão em aperfeiçoar a capacidade de atendimento resultou 
no aumento de 6,5% nas consultas, que pularam de 94 para 100 
mil no período analisado.

Por último, e não menos importante, está o crescimento das 
internações, motivado pela otimização no gerenciamento de lei-
tos hospitalares e aperfeiçoamento de ferramentas de gestão de 
Saúde utilizadas no hospital. O índice aumentou de 10.184 para 
10.683, simbolizando alta de 5% em relação ao ano anterior.

“A ampliação da capacidade de atendimento faz parte de uma 
mudança de gestão, que visa alterar a forma como os usuários 
do hospital se relacionam com ele. O Nardini infelizmente tinha 
uma fama que não condizia com seu tamanho e potencial. Apesar 
dos desafios quanto ao financiamento, temos clareza de que um 
Novo Nardini não se fará apenas com um edifício revitalizado, 
mas por novos processos que busquem entregar à população o 
que ela realmente necessita”, analisa o superintendente do CO-
SAM e do Hospital Nardini, Dr. Morris Pimenta e Souza.

NOVO NARDINI
Após consolidação dos dados de produção hospitalar do 

ano passado, a Superintendência do Nardini se prepara para 
manter a oferta de atendimento atual aos pacientes durante o 
período de obras que se aproxima. O projeto Novo Nardini, 
que compreende a revitalização completa dos seis andares do 
hospital, tem previsão de início em maio. Os primeiros setores a 
receber a intervenção serão a saúde mental, o pronto-socorro e 
a maternidade. Os demais pavimentos estão incluídos no novo 
desenho estrutural, mas ainda têm projetos executivos em fase 
de elaboração.  Para isso, readequações internas dos postos de 
trabalho estão sendo providenciadas para evitar transtornos à 
população e aumentar a segurança de pacientes e funcionários.

O investimento total do projeto soma cerca de R$ 35 mi-
lhões e foi pactuado com verbas do Ministério da Saúde, Go-
verno Estadual e Municipal, além de apoio da iniciativa ‘Amigos 
do Nardini’. A previsão é de que as obras do pronto-socorro e 
maternidade, que acontecerão de forma simultânea, sejam con-
cluídas em até dois anos. Já a ala da saúde mental deve ficar 
pronta até o final de 2015.

Nardini lança campanha 
do agasalho 2015

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em 
parceria com a Associação Voluntariado Calor Huma-
no, acaba de lançar a 6ª edição de sua campanha do 
agasalho. O projeto visa a arrecadar doações de roupas 
limpas e de qualidade para pacientes e acompanhantes 
atendidos no hospital e que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social.

Na edição do ano passado, com a colaboração de 
moradores, empresários da cidade e funcionários da 
Rede Municipal de Saúde, o volume de arrecadações 
atingiu índice recorde: foram 3.288 itens doados. O 
montante foi dividido entre entidades beneficentes 
da cidade cadastradas na Secretaria de Ação Social e 
Cidadania e pacientes e acompanhantes que utilizam 
os serviços do hospital. Entre as principais peças soli-
citadas aos doadores estão cobertores, casacos, calças 
(masculinas e femininas) e calçados.

Este ano, diferentemente do ano passado – quan-
do a campanha foi estendida à Rede de Saúde – os seis 
pontos de coleta serão distribuídos apenas no hospital. 
Portanto, munícipes interessados em participar podem 
procurar as recepções e deixar os donativos. “A expecta-
tiva é muito positiva, pois desde as primeiras campanhas 
tivemos grande apoio da comunidade de Mauá e este 
ano pretendemos ampliar ainda mais a participação da 
população em prol dos nossos pacientes. É a comunida-
de que dá e recebe”, resume a presidente da Associação, 
Maria Bernadete Lima. A previsão é de que a campanha 
dure aproximadamente 45 dias. O balanço das doações 
será anunciado após triagem dos itens, que também são 
higienizados e embalados antes da entrega.

VOLUNTARIADO
A Associação Voluntariado Calor Humano atua há 

23 anos no Hospital Nardini e presta atendimento gra-
tuito aos usuários do hospital. Além de oferecer palavras 
de acolhimento e incentivo para pacientes nos leitos, é 
responsável por arrecadar diversas doações como enxo-
vais, roupas, agasalhos, chinelos, utensílios domésticos e 
de higiene pessoal para pacientes e acompanhantes.

Cirurgias saltaram de 2.455 para 4.550 em um ano no Hospital Nardini

Foto: Divulgação
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mentos aos pacientes, inclusive desafogando 
a demanda no centro cirúrgico principal, 
composto por cinco salas para intervenções 

de maior complexidade. “Vamos aumentar 
em até 20% nossa capacidade, além de dimi-
nuir a fila de espera para aqueles que aguar-

Entregue à população, Hospital Dia do CHM 
utiliza tecnologia de cirurgia por vídeo

A unidade de Hospital Dia (HD) do 
Centro Hospitalar Municipal de Santo An-
dré (CHM) entrou em operação em 4 de 
maio, com tecnologia de ponta disponível 
à população. O novo serviço, localizado no 
segundo andar, oferece cirurgias de pequena 
e média complexidade e o paciente perma-
nece internado por até 24 horas. Alguns dos 
procedimentos são realizados pelo sistema 
minimamente invasivo de videolaparosco-
pia. O investimento da Secretaria de Saúde 
foi de R$ 750 mil, entre materiais de cons-
trução e equipamentos – a mão de obra fi-
cou por conta de servidores do CHM.

A cerimônia de entrega da nova ala ocor-
reu em 28 de abril, com presenças do prefeito 
Carlos Grana e do secretário de Saúde, Home-
ro Nepomuceno Duarte. Na oportunidade, 
também foi inaugurada a revitalização da en-
fermaria e da UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva) Pediátrica, inclusive com ampliação de lei-
tos de isolamento – três entre os dois espaços. 
Houve ainda reposicionamento do posto de 
enfermagem e da sala de estudos para melhora 
do fluxo interno e maior segurança.

O CHM é o primeiro equipamento pú-
blico municipal a oferecer essa modalidade 
de atendimento ao usuário do SUS (Sistema 
Único de Saúde) de Santo André. Na cidade, 
o Hospital Estadual Mário Covas e o AME 
(Ambulatório Médico de Especialidades) – 
duas parcerias entre Governo do Estado e 
Fundação do ABC – possuem o serviço de 
cirurgias eletivas rápidas e de internação par-
cial. No Grande ABC, a mesma filosofia é 
empregada no Hospital de Ensino da FUA-
BC, em São Bernardo, e no Quarteirão da 
Saúde de Diadema.

Para o diretor do CHM, Dr. José Anto-
nio Souto Tiveron, o Hospital Dia contribui-
rá para melhorar o fluxo interno de atendi-

Hospital da Mulher conscientiza sobre hipertensão arterial
Em comemoração ao Dia Nacional de 

Prevenção e Combate à Hipertensão Ar-
terial, o Hospital da Mulher “Maria José 
dos Santos Stein”, em Santo André, orga-
nizou em 27 de abril ações de orientação 
e informação durante o dia, além da aferi-
ção da pressão arterial dos colaboradores. 
O objetivo foi promover a conscientiza-
ção da importância do acompanhamento 

co, insuficiência renal, problemas na vista 
e diabetes, entre outras.

Por ser considerada doença silenciosa, 
a hipertensão não apresenta sintomas, o 
que contribui para o diagnóstico tardio. 
Portanto, a fim de prevenir ou controlar 
a pressão arterial, especialistas indicam 
realização de exames de rotina e acompa-
nhamento médico frequente.

Novo serviço de atendimento ao paciente está instalado no segundo andar do Centro Hospitalar Municipal; 
enfermaria e UTI Pediátrica também foram reformadas

dam por procedimentos eletivos”, afirma o 
médico. A estimativa é de que sejam realiza-
das em torno de 6 mil cirurgias por ano.

O secretário de Saúde ressaltou o dife-
rencial do Hospital Dia, que a partir de ago-
ra passa a realizar algumas cirurgias – como 
de vesícula – por videolaparoscopia. Trata-
se de sistema que consiste na introdução de 
microcâmera e do instrumental cirúrgico 
através de tubos, devidamente colocados 
por pequenas incisões na região do umbigo. 
“O benefício para o paciente é o retorno 
mais rápido às atividades diárias, além de ser 
uma cirurgia minimamente invasiva”, expli-
ca Homero Nepomuceno Duarte.

O Hospital Dia possui duas salas ci-
rúrgicas para realização de procedimentos 
de pequena e média complexidade, como 
hérnias, varizes, hemorroidas e vasectomias. 
Também conta com duas novas salas para 
exames com alta demanda entre os agenda-
mentos, como de endoscopia. Antes, o mes-
mo espaço abrigava o centro obstétrico – 
transferido em 2008, quando foi inaugurado 
o Hospital da Mulher de Santo André.

REFERÊNCIA MUNICIPAL
Fundado em 1912, o Centro Hospitalar 

Municipal de Santo André é hospital-esco-
la da Faculdade de Medicina da Fundação 
do ABC e possui média mensal de 12 mil 
atendimentos entre o Pronto-Socorro e a 
parte ambulatorial (clínica médica/interna-
ção). Na cidade, o equipamento é porta de 
entrada dos casos de urgência e emergência, 
principalmente das vítimas de acidentes de 
trânsito. Referência regional nos atendimen-
tos de Ortopedia, Cirurgia Geral e Bucoma-
xilofacial, a unidade pública oferece ainda 
outras especialidades, como Neurocirurgia, 
Oftalmologia, Odontologia e Psiquiatria. 

Prefeito Carlos Grana e médico do CHM olham microscópio cirúrgico – equipamento de ponta para Neurocirurgias

Novo serviço do CHM, Hospital Dia oferece 11 leitos para recuperação do paciente e internação de até 24 horas

médico e da redução do consumo de sal.
A pressão alta ocorre quando os valores 

das pressões máxima e mínima são iguais ou 
ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9). 
O limite considerado normal é quando a má-
xima está em 120 e a mínima em 80 mmHg – 
conhecido popularmente como “12 por 8”.

Os principais fatores de riscos são here-
ditariedade, sobrepeso, ingestão excessiva de 

sal, sedentarismo, estresse, consumo abusivo 
de álcool e cigarro.

A hipertensão não tem cura, mas pode ser 
controlada por meio de tratamento e acom-
panhamento médico. A melhor forma de 
evitar a doença é através da prevenção. Vale 
ressaltar que a pressão alta pode desencadear 
outras doenças crônicas graves, como AVC 
(Acidente Vascular Cerebral), ataque cardía-

Fotos: Diego Barros/PMSA
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Mutirão ‘Fila Zero’ da saúde de são Caetano 
zera demandas de 12 especialidades médicas

Vacinação contra HPV 
atinge 80% de adesão

são Caetano avança em Oftalmologia

O Mutirão da Saúde do Programa Fila Zero da Secretaria de 
Saúde de São Caetano atingiu o objetivo de zerar as demandas 
em espera na rede municipal em 12 das 25 especialidades mé-
dicas que estiveram envolvidas na iniciativa, de acordo com o 
balanço divulgado pelo setor em 12 de maio. Realizada em 9 de 
maio, no Hospital São Caetano-FUABC, a primeira edição aten-
deu aproximadamente 1.000 munícipes que aguardavam retor-
no há mais de 15 dias, em consultas que foram pré-agendadas 
por telefone pela Central de Agendamento e Regulação.

Nesta ação global da Saúde, atuaram cerca de 25 médicos 
de diversas especialidades. Estiveram no apoio profissionais de 
retaguarda e 16 auxiliares da Universidade Municipal de São Ca-
etano do Sul (USCS). No local, ainda foram oferecidos servi-
ços gratuitos de aferições de pressão arterial e glicemia, além de 
orientações de combate à dengue e da Ouvidoria da Saúde.

O prefeito Paulo Pinheiro esteve presente conversando 
com os usuários, ouvindo críticas e sugestões. “O Fila Zero 
será permanente. Sempre quando houver alguma especialida-
de que tiver demandas reprimidas, nós vamos iniciar um novo 
mutirão. É um instrumento eficaz que serve para atualizar 
a espera a fim de que os pacientes fiquem satisfeitos com o 
atendimento”, observou.

“Foi um grande avanço na área. Quero agradecer aos pro-
fissionais da Saúde, em nome do titular da Pasta, Dr. Jesus 
Adalberto Gutierrez, pelo maravilhoso trabalho promovido. 
Todos estão de parabéns por atender de maneira tão eficaz a 
nossa população”, concluiu o chefe do Executivo.

Segundo o secretário de Saúde, o saldo foi positivo. “Com 
o balanço da iniciativa, eu e minha equipe técnica já estamos 
estudando os próximos mutirões, nos mesmos moldes, de 

exames ou de alguma especialidade específica. O que todos 
nós queremos é que a Saúde seja mais ágil e eficiente e assim 
melhore a satisfação dos serviços aos munícipes. Com certeza, 
já é a melhor da região, mas podemos ser a melhor do Brasil”, 
garantiu Jesus.

Para o médico responsável, Roberto Rodrigues Júnior, o 
mutirão não se resume aos atendimentos. “Dependendo do 
caso, os pacientes que precisarão de retorno já saíam com os 
exames agendados. Será mensal. O intuito é até agosto zerar 
tudo”, ressaltou.

UNIDADEs MÓVEIs
As Unidades Móveis equipadas de Odontologia e de Oftal-

mologia do Saúde em Movimento, vertente do Programa Fila 
Zero, que transitam pela cidade oferecendo serviços comple-
tos à população de São Caetano, promoveram 74 procedimen-
tos durante o mutirão. Na primeira, 42 pessoas passaram pela 
triagem, com encaminhamento às Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) ou ao Centro Odontológico Maria Robilota Torres. 
Na segunda, 32, entre exames de acuidade visual, biomicros-
copia, tonometria de aplanação, fundoscopia, mapeamento de 
retina, estesiometria e aferição de óculos.

Miriam Borges Cangani, moradora do Bairro Santa Pau-
la, achou a iniciativa fundamental. “Superinteressante. Agiliza 
tudo o que é parte de consulta. Se a cidade começar a ter mais 
disso, com certeza, não terá mais fila. É o que nós precisamos. 
Ter um atendimento rápido, que agilize a vida do povo. A 
Saúde está em primeiro lugar. Deveria dar continuidade. Tudo 
bem organizado. Saio daqui bastante satisfeita”.

Ilson Manoel da Silva, residente no Bairro Nova Gerty, 

A Secretaria de Saúde de São Caetano segue com 
a vacinação contra o Papiloma Vírus Humano (HPV), 
usada na prevenção do câncer do colo de útero. A ex-
pectativa da Coordenadoria Municipal de Imunização 
é a de vacinar 2.407 meninas na faixa etária de 9 a 11 
anos. Em 17 de abril, a cidade bateu a meta esperada 
de 80% de adesão, encerrando a iniciativa nas escolas 
municipais, estaduais e particulares.

A campanha continuou nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) até dia 17 de maio e depois entrou na 
rotina da rede pública. 

Desde abril, a Oftalmologia da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de São Caetano conta com média de 1.210 aten-
dimentos mensais a mais nos programas desenvolvidos pelo 
setor, fora a demanda rotineira da Unidade de Saúde Oftal-
mológica Dr. Jaime Tavares, com exames e cirurgias sendo 
realizados normalmente, das 7h às 17h. No local, foi implan-
tado o terceiro período de terça a sexta-feira, das 18h às 20h.

Além disso, os profissionais da Unidade Móvel de Of-
talmologia, que integra o Saúde em Movimento, vertente 
do Programa Fila Zero da Prefeitura, promovem no trailer 

atendimento semanal aos mais de 17 mil associados dos 
quatro Centros Integrados de Saúde e Educação (CISEs) 
da Terceira Idade.

O veículo equipado, que circula oferecendo serviços 
oftalmológicos completos, também contempla a Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), os Muti-
rões da Saúde e as escolas municipais infantis (cerca de 5 
mil alunos). E permanece estacionado aos domingos, das 
8h às 17h, na Avenida Presidente Kennedy, 2.300, Bairro 
Olímpico, em frente ao clube Abrevb. 

Com mutirões mensais, intuito é zerar filas em todas as áreas até agosto

chegou na triagem do Hospital São Caetano, aferiu a pressão, 
passou pelo cardiologista e saiu satisfeito com o atendimento. 
“Foi excelente. Eu tinha uma consulta marcada. Era para da-
qui 30 dias. Mas me avisaram por telefone e antecederam para 
agora. O médico me recomendou um exame de ecocardiogra-
ma para fazer a cirurgia de hérnia. Um programa como esse 
do Fila Zero é muito importante”.

Maria Aparecida Espinoza Pelka, do Bairro Cerâmica, 
que teve consulta agendada com o endocrinologista, também 
aprovou o mutirão. “Eu estava aguardando. Me ligaram nessa 
semana em casa informando o novo agendamento. Em uma 
hora, aconteceu tudo o que precisava. Foi rápido. Fui muito 
bem atendida. O médico era ótimo. A Prefeitura está de para-
béns por todo esse atendimento”. 

Fotos: Alexandre Yort/PMSCS

Foto: Divulgação
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Faculdade de Medicina do ABC tem 
dois novos professores ‘Titulares’

Dois ex-alunos da Faculdade de Medicina 
do ABC acabam de assumir o posto máximo 
na hierarquia das disciplinas do curso de Me-
dicina: a função de professor titular. Em 15 
de abril, Dr. Mauro Sancovski foi aprovado 
em processo seletivo para titular de Obstetrí-
cia. No dia 22 do mesmo mês foi a vez do 
Dr. José Kleber Kobol Machado conquistar o 
mérito para a cadeira de Neonatologia.

Responsável pela coordenação de todas 
as ações da disciplina, tanto no ensino como 
na pesquisa e na assistência, o professor titu-
lar deve ter perfil de liderança, capacidade de 
articulação e habilidade para lidar com con-
flitos, além de ser capaz de captar recursos 
para a instituição por meio da área em que 
atua. Para concorrer ao cargo é necessária 
elaboração de currículo lattes e de memorial 
– espécie de biografia focada nas experiên-
cias acadêmicas. No dia do concurso, o can-
didato apresenta aula em nível de graduação, 
pela qual é avaliado em relação à didática, 
postura, domínio do tema, uso de exemplos 
práticos, conexão do assunto com a experi-
ência profissional, entre outros critérios.

Terminada a explanação, o candidato 
passa por arguição durante aproximada-
mente 3 horas. Cinco membros da banca 
examinadora fazem considerações sobre o 
currículo/memorial e perguntas a respeito 

da aula. Os jurados se reúnem, emitem os 
pareceres, calculam a média geral e o resul-
tado é divulgado em seguida. A avaliação di-
dática corresponde a 30% da nota, enquanto 
a análise e a arguição do currículo lattes e do 
memorial equivalem aos 70% restantes.

A aula apresentada pelo Dr. Mauro San-
covski abordou as “Síndromes hipertensivas 
na gestação”. A banca examinadora foi pre-
sidida pelo diretor da FMABC e professor 
titular de Cirurgia Torácica, Dr. Adilson 
Casemiro Pires, tendo como membros os 
doutores Marcelo Zugaib (professor titular 
de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade 
de Medicina da USP), César Eduardo Fer-
nandes (professor titular de Ginecologia da 
FMABC), Antonio Fernandes Moron (pro-
fessor titular do Departamento de Obste-
trícia da Unifesp-EPM) e Ronaldo Roberto 
Bérgamo (professor titular de Nefrologia da 
FMABC).

A explanação do Dr. José Kleber Kobol 
Machado versou a respeito da “Icterícia ne-
onatal por hiperbilirrubinemia indireta”. A 
banca responsável pela avaliação também 
teve como presidente o Dr. Adilson Case-
miro Pires e foi composta pelos doutores 
Drauzio Viegas (professor emérito do De-
partamento de Pediatria da FMABC), Vânia 
Olivetti Steffen Abdallah (professora titular 

de Neonatologia da Universidade Federal de 
Uberlândia), Claudio Leone (professor titular 
do Departamento de Saúde Materno Infantil 
Pediátrica da Faculdade de Saúde Pública da 
USP) e Roseli Oselka Saccardo (professora 
titular de Clínica Pediátrica da FMABC).

EXPOENTEs ACADÊMICOs
Vinculado à área de Ginecologia e Obs-

tetrícia da Faculdade de Medicina do ABC 
e aos hospitais de ensino da Fundação do 
ABC desde 1996, Dr. Mauro Sancovski é 
ex-aluno da escola, formado pela 3ª turma 
(1976). Possui residência médica em Gineco-
logia e Obstetrícia no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (1979) e doutorado em Medici-
na (Obstetrícia e Ginecologia) também pela 
USP (1989). É coordenador de ensino do 
Hospital da Mulher Maria José dos Santos 
Stein, em Santo André, coordenador da Gi-
necologia e Obstetrícia do Hospital Munici-
pal Irmã Dulce de Praia Grande e respon-
sável pela Maternidade “Vitalina Francisca 
Ventura”, de Caieiras. Responde pela Dire-
toria de Ensino e Pesquisa do Hospital Ma-
ternidade Interlagos, é perito cadastrado do 
IMESC, delegado regional do CREMESP, e 
possui MBA em Gestão da Saúde pela Getú-
lio Vargas in Company. Tem experiência em 

Medicina, nas especialidades de Obstetrícia e 
Ginecologia, com ênfase nas áreas da endo-
crinopatias e gravidez (diabetes e tireoide), 
cuidados pré-natal, gestação de alto risco e 
ensino médico.

Já o médico neonatologista Dr. José Kle-
ber Kobol Machado é formado em Medici-
na pela FMABC, na turma de 1992. Cursou 
residência médica em Pediatria no Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (1995) e espe-
cializou-se em Neonatologia no Instituto da 
Criança do HC-FMUSP (1997), com título 
de especialista em Pediatria e Neonatolo-
gia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. 
O novo titular da FMABC tem mestrado 
(1999) e doutorado (2004) em Pediatria pela 
FMUSP e presidiu a Sociedade de Pediatria 
de São Paulo - regional Grande ABC entre 
2003 e 2006. É professor associado do De-
partamento de Pediatria da FMABC e dire-
tor clínico e técnico do Hospital Municipal 
Universitário de São Bernardo (HMU-SBC) 
desde 2008. A partir de 1999, passou a de-
sempenhar atividades didáticas junto a alu-
nos de 5º e 6º anos de Medicina e médicos 
residentes de Pediatria. Possui diplomas de 
MBA em Gestão da Saúde pela Getúlio Var-
gas in Company e de Gestão de Qualidade 
pelo IQG (Instituto Qualisa de Gestão). 

Expoentes da Obstetrícia e da Neonatologia, doutores Mauro Sancovski e  
José Kléber Kobol assumem disciplinas na FMABC

Dr. José Kleber Kobol Machado, novo professor titular de Neonatologia da FMABCDr. Mauro Sancovski, aprovado em processo seletivo para titular de Obstetrícia
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gestos nobres ajudam a confortar enfermos

Pratos de diferentes nações realçam cardápio em refeitório
O refeitório do Hospital Municipal 

Irmã Dulce está inovando em seu car-
dápio, oferecendo comidas típicas de 
diferentes países e culturas para acompa-
nhantes e funcionários. A cada dois me-
ses, a Unidade de Nutrição e Dietética do 
hospital disponibiliza um novo menu, que 
além de todos os ingredientes caracterís-
ticos, também reúne música e decoração 
com temas pertinentes. Receitas portu-
guesas, por exemplo, foram as primeiras 
a serem utilizadas pela empresa JLA Ali-
mentação, responsável pelo serviço.

Em 9 de abril, o prato foi um picado 
composto de linguiça calabresa, copa-
lombo, carne, cebola, pimentão, azeitonas, 
acompanhadas de batata com alecrim. 
Toalhas nas cores vermelha e verde, com 
adornos e bandeiras temáticas davam o 

Visitar uma pessoa enferma é, em geral, 
uma conduta comum para quem possui um 
parente ou ente querido hospitalizado ou 
que se convalesce no próprio lar. Conside-
rando dificuldades como falta de tempo para 
permanecer alguns minutos ao lado de um 
leito, o hábito de levar alento a um doente, 
ainda que a algum desconhecido, pode ser 
considerada uma atitude nobre. Quem con-
segue sair de sua situação de conforto, de 
um dia de folga, por exemplo, para se juntar 
a um grupo e alegrar, fazer sorrir e encantar 
crianças e adultos acamados?

No Hospital Municipal Irmã Dulce, toda 
semana voluntários de todas as idades dedi-
cam tempo valioso à pratica de alguma ati-
vidade voltada ao entretenimento de quem 
passa horas, dias ou meses lutando contra os 
incômodos de suas dores e da monotonia. 
Integrantes do Grupo Feliz fazem de tudo 
um pouco, desde aulas de artesanato à auxí-
lio aos profissionais de saúde. O Arco-Íris, 
formado em sua maioria por jovens, leva 
arte e alegria especialmente a este público, 
assim como a Pet Terapia, cujos animais da 
ONG Cão Amor animam os pacientes com 
simpatia e carinho espontâneos.

Há ainda o trabalho voluntário desenvol-
vido por cristãos de diferentes denomina-
ções, entre eles donas de casa e aposentados 
que se transformam em “cantores”, entoan-
do hinos religiosos ou mesmo canções po-
pulares nos corredores do hospital. É o caso 
da aposentada Vera Lucia da Silva, que per-

na oferta de culinárias exóticas um bom 
motivo para difusão das diversidades culi-
nárias em todo o mundo.

Conforme a nutricionista responsável 
pela Unidade de Nutrição e Dietética do hos-
pital, Thaiane Gonçalves Ferreira Simões, as 
refeições serão disponibilizadas para almoço 
e janta, a cada dois meses. Por dia, o refeitório 
do hospital fornece 410 refeições no almoço 
e 310 no jantar. “Os próximos temas inclui-
rão receitas da África e da Itália”.

Por lei, pacientes com menos de 12 
anos e mais de 65 anos têm direito a 
acompanhantes e podem se alimentar 
no mesmo refeitório onde são atendidos 
funcionários, em horários diferentes. Para 
ambos, o cardápio é padronizado (a exem-
plo das dietas), só que com maior varieda-
de, já que não há restrições médicas.

tom lusitano ao refeitório.
O fado criava o clima musical enquanto a 

recepcionista Juliane Regina da Silva, do Pron-
to-Socorro Central, saboreava o prato, o qual 
revelou ainda não conhecer. “Provei e gostei. 

É interessante apreciar um cardápio diferen-
ciado, principalmente quando se trata de pala-
dares de outras culturas e nações”, disse.

A decoração ficou por conta da nutricio-
nista Silvia Lima, contratada da JLA, que viu 

Todos os dias, pessoas movidas pelo amor ao próximo fazem trabalhos voluntários no Hospital Irmã Dulce

tence ao Grupo Musical Nova Era, entidade 
espiritualista que até pouco tempo contava 
com o acompanhamento de um tecladista, 
Marco Rolim, coordenador da equipe. “In-
felizmente, tivemos nosso teclado furtado 
e não temos mais este acompanhamento 
em nossas apresentações. Mesmo assim, eu 
e minhas amigas não deixamos de realizar 
o trabalho, agora só com um aparelho de 
som”, disse.

Para a dona de casa Roseli Lourdes de 
Souza, que acompanha a mãe internada, as 
músicas levam harmonia ao ambiente. “Para 

nós que vivemos estes momentos difíceis ao 
lado de nossos entes queridos, este som nos 
traz paz e acalma. Gosto muito”, comentou.

Kenia Beatriz Vieira também é uma 
dona de casa. Porém, há meses está distante 
do ambiente doméstico, desde que se inter-
nou para tratamento de uma enfermidade. 
“A gente fica aqui sem poder viver a rotina 
normal em nossas casas. O carinho dessas 
pessoas acaba melhorando nosso astral e a 
gente se sente um pouco mais confortável”.

Segundo a presidente da Comissão de 
Humanização do Irmã Dulce, Josefa Carlos 

Cavalcante, o grupo se apresenta nas unida-
des de clínica médica e cirúrgica e de Terapia 
Intensiva (UTI) Adulto, além da Pediatria e 
na Brinquedoteca, para pais e acompanhan-
tes das crianças internadas. “Essa atividade 
também traz benefícios para a própria equi-
pe de trabalho e todos se envolvem nesse 
clima de amor e acolhimento”, ressalta.

O respeito às religiões individuais de pa-
cientes e trabalhadores é preservado durante 
as apresentações, de modo que o uso da so-
noridade explore a peculiaridade da música 
de agradar por sua linguagem universal.

Donas de casa e aposentados voluntários se transformam em cantores nos corredores do “Irmã Dulce”

Receitas portuguesas foram as primeiras utilizadas no novo menu do hospital

Fotos: Maitê Morelatto/HMID
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Profissionais treinam técnica que auxilia 
respiração em prematuros

Médico faz palestra sobre cuidados com idosos
Tropeçar em um tapete ou eventual-

mente esquecer de beber água pode ser 
algo sem maiores riscos para um jovem, 
mas para quem já passou dos 60 anos isso 
pode resultar em um problema grave. A 
fragilidade do estado físico de quem che-
ga à terceira idade e os melhores cuidados 
para uma boa qualidade de vida e saúde 
foram assuntos abordados em palestra, 
ocorrida dia 14 de abril, na unidade do 
Programa Conviver, do Bairro Guilher-
mina. O tema foi exposto pelo médico 
cirurgião geral Bruno Bindi, que atua no 
Hospital Municipal Irmã Dulce de Praia 
Grande.

A realização de exames periódicos, 
boas posturas, hábitos alimentares e or-
ganização do lar para evitar acidentes 
domésticos foram alguns dos aspectos 
que chamaram a atenção dos participan-
tes. “Ao tropeçar em um tapete, o idoso 

Profissionais que atuam na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e UTI Pe-
diátrica do Hospital Irmã Dulce participa-
ram em 7 de abril de videoconferência sobre 
procedimentos que corrigem anormalidades 
que acometem o aparelho respiratório em 
recém-nascidos, principalmente prematuros. 
A Ventilação de Alta Frequência Oscilatória 
(VAFO) visa estabilizar a respiração de be-
bês frequentemente diagnosticados com Sín-
drome do Desconforto Respiratório Agudo 
(SDRA) em quadro inicial mais frágil.

A técnica é fundamental para resgatar 
a qualidade pulmonar em bebês que nas-
ceram antes do período gestacional ideal, 
que é de 40 semanas. A função é manter a 
oxigenação e respiração adequadas, evitan-
do falências por paradas respiratórias. Todo 
o atendimento é acompanhado pela equipe 
de Fisioterapia, que atende Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) Adulto, Pediátrica 
e Neonatal.

De acordo com a responsável pelo ser-
viço de Fisioterapia do hospital, Dennise 
Pimentel Claro, o SDRA é um diagnóstico 
também comum em fetos considerados ima-
turos, que nascem no tempo correto, porém 
muito abaixo do peso ideal, ou seja, pesando 
menos de 1,5 quilo. Nesta condição, dentre 
outras fragilidades, o pulmão tem caracte-
rísticas parecidas com a de um balão de ar 
ao ser esvaziado. Ao expirar, fica com suas 

vemos agir quando isso ocorre”, disse.
A diretora social da unidade Conviver 

Guilhermina, Maria Aparecida de Freitas 
Ferreira, que organiza e promove ativi-
dades culturais e de entretenimento para 
idosos no local, também ressaltou a im-
portância da conscientização. “Fazemos 
uma programação para o ano inteiro vol-
tada ao bem-estar dos idosos. Esta pales-
tra certamente foi bastante proveitosa”, 
considerou.

A iniciativa foi viabilizada pelo volun-
tário do Grupo Feliz, Álvaro Moreira de 
Barros Neto, que realiza ações no Com-
plexo de Saúde Irmã Dulce, sob coor-
denação da Comissão de Humanização. 
“Como mantemos contato com diver-
sos especialistas no hospital, ao conver-
sar com o doutor Bruno, sugerimos essa 
palestra e ele se identificou muito com a 
proposta”. 

pode sofrer uma fratura como de fêmur, o 
que pode exigir cirurgia e trazer sérios riscos, 
inclusive de morte. Quando há mudança de 
hábitos nesta faixa etária, fazendo uma hidra-
tação regular ou check-ups periódicos, por 
exemplo, muitos problemas de saúde são evi-
tados”, destaca o médico.

As noções sobre medicina preventiva com 

o idoso chamaram a atenção do aposentado 
Fernando Fasoli, que reconheceu desconhe-
cer muito do que foi abordado na palestra. 
“A gente pensa que sabe tudo. Eu já tenho 
70 anos e muitas coisas eu não sabia. Um dos 
assuntos, inclusive, coincidiu com algo que 
aconteceu ontem, quando senti uma tontura 
e o médico acabou nos orientando como de-

paredes coladas, necessitando de grande es-
forço para ser novamente ventilado. 

Para estas e outras situações são necessá-
rias as ventilações de alta frequência, que aju-
dam a estabilizar a respiração até que o bebê 
possa ser submetido ao método de ventilação 
convencional, ou seja, a mecânica. O ventila-
dor mecânico é um aparelho que permite a 
entrada e saída do ar dos pulmões, oxigenan-
do-os e mantendo estabilidade e segurança 
do sistema respiratório em casos de pacientes 
sem condições de respirar sozinhos.

O treinamento foi indicado pela em-

presa Carefusion e a aula ministrada pelo 
especialista em Terapia Intensiva Pediátrica, 
Alexandre Rotta, um brasileiro cujo currícu-
lo possui reconhecimento internacional, atu-
ando como professor na Pediatrics at Case 
Western Reserve University School of  Me-
dicine, em Ohio, nos Estados Unidos.

Segundo a enfermeira responsável pelo 
setor de Educação Continuada do Irmã Dul-
ce, Fabiana Dourado, o curso ajuda a sanar 
dúvidas e evitar falhas durante o procedimen-
to médico. “Todos os profissionais já estão 
capacitados e conhecem bem a rotina. A in-

tenção é esgotar todas as dúvidas para que 
atuem sempre com excelência”, ressaltou.

A estrutura e atendimento na Materni-
dade, aliadas ao estímulo ao aleitamento ma-
terno e ao parto natural, estão entre as ações 
desenvolvidas pelo Hospital Municipal Irmã 
Dulce na atenção materno-infantil, que cola-
boraram para a significativa redução do índi-
ce de mortalidade infantil na cidade. No ano 
passado, Praia Grande registrou taxa de 12 
mortes para cada mil crianças nascidas vivas, 
redução de 17,25% se comparada à taxa do 
ano anterior, de 14,5. 

Capacitação foi ministrada por professor brasileiro, que leciona em universidade americana

Pelo menos 60 pessoas participaram do evento no bairro Guilhermina
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Terapia Ocupacional participa  
do maior evento de reabilitação 

da América Latina

O curso de Terapia Ocupacional da Facul-
dade de Medicina do ABC participou em abril 
da 14ª edição da Reatech - Feira Internacional 
de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e 
Acessibilidade. A graduação da FMABC con-
tou com estande fixo, que destacou os traba-
lhos realizados no Projeto AdapTO de Mo-
biliários Adaptados em PVC. O evento entre 
os dias 9 a 12 teve lugar no São Paulo Expo 
Exhibition & Convention Center, em São Pau-
lo, promovido pela Fiera Milano.

Com crescimento de 20% e público de 
52 mil visitantes, a 14ª Reatech se consolidou 
como o maior evento da América Latina de-
dicado à reabilitação, inclusão e acessibilidade. 
Trata-se de feira cujo objetivo central é disse-
minar o conceito da inclusão social, apresen-
tar novas tecnologias e lançamentos do setor, 
além de oferecer aos visitantes palco com sho-
ws e desfiles, equoterapia, test-drive de carros 
adaptados, quadras poliesportivas, seminários, 
workshops e oficinas com profissionais reno-
mados. “É um evento de extrema importância 
para a área de tecnologia assistiva e reabilita-
ção. É sempre uma honra para o curso e para a 
FMABC participar”, afirma a coordenadora da 
Terapia Ocupacional da FMABC, professora 
Andréia Zarzour Abou Hala Corrêa, lembran-
do que a TO também contou com estande nas 
edições 2011 e 2014.

“Percebemos neste ano procura muito maior 

do que nas edições anteriores. Muitas pessoas 
foram até nosso estande para encontrar o tra-
balho e não para conhecê-lo”, revela a terapeuta 
ocupacional da FMABC, Natasha Carreño, que 
acrescenta: “Ficamos bastante contentes com 
esse novo momento do AdapTO, em que a 
população já conhece e indica nosso trabalho. 
Sem dúvidas as redes sociais têm exercido papel 
fundamental na divulgação das atividades e na 
ampliação da visibilidade do projeto”.

Outro ponto importante foi a troca de ex-
periências e a abertura de horizontes para no-
vas parcerias. “Ao apresentarmos o trabalho, 
ampliamos a rede de contatos, trocamos expe-
riências e informações com outras pessoas e 
empresas. A Reatech tem esse perfil. Possibilita 
a aproximação entre as instituições, favorece a 
cooperação e possíveis futuras parcerias”, ga-
rante Natasha Carreño, que cita como exem-
plo convite recebido durante a 14ª Reatech 
para que a FMABC participe da Semana Senac 
de Inclusão e Diversidade, organizada pelo Se-
nac São Paulo.

Além da ampliação do trabalho desenvol-
vido na AdapTO, a participação na Reatech 
também promove o curso de Terapia Ocupa-
cional e a própria Faculdade de Medicina do 
ABC como instituição de ensino pioneira no 
campo da tecnologia assistiva. “Nossos alu-
nos participam da feira e têm oportunidade de 
conhecer diversos campos de atuação do te-

rapeuta ocupacional. Além disso, também po-
dem ampliar sua rede de contatos e ter ideias 
para novos projetos e trabalhos acadêmicos”, 
detalha a terapeuta ocupacional da FMABC.

MÓVEIs ADAPTADOs EM PVC
Inaugurada em novembro de 2010 no cam-

pus 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 escolares 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.

Os mobiliários são fabricados de acordo 
com necessidades específicas de cada pacien-
te e ajustados ao seu crescimento. São de fácil 
manuseio e também trazem entre as vantagens 
resistência à água, durabilidade, adaptação e ex-
celentes resultados terapêuticos. Dependendo 
da configuração, o custo equivale a apenas 10% 
de um móvel tradicional em outro material.

O estande da AdapTO/FMABC ficou 
disponível durante toda a feira e contou com 
participação de seis docentes, além da terapeu-
ta ocupacional Natasha Carreño e da estagiária 
Luci Takiuchi. Além disso, cerca de 80 alunos 
do curso visitaram a feira.

Dia Nacional  
da Saúde e da

Nutrição é 
celebrado no 

CHSP
A equipe de Nutrição do Centro 

Hospitalar do Sistema Penitenciário 
marcou o 31 de março – Dia Nacional 
da Saúde e da Nutrição – com ações 
educativas e orientações direcionadas 
aos colaboradores da unidade. A data 
consta no calendário oficial do Minis-
tério da Saúde e tem como objetivo 
lembrar a importância da alimentação 
saudável e da qualidade de vida. Entre 
as atividades desenvolvidas no CHSP 
estiveram a elaboração e distribuição 
de folheto educativo sobre o tema, 
além de café da manhã e almoço es-
peciais alusivos à data.

O Dia da Saúde e Nutrição foi 
instituído com intuito de incentivar 
a reflexão sobre os hábitos alimen-
tares, a saúde e a qualidade de vida. 
Entre os temas reforçados estão a 
importância da alimentação saudá-
vel e rica em nutrientes, que deve ser 
combinada com a prática regular de 
atividades físicas, evitando o sedenta-
rismo. Outros assuntos relacionados 
e igualmente relevantes são a higiene 
e a segurança alimentar, assim como 
os cuidados gerais com os alimentos, 
que vão desde a produção até a dis-
tribuição, preparo e consumo.

Natasha Carreño e Luci Takiuchi no estande da  
TO-FMABC na 14ª Reatech AdapTO é primeira oficina do Estado a fabricar móveis em PVC visando a acessibilidade
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“Prêmio Amigo do Meio Ambiente” é tema 
de encontro na Fundação do ABC

Fundação do ABC fecha parceria com sEMAsA
para reciclagem de lâmpadas fluorescentes

Vinculado à Diretoria Executiva de Qua-
lidade, o Programa Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade da Fundação do ABC organi-
zou em 7 de maio reunião com hospitais e 
demais unidades gerenciadas pela FUABC, 
com intuito de divulgar e incentivar a par-
ticipação no prêmio “Hospital Amigo do 
Meio Ambiente”. Trata-se de certificação 
anual da Secretaria de Saúde do Governo do 
Estado, entregue com intuito de estimular 
hospitais, institutos, fundações e autarquias 
a desenvolver nos locais de trabalho ações 
de preservação ambiental, com adoção de 
soluções práticas e ecologicamente viáveis.

Fundação do ABC e unidades gerencia-
das já conquistaram cinco vezes a honraria. A 
mais recente ocorreu em 2013, fruto de tra-
balho de preservação ambiental do Hospital 
de Clínicas Dr. Radamés Nardini, de Mauá. 
Em edições anteriores, o prêmio foi entregue 
duas vezes ao Hospital Estadual Mário Co-
vas, ao Hospital da Mulher de Santo André e 
à própria Fundação do ABC, pelo programa 
de Oficina de Reciclagem para adolescentes 
em tratamento no Ambulatório de Hebiatria.

Com a criação da Diretoria Executiva de 

O Programa Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade da Fundação do ABC acaba de fechar 
parceria com o SEMASA - Serviço Municipal 
de Saneamento Ambiental de Santo André 
para o descarte consciente de lâmpadas fluo-
rescentes. A partir do acordo, as unidades da 
FUABC com sede em Santo André poderão 
destinar sem custos as lâmpadas para recicla-
gem na autarquia municipal. No primeiro mês 
do convênio, em abril, foram recolhidas 4.120 
lâmpadas, gerando economia de R$ 4.326,00 
com descontaminação e descarte.

O recordista de lâmpadas foi o Hospital 
Estadual Mário Covas, com 1.800 unidades. 
O Hospital da Mulher reuniu 1.200, enquanto 
Fundação do ABC e Faculdade de Medicina 
do ABC acumularam 1.052. Já no Ambulató-
rio Médico de Especialidades (AME) de San-
to André foram recolhidas 68.

A partir de maio, a parceria FUABC-SE-
MASA prevê a descontaminação e reciclagem 
de até 500 lâmpadas por trimestre. “Estáva-

Diretoria Executiva de Qualidade está incentivando a participação de hospitais e demais unidades na premiação estadual

mos com grande número de lâmpadas arma-
zenadas nas unidades aguardando reciclagem 
e conseguimos zerar os estoques em Santo 
André. Agora vamos acompanhar o primeiro 
trimestre da parceria, a fim de verificar a quan-
tidade exata de lâmpadas descartadas, para sa-
ber se precisamos ou não propor a ampliação 
do convênio com o SEMASA”, explicam os 

gestores do Programa Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade da Fundação do ABC, José Ale-
xandre Filho e Cristina Passaretti.

O tratamento das lâmpadas fluorescen-
tes é necessário para que haja a desconta-
minação prévia ao descarte para reciclagem. 
Equipamento específico tritura as lâmpadas, 
separando os componentes para a adequada 

destinação. Por meio do processo, o vidro e o 
alumínio ficam depositados na base do tam-
bor de reciclagem, enquanto pó de fósforo, 
micropartículas de vidro e vapor de mercúrio 
ficam em suspensão, permitindo que sejam 
sugados por um coletor externo.

COPOs DEsCARTáVEIs
Outra ação em andamento na Fundação 

do ABC diz respeito à redução dos copos 
descartáveis. Vinculado à Diretoria Executiva 
de Qualidade, o Programa Meio Ambiente e 
Sustentabilidade está desenvolvendo projeto 
para implantação de canecas plásticas e sque-
ezes nos departamentos administrativos. De 
acordo com estudo inicial, a medida permi-
tiria não utilizar 198.000 copos descartáveis 
por ano a cada grupo de 180 funcionários.

O projeto ainda em fase de elaboração 
pode ser ampliado para todas as unidades ge-
renciadas pela Fundação do ABC mediante 
parcerias e interesse de patrocinadores. 

Qualidade, em 2014, a Fundação do ABC 
fortaleceu o Programa Meio Ambiente e 
Sustentabilidade. Desde o início deste ano, 
várias ações estão em andamento e um dos 
objetivos é a participação maciça da FUABC 
na edição 2015 do prêmio Hospital Amigo 
do Meio Ambiente.

“Hoje temos muitas unidades que já têm 

projetos definidos para inscrição no prêmio, 
mas algumas ainda estão em dúvida sobre 
como participar. Por isso resolvemos reunir 
todos para trocar experiências e tirar possí-
veis dúvidas sobre o tema. Além disso, es-
tamos à disposição para visitar os hospitais, 
conhecer melhor as ações ambientais em 
funcionamento e contribuir na elaboração 

de um projeto para o prêmio do Governo 
do Estado”, explicam os gestores do Pro-
grama Meio Ambiente e Sustentabilidade da 
Fundação do ABC, Cristina Passaretti e José 
Alexandre Filho.

O edital 2015 do prêmio “Hospital Ami-
go do Meio Ambiente” ainda não foi divul-
gado, mas tradicionalmente as inscrições 
ocorrem até o final de agosto. “A ideia da 
Fundação do ABC é que após a realização 
do prêmio, tenhamos em meados de outu-
bro um fórum interno com participação de 
todas as nossas unidades. Será um espaço 
importante para divulgarmos as ações posi-
tivas no âmbito da sustentabilidade e da pre-
servação ambiental, favorecendo a troca de 
experiências, a integração e a colaboração, 
em busca da inovação e do aprimoramen-
to contínuo”, planejam Cristina Passaretti e 
José Alexandre Filho.

A partir do fórum, será possível men-
surar resultados e trabalhos importantes 
desenvolvidos nas unidades, fortalecendo o 
Programa Meio Ambiente e Sustentabilida-
de e abrindo caminho para novos projetos e 
investimentos. 

Gestores do Programa Meio Ambiente e Sustentabilidade da FUABC, Cristina Passaretti e José Alexandre Filho

Equipes da FUABC e das unidades gerenciadas na entrega de lâmpadas ao SEMASA
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HMU consolida protocolo de assistência 
humanizada ao parto normal

O Hospital Municipal Universitário 
(HMU) dá mais um passo importante para 
promover o cuidado humanizado e incen-
tivar o parto normal. Agora, a equipe de 
médicos e de enfermeiros segue protocolo 
pactuado com o Ministério da Saúde, com 
série de procedimentos e regras que devem 
ser cumpridos todas as vezes que uma par-
turiente dá entrada na unidade. O objetivo é 
valorizar o parto natural, diminuir o número 
de cesáreas, padronizar a assistência e garan-
tir às mulheres o direito de participar ativa-
mente do nascimento de seus filhos. 

As medidas colocadas em prática in-
cluem capacitação profissional, adequação 
de materiais e equipamentos, revisão das 
rotinas e melhorias na ambiência. Hoje, 
a maioria dos partos realizados no HMU, 
cerca de 60%, são normais; o índice está 
dentro da média nacional para partos na 
rede pública. A proporção só não é ainda 
maior porque o hospital atende 100% da 
demanda de partos de alto risco - que mui-
tas vezes exigem intervenção cirúrgica para 
evitar o sofrimento fetal e garantir a saú-
de da mãe -, e encaminha 20% dos partos 
de baixo risco para hospital estadual. “As 
práticas da assistência humanizada já eram 
executadas. Nós unificamos essas ações 
e criamos uma espécie de manual. Agora 
todos os itens são empregados de manei-
ra individualizada, atendendo a necessida-
de de cada usuária”, explica a gerente de 
Enfermagem do HMU, que participou da 
elaboração do documento. 

O protocolo, baseado nas diretrizes da 
Rede Cegonha, começa a ser aplicado quan-
do a mulher dá entrada no Pronto-Socorro 
Ginecológico Obstétrico do HMU. Ali, ela 
é encaminhada para a sala de classificação. 
Se constatado que a paciente é de baixo ris-
co – ou seja, não apresenta intercorrências 
como hipertensão, diabetes ou rompimento 
da bolsa gestacional antes da 37a semana – o 
parto será conduzido pela enfermeira obste-
tra e acompanhado pela equipe médica. 

“Nossa proposta não exclui o médico, 
pelo contrário, compartilhamos o cuidado. 
Queremos a integração. Somos um hospital-
escola, então para nós é fundamental que os 
alunos de Medicina e os residentes se fami-
liarizem com as técnicas não cirúrgicas e não 
medicamentosas, sendo menos intervencio-
nistas, conforme as orientações do Ministé-
rio da Saúde”, afirma a gerente.

Ações visam garantir que mulheres participem ativamente do nascimento dos filhos

ALÍVIO DA DOR
Mulheres que precisam ter o parto in-

duzido agora aguardam em sala específica, 
com três leitos, batizada de quarto Miss, no 
segundo andar do HMU. No centro cirúr-
gico, na unidade de pré-parto, a parturiente 
tem acesso a massagens e banhos terapêu-
ticos no chuveiro e também são ensinados 
exercícios respiratórios, além de ofertados 
elementos como a bola de Pilates, o espaldar 
(conjunto de barras de madeira fixadas na 
parede) e o “cavalinho”, espécie de cadeira 
com assento invertido. 

“Esses instrumentos podem ser usados 
para aliviar a dor e o desconforto, além de 
promoverem o alongamento da região lom-
bar, o relaxamento muscular e facilitar a dila-
tação. Nosso papel é oferecer esses recursos 
à mulher e informar os benefícios. Ela é livre 
para escolher o que se sente à vontade para 
fazer”, comenta a enfermeira obstetra Maria 
Aparecida Riva de Andrade, coordenadora 
do Cuidado Obstétrico. 

A paciente deve classificar sua dor numa 
escala de zero a dez e pode requerer o uso 
de analgesia para controlar o sintoma. Re-
gras tradicionais, que mantinham a mulher 
estática em trabalho de parto, deitada como 
se estivesse num exame ginecológico, e em 
jejum, foram abolidas, assim como a episio-
tomia de rotina. A mulher é estimulada a ca-
minhar pelo espaço e a ficar na posição que 
lhe for mais confortável – sentada no leito 
ou numa banqueta, ajoelhada, agachada, de 
lado, em quatro apoios, dentre outras. 

“Nossa missão é que a mulher, ao ser 
questionada sobre seu parto, tenha a lem-
brança de que foi uma experiência maravi-
lhosa. E não algo marcado pela dor e pela 
dúvida. Queremos que ela se sinta em-
poderada, não invadida.”, sustenta Maria 
Aparecida.

ALOJAMENTO CONJUNTO
Outra prática já adotada pelo HMU e 

que integra o protocolo é o método pele 

a pele, em que o bebê é colocado junto 
ao peito da mãe logo após o nascimento, 
onde permanece por, pelo menos uma 
hora, ainda no centro cirúrgico. O hospital 
fornece uma faixa elástica para acomodar 
melhor o recém-nascido e dar mais segu-
rança à mãe. 

“Isso ajuda a manter a temperatura do 
bebê e permite que ele comece a sentir a 
textura da pele e das mamas. É um impor-
tante aliado no sucesso da amamentação, e 
também na construção do vínculo”, explica 
a gerente de enfermagem. Do centro cirúr-
gico, mãe e bebê seguem juntos para o aloja-
mento, e não se separam.

Antes de receber alta, a mulher é convi-
dada a responder questionário sobre a assis-
tência e orientações recebidas durante o tra-
balho de parto. As informações vão orientar 
a equipe quanto às possíveis melhorias que 
devem ser implementadas para qualificar o 
cuidado. 

A paciente também preencherá formulá-
rio no momento em que ingressar no HMU, 
o chamado plano de parto. O objetivo é sa-
ber como foi feito o pré-natal, quais são as 
expectativas da parturiente em relação ao 
nascimento do seu bebê e se ela conhece os 
benefícios do parto normal, além de tirar 
dúvidas sobre o procedimento. “São ferra-
mentas para nortear nosso trabalho e saber, 
caso a caso, como lidar com cada usuária”, 
afirma a coordenadora Maria Aparecida.

QUALIFICAÇÃO
A gerente de enfermagem ressalta que 

a qualificação permanente dos profissionais 
que trabalham na assistência direta ao parto 
é fundamental para o sucesso do protocolo. 
Por isso, a equipe do HMU está em constan-
te formação. 

Desde novembro, cerca de 80 médi-
cos e enfermeiros passaram pela forma-
ção da Also (sigla em inglês para Suporte 
Avançado de Vida em Obstetrícia), que 
capacita trabalhadores da saúde para li-
dar com emergências obstétricas como 
hemorragias, reanimação materna, lacera-
ções de terceiro e quarto graus e trabalho 
de parto prematuro. O curso, com aulas 
teóricas e práticas, é o único reconhecido 
pela Fede-ração Brasileira de Ginecologia 
e Obstetrícia (Febrasgo) e concede certi-
ficado mediante aprovação do aluno na 
avaliação final.

Joana e a filha Avivia, que nasceu em parto natural; mãe elogiou dedicação e carinho da equipe

Fotos: Divulgação/PMSBC
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“Estou maravilhada com  
o cuidado que recebi”

HC recebe aparelho de 
ressonância magnética

Mesmo com poucas horas de vida, Avivia 
já tinha arrancado centenas de suspiros dos 
pais. A menina nasceu no HMU na manhã 
de uma segunda-feira chuvosa de março; a 
mãe, Joana Pau¬la Pereira da Silva, realizou 
o sonho da maternidade e também o do par-
to hu¬manizado. “Queria que fosse o mais 
na¬tural possível, sem intervenções. Já tinha 
lido muito a respeito. Mas não pensei que 
teria um atendimento com tanta qualidade 
na rede pública”, conta. 

Joana deu entrada no hospital às 2h30, já 
com contrações. Avivia nasceu às 11h30, com 
a mãe em posição vertical, sen¬tada num 
banquinho. “Não quis anestesia. Recorri ao 
chuveiro, massagem, fiz os aga¬chamentos, 
usei a bola de Pilates, cavalinho. Chegou o 
momento em que achei que não aguentaria, 
mas a equipe passa muita con¬fiança. Estou 

maravilhada com o cuidado que recebi. Foi 
muito melhor do que imaginei. Nem na rede 
particular de saúde fui tão bem atendida.” 
Ela diz também ter se impressionado quan-
do a enfermeira colocou Avivia em seus bra-
ços imediatamente após o nascimento. “É 
inexplicável essa sensação”.

O pai, Elvis Domingues da Silva, não 
apenas acompanhou de perto o nasci¬mento 
de Avivia. Ele participou. Amparou Joana 
enquanto ela fazia força no período expul-
sivo, fez massagens para aliviar a dor, cortou 
o cordão umbilical que ligava a fi¬lha à mãe. 
“Senti que trabalhamos juntos. Foi lindo. Se 
tivesse sido uma cesárea, ja¬mais teríamos 
essa experiência. A equipe enfatizou que 
tudo seria como a Joana quisesse. E foi as-
sim mesmo. Só temos a agradecer por esse 
momento”.

O Hospital de Clínicas Municipal 
(HC) contará em breve com serviço de 
ressonân¬cia magnética. O moderno 
equipamento foi entregue em março e irá 
integrar o parque de diagnóstico por ima-
gem da unidade. Em média, poderão ser 
realizados, por mês, cerca de 300 procedi-
mentos. Atualmente, esse tipo de exame é 
feito por meio de contrato com prestado-
ra de serviços. 

O hospital investiu R$ 5 milhões na 
im¬plementação do serviço, recurso ob-
tido junto ao Ministério da Saúde e utili-
zado na compra do aparelho e infraestru-
tura neces¬sária ao seu funcionamento 
– como blinda¬gem magnética e acústica 
da sala. 

Para receber o equipamento de 
ressonân¬cia magnética, o HC realizou 
operação que já estava programada des-
de a inauguração do hospital, a exemplo 
do que já havia sido rea¬lizado em outras 
duas ocasiões. O aparelho precisou ser 
içado por guindaste a altura de 5,25 me-
tros e passar por uma abertura feita na pa-
rede especialmente para esta finalidade. 

O magneto, parte principal do apa-
relho, pesa seis toneladas e mede 2,3 me-

tros de altura, 2,3 metros de largura e 2,2 
metros de profundidade. Com essas di-
mensões, seria inviável transportá-lo pelas 
escadas e corredores do hospital. A ação 
envolveu dez funcionários, durou cerca de 
seis horas e incluiu a elevação e passagem 
dos outros componentes do equipamento 
de ressonân¬cia. “Já havíamos usado essa 
mesma estratégia quando precisamos rece-
ber e instalar a he¬modinâmica e o equi-
pamento da Central de Materiais Esterili-
zados (CME). Este é o último de grande 
porte que recebemos”, explica a coordena-
dora de Engenharia Clínica do HC.

OUTROs EXAMEs
Entre os serviços de diagnóstico por 

ima¬gem disponíveis no hospital estão o 
raio X e ultrassom, para pacientes atendi-
dos na unida¬de. Há ainda a tomografia, 
que realiza cerca de 600 exames para toda 
a rede municipal por mês, e a hemodinâ-
mica cardiológica de urgência, com cerca 
de 30 procedimentos por mês. Nesses ca-
sos, o paciente passa pelo exame no HC e 
o laudo é enviado ao médi¬co solicitante. 
O usuário é informado sobre os resulta-
dos durante a consulta de retorno.

Hospital recebe último grande equipamento,  
que fará média de 300 exames por mês

Joana teve o apoio de Elvis durante todo o trabalho de parto; ela não quis anestesia e utilizou  
os métodos como massagens e banho para controle da dor

Equipamento pesa 6 toneladas e precisou ser içado a altura de 5,25 metros
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segurança do Trabalho comanda palestra
sobre ergonomia na Câmara de são Caetano

Empresários do ABC buscam doações para reformar ala de quimioterapia infantil

A convite do Serviço Especializado de 
Segurança e Medicina do Trabalho (SEES-
MT) da Prefeitura de São Caetano, a equipe 
do SEESMT da Fundação do ABC esteve 
em 30 de abril, na Câmara de Vereadores do 
município, para palestra sobre ergonomia di-
recionada aos funcionários da Casa.

O evento é resultado de trabalho inicia-
do neste ano pelo Programa de Desenvol-
vimento Institucional (PDI) da Diretoria 
Executiva de Recursos Humanos da FUA-
BC, que busca aproximar os serviços de Se-
gurança e Medicina do Trabalho de todas as 
unidades da Fundação do ABC, assim como 
estreitar laços e estabelecer ações de coope-
ração com departamentos de Saúde e Segu-
rança dos municípios parceiros.

“Este sinergismo é benéfico tanto para 
os colaboradores da FUABC como para os 
trabalhadores das Prefeituras, pois as inter-
venções que realizamos têm como objetivo 
principal a conscientização de todos os tra-
balhadores. Dessa forma, buscamos a re-
dução de acidentes e doenças do trabalho”, 
explica o Engenheiro de Segurança do Tra-
balho da FUABC, Amaury Machi Junior.

As noções passadas sobre ergonomia e re-

educação postural promovem resultados positi-
vos no ambiente de trabalho, pois melhoram a 
qualidade de vida dos colaboradores e reduzem 
os índices de afastamento médico decorrente 
de lesões por esforço repetitivo, por exemplo. 
Além disso, por meio de orientações sobre a 
postura correta de acordo com o tipo de função 
exercida, é possível prevenir doenças e reduzir 
problemas musculares decorrentes da postura 
inadequada para determinado ofício.

INTEgRAÇÃO DOs sEEsMTs
O Serviço Especializado de Segurança e 

Medicina do Trabalho da Fundação do ABC 
organizou em 23 de março a primeira reu-
nião geral de integração dos SEESMTs. O 
encontro reuniu técnicos e engenheiros de 
Segurança do Trabalho de diversas unida-
des gerenciadas pela FUABC, entre as quais 
o Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Mauá, AME Santo André, Cen-
tral de Convênios, Centro Hospitalar do Sis-
tema Penitenciário, Complexo Hospitalar de 
São Bernardo, Hospital da Mulher de Santo 
André, Hospital Nardini de Mauá, Hospi-
tal Estadual de Francisco Morato, Hospital 
Irmã Dulce de Praia Grande e Instituto de 

Um grupo de empresários da região do 
ABC está mobilizado para viabilizar a reforma 
do espaço de quimioterapia do Ambulatório de 
Oncologia Pediátrica da Faculdade de Medici-
na do ABC. Moderno e ousado, o projeto da 
Quimioteca está orçado em aproximadamente 
R$ 100.000 e foi desenvolvido voluntariamente 
pela designer de interiores Maximira Durigan. 
Prevê novas poltronas de quimioterapia com 
tablets individuais, instalação de ar-condicio-
nado e de piso especial que previne contami-
nações, entre outros benefícios que tornarão a 
assistência mais humanizada tanto para os pa-
cientes quanto para os acompanhantes.

O projeto da Quimioteca foi apresentado 
oficialmente em 8 de maio, durante café da ma-
nhã no restaurante Baby Beef  Jardim, em Santo 
André. Cerca de 50 empresários compareceram 
ao evento, que marcou o início da edição 2015 
do “Arraiá dos Amigos Solidários”. Empresá-
ria e uma das organizadoras da ação, Naura De 
Nadai falou sobre a importância da participação 
para o sucesso da iniciativa beneficente. “Nosso 
objetivo é mudar a vida das pessoas. Realizamos 
o primeiro Arraiá dos Amigos em 2013, que à 
época não tinha esse cunho beneficente. Porém, 
o evento foi um grande sucesso e decidimos 
repeti-lo em 2014, inserindo a questão da soli-

Infectologia Emílio Ribas II do Guarujá.
A reunião foi conduzida pelo engenhei-

ro de Segurança do Trabalho, Amaury Machi 
Junior, que ressaltou a importância da apro-
ximação entre os profissionais de segurança 
do trabalho da FUABC, em busca de am-
pliar a troca de experiências e informações, 
assim como a difusão de conhecimento e 
o desenvolvimento de fluxos de trabalho. 
“Essa integração é muito importante. Temos 
profissionais altamente qualificados nos SE-
ESMTs das várias unidades da Fundação do 

ABC, cujos conhecimentos especializados 
podem ser de grande valia na prestação de 
auxílio e no desenvolvimento de treinamen-
tos corporativos”, destacou Machi Junior.

Os resultados da reunião foram imedia-
tos, com a colocação em pauta de assuntos 
relevantes como o Plano de Evacuação de 
Área (NR-23), Treinamento de Segurança 
em Serviços de Eletricidade (NR-10), Trei-
namento de Caldeiras (NR-13) e Treina-
mento de Ergonomia (NR-17), assim como 
a uniformização de procedimentos.

Atividade sobre ergonomia junto aos funcionários da Câmara de Vereadores de São Caetano

Jairo Cartum e o vice-presidente da FUABC, Mauricio MindriszKátia Dotto, Jairo Cartum e Anelita Bustos

dariedade”, contou Naura De Nadai.
Ano passado, a entidade beneficiada foi 

a Instituição Camille Flamarion, que recebeu 
R$ 95.000 para reformas estruturais.

QUIMIOTECA FMABC
Segundo o médico responsável pelo Am-

bulatório de Oncologia Pediátrica da FMA-
BC, Dr. Jairo Cartum, a ala de quimioterapia 
é o “coração” do serviço. “As crianças pas-
sam boa parte do dia tomando quimioterapia 
nesse espaço. São 4 ou 5 horas que ficam ali, 
várias vezes por semana. Precisamos reade-
quar esse espaço. A transformação de uma 

ala exclusivamente assistencial em ‘Quimiote-
ca’ vai justamente ao encontro da filosofia de 
humanização, em busca de oferecer o melhor 
e mais adequado ambiente aos pacientes e fa-
miliares”, descreve o oncopediatra.

Interessados em participar do “Arraiá 
dos Amigos Solidários” e contribuir com a 
Quimioteca do Ambulatório de Oncologia 
Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC 
podem realizar depósito identificado para 
“Associação de Voluntários para o Combate 
ao Câncer do ABC”. O banco é o Santan-
der, agência 3554, conta 13000138-5 e CNPJ: 
03149723/0001-45.


