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Hospital da FUABC é o
único do Estado eleito

“Amigo da Mulher”

Associação dos Docentes
da FMABC completa 35 anos  
e organiza ciclo de palestras

Hospital de Osasco adota 
sistema internacional de 
urgência e emergência

Pág. 2A Faculdade de Medicina do ABC acaba de publicar artigo no periódico científico Tumor Biology sobre técnica pioneira de perfilhamento genético do 
câncer de mama. Trata-se de exame que subsidia a equipe médica com o diagnóstico molecular da doença, fornecendo elementos que permitem a  

indicação de tratamentos mais precisos, melhorando o prognóstico. Hoje o exame mais conhecido do gênero tem custo aproximado de R$ 9.000. A patente 
para a técnica brasileira já foi solicitada ao Ministério da Saúde e o exame estará disponível por R$ 1.200 – ou seja, 85% mais barato. Pág. 3

Exame genético brasileiro contra o
câncer de mama será 85% mais barato

FILIPE NUNES/SECOM/PMODivulgação
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Carreta vai zerar demanda de 
mamografia em São Caetano

Dentro da estratégia do Programa 
Fila Zero, a Prefeitura de São Caetano 
pretende zerar as 570 demandas repri-
midas de mamografia na rede municipal 
de Saúde com a carreta itinerante do Pro-
grama Mulheres de Peito, da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo. A Central 
de Agendamento e Regulação está en-
trando em contato com essas pacientes, 
mas demais moradoras também podem 
fazer o exame. Mulheres com idade entre 
35 e 49 anos devem levar pedido médico, 
RG e cartão SUS. Já as mulheres acima de 
50 anos não precisam de pedido médico, 
apenas RG e cartão SUS.

O veículo realiza exames preventivos 
ao câncer de mama e ficará estacionado 
em frente ao Teatro Santos Dumont (Ave-
nida Goiás, 1.111, Centro) até o dia 27 de 
junho. As mamografias serão promovidas 
até o dia 24. Nos dias 25, 26 e 27, funcio-
nará apenas em esquema de finalização, 
com atendimentos para exames comple-
mentares ou liberação de resultados.

A carreta, que conta com salas para 
mamógrafo e para tratamento de imagem 
de radiografia computadorizada, estará 
aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exce-

to feriados. A capacidade diária é de 50 
pacientes de segunda a sexta-feira, e 25 
aos sábados, com distribuição de senhas. 
O prefeito Paulo Pinheiro, o secretário 
municipal de Saúde, Jesus Gutierrez, e 
autoridades deram início aos serviços em 
2 de junho.

“Antecipamos a vinda do veículo, 
que estava prevista para agosto, graças 
aos nossos esforços com a Secretaria de 
Saúde do Estado. Agora, conseguiremos 
acabar com as demandas reprimidas de 
mamografia. Entre 750 e mil exames 
serão oferecidos. Eu incentivo e reforço 
para que as mulheres sulsancaetanenses 
aproveitem esse serviço”, ressaltou Paulo 
Pinheiro.

Lilian Lins de Menezes e Juliete Da-
vid, respectivamente, supervisora admi-
nistrativa e encarregada pelo atendimento 
na carreta, explicam: “É feita uma triagem 
e depois a mamografia. Temos o resulta-
do em cinco dias úteis. Caso seja neces-
sário, no retorno, realizamos exames de 
ultrassonografia e punção mamária aqui 
mesmo. Se detectada alguma alteração, a 
paciente já sai com a guia de encaminha-
mento para o Hospital Mário Covas, que 
é a referência do SUS nesta região”.

Prefeito Paulo Pinheiro, secretário Jesus Gutierrez e autoridades em visita à carreta do “Mulheres de Peito”

Mulheres em Foco
Chegamos à me-

tade do ano e algu-
mas coincidências 
do período me fa-
zem dedicar grande 
parte deste editorial 
às mulheres, assim 
como a trabalhos 
que as unidades da 
Fundação do ABC 
têm desenvolvido 
junto ao público 
feminino. E come-
ço pelo tradicional 
Hospital da Mulher 
de Santo André. 
Essa bem-sucedida 
parceria entre Pre-
feitura e FUABC acaba de conquistar mais 
um certificado de qualidade, que se une a 
tantos outros obtidos ao longo dos anos, 
ratificando a excelência com que os servi-
ços são desenvolvidos na instituição. Fomos 
o único equipamento em todo o Estado a 
receber o Prêmio Dr. Pinotti de Hospital 
Amigo da Mulher – fato que destaca nossa 
preocupação com o atendimento integral à 
mulher, incluindo ações de prevenção e de 
promoção à saúde.

Outro destaque é a chegada do Pro-
grama Mulheres de Peito a São Caetano. 
Trata-se de iniciativa da Secretaria de Es-
tado da Saúde, pela qual uma carreta fica-
rá estacionada durante quase todo o mês 
de junho, oferecendo exames gratuitos de 
mamografia às munícipes. Serão mais de 
250 exames disponíveis por semana. Vale 
ressaltar que o tumor de mama é o segun-
do tipo de câncer com maior incidência 
na população feminina mundial e brasi-
leira, atrás apenas dos tumores de pele. 
A mamografia, que é uma radiografia das 
mamas, é fundamental para descobrir a 
doença em fase inicial, aumentando so-

bremaneira as pos-
sibilidades de cura.

Em maio, ti-
vemos diversas 
atividades em co-
memoração ao Dia 
das Mães. Nossas 
unidades de saúde 
fizeram questão de 
celebrar a data ho-
menageando fun-
cionárias, pacientes 
e acompanhantes 
em atendimento 
ambulatorial, assim 
como gestantes e 
mães internadas 
nos hospitais. No 

Hospital Estadual de Francisco Morato, 
por exemplo, entre as ações realizadas es-
tiveram penteados gratuitos para as par-
turientes. Já o Hospital da Mulher pro-
moveu confraternização e presenteou as 
mães com produtos de higiene pessoal e 
uma roupa para recém-nascido. Em Praia 
Grande houve entrega de kits de beleza e 
bijuterias no Hospital Irmã Dulce.

Ampliando as cores deste Editorial 
“rosa”, gostaria de destacar o novo mode-
lo de atendimento para casos de urgência e 
emergência recém-implantado no Hospi-
tal Municipal Central de Osasco Antonio 
Giglio. Já está em funcionamento o Pro-
tocolo de Manchester, um sistema inter-
nacional que utiliza cores para classificar 
os usuários de acordo com a gravidade do 
quadro clínico e priorizar o atendimento. 
Assumimos há pouco mais de um mês a 
unidade e este é um grande passo no sen-
tido da reorganização da assistência e dos 
processos de gestão.

MArCo AnTonIo sAnTos sIlVA
Presidente da Fundação do ABC

PMSCS/Du Merlino
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A Faculdade de Medicina do ABC aca-
ba de publicar artigo no periódico cientí-
fico Tumor Biology (http://link.springer.
com/article/10.1007/s13277-015-3529-5) 
sobre técnica pioneira de perfilhamento 
genético do câncer de mama. Trata-se de 
exame que subsidia a equipe médica com 
o diagnóstico molecular da doença, forne-
cendo elementos que permitem a indicação 
de tratamentos mais precisos, melhorando 
o prognóstico. Hoje o exame mais conheci-
do do gênero é o Oncotype DX, disponível 
no país em poucos serviços particulares ao 
custo de aproximadamente R$ 9.000 (US$ 
3.000). A patente para a técnica brasileira 
já foi solicitada ao Ministério da Saúde e o 
exame estará disponível por R$ 1.200 – ou 
seja, 85% mais barato.

O carcinoma de mama é a causa mais fre-
quente de mortalidade por câncer em mulhe-
res no país, com risco esperado de 49 casos a 
cada 100 mil brasileiras, segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA). A elevada in-
cidência da doença reforça a necessidade de 
biomarcadores prognósticos mais efetivos, 
capazes de estratificar os riscos de recaída (re-
cidiva) e preveni-las a partir da personalização 
dos tratamentos. “Os carcinomas mamários 
são heterogêneos do ponto de vista molecu-
lar. Dessa forma, a avaliação das caracterís-
ticas anatomopatológicas, associada ao perfi-
lhamento gênico do tumor e a biomarcadores 
relacionados ao processo metastático – como 
a pesquisa de células tumorais circulantes – 
podem proporcionar visão mais ampla do 
processo tumoral, fornecendo informações 
importantes de natureza prognóstica e predi-

Exame genético brasileiro contra o
câncer de mama será 85% mais barato

Faculdade de Medicina do ABC já solicitou patente para exame prognóstico que custará R$ 1.200. Até então, 
primeira opção era o Oncotype DX, disponível a US$ 3.000 em poucos serviços particulares

O coordenador do estudo e professor titular de Oncologia e Hematologia da FMABC, Dr. Auro del Giglio

reúne vantagens operacionais que a tornam 
preferida entre as demais.

Tanto a plataforma Oncotype quanto a 
nova técnica desenvolvida pela Faculdade de 
Medicina do ABC englobam a análise de 21 
genes envolvidos em importantes processos 
ligados ao câncer de mama, como invasão tu-
moral, proliferação celular e vias relacionadas 
a receptores hormonais. “O exame permite 
visualizar todo o perfilhamento genético do 
câncer de mama. A partir dos resultados é 
gerado um índice, que indica as possíveis res-
postas da paciente antes mesmo do início do 
tratamento. Graças a esse ‘score’ é possível 
saber quais pacientes se beneficiariam de qui-
mioterapia para prevenção de recidivas (retor-
no da doença), assim como os casos em que a 
hormonioterapia traria melhor prognóstico”, 
exemplifica o coordenador do Laboratório de 
Análises Clínicas da FMABC e autor da pes-
quisa, Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca, 
que completa: “É uma ferramenta prognós-
tica fundamental para melhorar os resultados 
dos tratamentos e que, devido ao alto custo, 
estava restrita a reduzida parcela da popula-
ção. A partir de agora, com uma técnica nova, 
segura e mais acessível, esperamos que esse 
benefício seja disponibilizado em larga esca-
la, inclusive com incorporação pelo Sistema 
Único de Saúde e por operadoras de planos 
de saúde privados”.

PACIEnTEs E 
METoDologIA

A eficácia do novo exame de perfilha-
mento genético do câncer de mama foi com-
provada a partir de estudo que incluiu 167 
mulheres com carcinoma mamário em está-
gios I, II e III e indicação de quimioterapia 
adjuvante. As pacientes foram encaminha-
das para a pesquisa da Faculdade de Medi-
cina do ABC pelo Hospital Estadual Mário 
Covas de Santo André, Hospital de Câncer 
de Barretos (Fundação Pio XII) e Hospital 
Israelita Albert Einstein.

As mulheres foram acompanhadas du-
rante 29 meses e passaram por procedimen-
tos padronizados pela American Society of  
Clinical Oncology, entre os quais visitas clí-
nicas periódicas, mamografia anual e demais 
exames solicitados em caso de suspeita clíni-
ca ou para avaliação de sintomas.

A pesquisa da Faculdade de Medicina 
do ABC foi aceita pela FAPESP - Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo e contou com subsídio de 
quase R$ 500 mil. Além do coordenador, 
Dr. Auro del Giglio, e do Dr. Fernando 
Luiz Affonso Fonseca, também assinam 
o estudo pela FMABC as pesquisadoras 
Beatriz Alves, Flavia de Souza e Renata 
Kuniyoshi.

tiva”, explica o professor titular de Oncologia 
e Hematologia da FMABC e coordenador do 
estudo, Dr. Auro del Giglio.

Atualmente existem três plataformas de 
perfilhamento gênico com utilidade prog-
nóstica potencial – ou seja, que podem in-
fluenciar diretamente na definição do trata-
mento de mulheres com câncer de mama: 
plataforma de Rotterdam, Oncotype e 
Mammaprint. Entre as opções, a Oncotype 

Pesquisadores responsáveis, doutores Auro del Giglio, Fernando Luiz Affonso Fonseca, Beatriz Alves e Flavia de Souza
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Associação dos Docentes 
completa 35 anos e organiza  

ciclo de palestras
A Associação dos Docentes da Faculda-

de de Medicina do ABC (ADOC) comple-
tou em maio 35 anos de fundação e marcou 
a ocasião com ciclo de palestras na área de 
educação. A capacitação foi voltada a pro-
fessores da instituição, médicos residentes e 
demais membros da comunidade acadêmica 
interessados nos temas.

Em 11 de maio, a professora Patricia 
Zen Tempski abriu os trabalhos com o tema 
“Principais teorias da educação” e retornou 
à FMABC no dia 25, quando falou sobre os 
“Principais métodos de ensino”. A convidada 
é médica, doutora em Ciências pela Universi-
dade de São Paulo e professora de Embrio-
logia Humana na Faculdade Evangélica do 
Paraná. Coordena o Ambulatório de Atendi-
mento à Pessoa com Síndrome de Down do 
Instituto de Medicina Física e Reabilitação do 
Hospital das Clínicas da FMUSP e é idealiza-
dora de pesquisas sobre qualidade de vida de 
estudantes da área da saúde. Também é orga-
nizadora do PAEM - Programa de Avaliação 
de Escolas Médicas.

No dia 28 de maio, data oficial de funda-
ção da ADOC, o Anfiteatro David Uip foi 
palco de comemoração pelo aniversário de 
35 anos da associação. A ocasião foi maraca 
por homenagens ao primeiro presidente, Dr. 
Orlando César de Oliveira Barreto, e ao pri-
meiro vice-presidente, Szulim Ber Zynger.

35 Anos DE APoIo 
Aos DoCEnTEs
Em 28 de maio de 1980, os professores 

da Faculdade de Medicina do ABC funda-
vam a Associação dos Docentes. O primeiro 
presidente, Dr. Orlando César de Oliveira 
Barreto, comandava a entidade ao lado de 
Szulim Ber Zynger (vice-presidente), Regis-
tila Libania Beltrame (1ª secretária), Roberto 
Badhur (2º secretário), Maria Cristina Cris-
toforo (1ª tesoureira) e Rosa Alta Goldfarb 
Goresco (2ª tesoureira).

Ao longo de três décadas e meia de traba-
lho foram incontáveis os desafios da ADOC, 
sempre em busca de aprimorar o ensino na 
FMABC e contribuir para o crescimento e 
consolidação da faculdade como uma das 
mais importantes do país.

Em outubro de 2013, o primeiro pre-
sidente da associação, que foi professor de 
Hematologia da FMABC entre 1975 e 1983, 
retornou ao campus universitário para mo-
mento histórico: a inauguração de uma nova 
sede para a ADOC – que oferece espaço mais 
adequado e integrador aos professores, tanto 
para descanso e socialização nas horas livres 
quanto para estudo e pesquisa, com compu-

tadores e internet rápida à disposição.
Na ocasião da inauguração, Dr. Orlando 

Barreto recordou os primeiros passos da ins-
tituição: “Quando criamos a associação, os 
professores passaram a ver que eram fortes 
dentro da faculdade. A escola vivia intenso 
período de movimentos estudantis e greves, 
porém os docentes não estavam integrados. 
Não havia espaço para discussão”, afirmou 
o primeiro presidente, que completou: “A 
partir da criação da Associação dos Docen-
tes, passamos a participar dos debates e a 
buscar soluções para os problemas da FMA-
BC. Cheguei a ir até Brasília conversar com 
o secretário que cuidava da área de relações 
governamentais com instituições de ensino, 

a fim de expor as dificuldades enfrentadas 
pela Medicina ABC e reforçar negociações 
que já estavam em andamento para aporte 
do Governo Federal. Algumas semanas mais 
tarde passamos a receber recursos do Minis-
tério da Saúde, que contribuíram muito com 
as contas da instituição.

Hoje a ADOC tem como presidente o 
professor e coordenador na graduação do 
1º ano do curso de Medicina, Dr. Sergio 
Baldassin. A direção da associação também 
conta com os docentes José Carlos Molero, 
da Fisioterapia, Nilson Silva, do Núcleo do 
Bem-Estar do Aluno, Maria Elisa Ravagnani 
Ramos, da Enfermagem, Adriano Meneghini 
e Neif  Murad, ambos da Cardiologia. 

Sergio Baldassin e os fundadores da Associação dos Docentes, Szulim Ber Zynger e Orlando Barreto

Na comemoração dos 35 anos da ADOC, professores Nilson Silva, Márcia Tamosauskas, Patricia Zen Tempski e Sergio Baldassin

Feira de Saúde 
cadastra alunos
voluntários para  
a edição 2015

Por meio do Diretório Acadê-
mico Nylceo Marques de Castro, os 
alunos da Faculdade de Medicina do 
ABC organizam em 22 de agosto a 
12ª edição da Feira de Saúde – evento 
anual que orienta e promove atendi-
mento gratuito à população com exa-
mes, consultas e palestras educativas. 
Atualmente a comissão organizadora 
está cadastrando os estudantes que 
desejam participar do evento como 
voluntários, recebendo inscrições de 
acadêmicos dos cursos de Medicina, 
Enfermagem, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Farmácia e Nutrição.

Com o tema central “Quem ama 
viver, se cuida e participa”, a 12ª Feira 
de Saúde ocorrerá na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) da Vila Guiomar, em 
Santo André, das 9h às 17h. Alunos 
interessados em participar devem en-
trar em contato com Ramon Félix ou 
com Italo Coelho pelo e-mail feirade-
saude.danmc@gmail.com.
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Hospital da Mulher é o único do Estado eleito no 
Prêmio Dr. Pinotti de “Hospital Amigo da Mulher”

Unidade realiza ação contra violência, abuso e exploração sexual

O Hospital da Mulher “Maria José dos 
Santos Stein”, de Santo André, foi o único 
equipamento em todo Estado de São Paulo 
que recebeu o Prêmio Dr. Pinotti - Hospital 
Amigo da Mulher, cuja entrega da edição 2015 
ocorreu em 27 de maio. Trata-se de reconhe-
cimento da Câmara dos Deputados, concedi-
do às instituições com atuação destacada na 
promoção, acesso e qualificação dos serviços 
de saúde da mulher. A solenidade às 11h teve 
lugar no Salão Nobre da Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília (DF).

O Prêmio Dr. Pinotti foi instituído pela 
Resolução n.º 15/2009 da Câmara dos Depu-
tados e atualizado pela Resolução nº 52/2014. 
É concedido anualmente a no máximo cinco 
entidades governamentais ou não governa-
mentais, cujos trabalhos ou ações merecem 
destaque no campo da atenção integral à saúde 
da mulher.

As cinco entidades que foram agraciadas 
este ano foram escolhidas em eleição que con-
tou com 16 conselheiros indicados pelos líde-
res e representantes partidários. São elas: Hos-
pital do Câncer de Pernambuco (PE), Hospital 
Estadual Carlos Chagas (RJ), Hospital Sofia 
Feldman (MG), Instituto Estadual do Cérebro 

O Hospital da Mulher “Maria José dos 
Santos Stein” realizou em 18 de maio pales-
tra alusiva ao Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescente. Com início às 14h, o evento no 
auditório do hospital foi aberto ao público e 
buscou fortalecer os mecanismos sociais de 
proteção a crianças, jovens e mulheres que 
sofreram esse tipo de violência.

A palestra esteve a cargo da psicóloga e 
coordenadora geral do Centro de Referências 
às Vítimas de Violência do Instituto Sedes Sa-
pientiae (CNRVV), Dalka Chaves de Almeida 
Ferrari. “Muitos são os dilemas e impasses dos 
profissionais que compõem a rede de proteção 
integral à criança e ao adolescente em situação 
de violência. Também são muitas as iniciativas 
e possibilidades no enfrentamento da questão. 
Trata-se, sem dúvida, de um campo em cons-
tante construção”, afirma a especialista.

Porta de entrada para o atendimento de 

Além da unidade de Santo André, estiveram em Brasília (DF) para receber o prêmio mais quatro 
equipamentos de saúde dos estados de Pernambuco, Minas Gerais e dois do Rio de Janeiro

Evento marcou ‘Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes’

Responsável pela indicação do hospital ao prêmio, a deputada federal Keiko Ota e o 
diretor técnico do Hospital da Mulher, Dr. Gilberto Palma

Dalka Chaves de Almeida Ferrari durante palestra no Hospital da Mulher de Santo André

Paulo Niemeyer (RJ), além do Hospital da Mu-
lher Maria José de Santos Stein (SP). “O prê-
mio reconhece as ações do Hospital da Mulher 
e o serviço de qualidade ofertado à população. 
Somos hospital referência para o município e 
buscamos sempre atender às necessidades dos 
cidadãos”, garante diretor técnico do Hospital 

da Mulher, Dr. Gilberto Palma, que represen-
tou o hospital e recebeu o prêmio em Brasília.

Entre os atributos que levaram o Hospi-
tal da Mulher de Santo André a conquistar a 
honraria está a participação na chamada Rede 
Cegonha – iniciativa do Ministério da Saúde 
para garantir assistência de qualidade desde o 

pré-natal até os 2 primeiros anos de vida da 
criança. Além disso, desde 2010 a unidade é 
certificada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) com o título de Hospital 
Amigo da Criança.

Outra ação de destaque e que garante aten-
ção especial às mães é o Projeto Mãe Canguru, 
sistema pelo qual o recém-nascido com baixo 
peso ou prematuro permanece em posição ver-
tical, “colado” junto ao corpo da mãe. “O Mé-
todo Canguru é um programa de humanização 
e assistência neonatal, que implica no contato 
precoce pele a pele entre mãe e bebê prematu-
ro, aumentando o vínculo e contribuindo para 
o desenvolvimento do recém-nascido”, deta-
lha Dr. Gilberto Palma.

rEConHECIMEnTo nACIonAl
O Prêmio Dr. Pinotti - Hospital Amigo da 

Mulher leva o nome do médico ginecologista 
paulista José Aristodemo Pinotti (1934-2009), 
que se notabilizou por promover políticas vol-
tadas para as mulheres nos diversos cargos 
públicos em que ocupou, entre os quais de 
deputado federal e de secretário de Saúde do 
Estado de São Paulo. 

ATEnÇÃo 
DIFErEnCIADA
De acordo com a psicóloga do hospital, 

Denise Cristine Duaik Dicieri, a maioria dos 
pacientes que chega ao serviço apresenta si-
tuação crônica, ou seja, são pessoas que estão 
sofrendo violência sistematicamente há algum 
tempo. Poucas estão dentro do prazo de 72 
horas após a violência sexual – são os casos 
considerados agudos. Além do atendimento 
médico, ambulatorial e psicológico, o servi-
ço específico no Hospital da Mulher orienta 
as vítimas para que o crime seja registrado 
em uma delegacia de polícia. “Fazemos essa 
orientação, que é um dos motivos pelos quais 
as instituições parceiras devem estar sensibi-
lizadas para o acolhimento humanitário das 
vítimas”, observa a psicóloga. Em todos os 
casos, os profissionais fazem a notificação 
compulsória quando a vítima é criança ou 
adolescente, mulher e idoso.

vítimas de violência, o Hospital da Mulher de 
Santo André realiza atendimento diferencia-
do. Mulheres que sofrem abuso sexual, por 
exemplo, recebem medicamentos de preven-
ção às doenças sexualmente transmissíveis, 
inclusive para o HIV e gravidez indesejada 
decorrente do estupro.

Após o atendimento de emergência realiza-
do no hospital, os pacientes são encaminhados 
para o ARMI (Ambulatório de Moléstias In-
fectocontagiosas), onde recebem seguimento 
ambulatorial médico, psicológico e social pelo 
período necessário até a estabilização – em 
média, são acompanhados por seis meses.

Divulgação
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Programa de Desenvolvimento Institucional faz 
treinamentos e estimula qualidade de vida

Vinculado à Diretoria Executiva de Re-
cursos Humanos, o Programa de Desenvol-
vimento Institucional (PDI) da Fundação 
do ABC contabilizou diversas atividades no 
balanço do último bimestre, com destaques 
para treinamentos e capacitações de funcio-
nários no Centro Hospitalar do Sistema Peni-
tenciário, no Hospital Estadual de Francisco 
Morato e na mais nova unidade da FUABC, o 
Hospital Municipal Central de Osasco. Além 
disso, foi dada a largada para uma nova etapa 
de atenção aos colaboradores: o Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho.

Criado há cerca de um ano, o PDI-FUA-
BC tem por objetivo fundamentar a carreira 
dos profissionais, direcionando para o alcan-
ce da missão, dos objetivos e da obtenção 
de resultados institucionais. A proposta do 
programa enfatiza a importância da educação 
continuada, de modo que os colaboradores 
se mantenham atualizados e prestem serviços 
com qualidade e segurança.

CAPACITAÇÃo ProFIssIonAl
No início de junho, o Hospital Estadual de 

Francisco Morato recebeu o treinamento “Me-
lhorando a Performance”, que entre os diver-
sos temas abordados destacou a importância 
do planejamento, das metas e dos resultados, 
além de desenvolver oficina para reflexão so-
bre os objetivos individuais e profissionais.

Capacitação semelhante ocorreu em maio 
no Centro Hospitalar do Sistema Penitenci-
ário, onde os colaboradores foram estimula-
dos a discutir a missão, visão e os valores da 
unidade, com debates a respeito de estratégias 
para alcançar as metas institucionais.

Em 27 de maio, o Hospital Municipal 
Central de Osasco Antonio Giglio foi palco 
de treinamento que destacou a importância 

Academia destinada aos funcionários da FUABC e Central de Convênios passou por completa reestruturação

Em Osasco, treinamento no Hospital Antonio Giglio destacou importância do trabalho em equipe

do trabalho em equipe e do bom relaciona-
mento interpessoal, assim como a resistência 
e o desconforto com situações de mudança. 
Os temas em pauta foram escolhidos com 
objetivo de integrar as equipes da unidade e 
estimulá-las frente às muitas novidades no dia 
a dia de trabalho, tendo em vista que a Fun-
dação do ABC assumiu a gestão do hospital 
há pouco mais de um mês.

O próximo curso programado pelo PDI-
FUABC está marcado para os dias 24 e 25 de 
junho, destinado à capacitação de gestores de 
Recursos Humanos de todas as unidades ad-
ministradas pela FUABC para trabalhar com 
o “eSocial”. Trata-se de uma ação conjunta 
da Caixa Econômica Federal, do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), do Minis-
tério da Previdência (MPS), do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) e da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB), que visa 
unificar, integrar e padronizar o envio de in-
formações pelo empregador em relação aos 
seus empregados.

“Estamos buscando oferecer treinamen-
tos em diversas áreas, com temas específicos 
para setores administrativos, assistenciais e 
de atendimento ao público, por exemplo. O 
objetivo é promover a educação permanente 
dos colaboradores em várias frentes, identi-
ficando demandas nas unidades e propondo 
capacitações que agreguem conhecimento 
aos funcionários e contribuam com o dia a 
dia de trabalho nas unidades”, explica a di-
retora executiva de Recursos Humanos da 
FUABC, Caroline Saint Aubin.

QUAlIDADE DE VIDA 
no TrABAlHo
A academia destinada aos funcionários 

administrativos da FUABC e Central de Con-
vênios passou por completa reestruturação e 
foi reinaugurada em 18 de maio. Desde então, 
o espaço conta com diversas opções de dias 
e horários para realização de ginástica laboral, 
musculação personalizada, mat pilates, circui-
to de emagrecimento e dança de salão.

Hoje já são 86 colaboradores matriculados. 
Todos precisaram preencher ficha de inscrição 
e apresentar atestado médico autorizando os 
exercícios. Além disso, passaram por avaliação 
física com os profissionais da academia, que 
será repetida após três meses, com intuito de 
verificar os avanços e refazer os planos de ati-
vidades segundo o desempenho alcançado.

“Com a inserção do Programa de Desen-
volvimento Institucional neste novo momento 
da academia da Fundação do ABC, consegui-
mos implantar o Programa de Qualidade de 
Vida no Trabalho. São várias ações em anda-
mento, como o mat pilates, que busca tonificar 
e alongar os músculos”, exemplifica a fisiote-
rapeuta Tatiana Mantovani Massa, que detalha: 
“Diferentemente do pilates tradicional, que 
utiliza diversos aparelhos, a aula de mat pilates 
é mais compacta, com foco aeróbico e exercí-
cios dinâmicos realizados no solo, com bola ou 
colchonete. Os objetivos são a perda de gor-
dura localizada ou do peso geral, por meio de 
atividades potentes e que utilizam o peso do 
próprio corpo e a força da gravidade”.

Outro destaque deste reinício da academia 
é a ginástica laboral. A atividade possibilita 
maior eficiência e menor gasto energético por 
movimento específico, combatendo e preve-
nindo doenças ocupacionais, sedentarismo, 
estresse, depressão e ansiedade, além de me-
lhorar a flexibilidade, força, coordenação, rit-
mo, agilidade e resistência. Também aumenta 
a disposição e a sensação de bem-estar para a 
jornada de trabalho, reduz a fadiga no final do 
expediente e contribui na promoção da saúde 
e na qualidade de vida do trabalhador.

Além da fisioterapeuta Tatiana Mantovani 
Massa, a academia da FUABC conta com o 
educador físico Thiago dos Santos Reis, que 
está à frente do circuito de emagrecimento e 
das aulas de musculação personalizada, as-
sim como dos grupos de dança de salão, que 
ocorrem todas as sextas-feiras, com turmas 
das 17h às 18h e das 18h às 19h.
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Membros da Brigada de Incêndio res-
ponsável pela segurança do campus da Fa-
culdade de Medicina do ABC participaram 
em 9 de maio de treinamento intensivo. 
Total de 57 colaboradores da Fundação 
do ABC, Central de Convênios e FMABC 
passaram o dia no campo de treinamento 
da empresa Extellpp, em Suzano.

A capacitação anual da brigada de in-
cêndio é uma das exigências para renovação 
do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros, necessário para o funcionamen-
to dos prédios do campus. Nas instituições 
sem brigada de incêndio a renovação deve 
ser anual, enquanto as que mantêm o grupa-
mento realizam processo trienalmente.

CAPACITAÇÃo 
PrEVEnTIVA
O treinamento da Brigada de In-

cêndio da FMABC teve início às 7h30, 
quando ônibus partiu do campus em 
Santo André rumo à sede da Extellpp. O 
início dos trabalhos contou com orien-
tações teóricas sobre o fogo, combate a 
incêndios e noções básicas de primeiros 
socorros.

O passo seguinte consistiu em ca-
pacitação em campo. Os funcionários 
participaram de treinamento prático su-
pervisionado de combate a incêndios, 
assim como simulação de atendimento 
de primeiros socorros.

Brigada de Incêndio  
do campus universitário  
passa por treinamento

sEEsMT forma  
brigadistas no  

Hospital da Mulher
O Serviço Especializado de Seguran-

ça e Medicina do Trabalho (SEESMT) da 
Fundação do ABC está realizando treina-
mento para formação de nova brigada de 
incêndio no Hospital da Mulher de Santo 
André. Até julho, 100 funcionários da uni-
dade receberão certificados de brigadistas. 
A capacitação conta com parceria do 8º 
Grupamento de Bombeiros, da Prefeitu-
ra de São Caetano e do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (SAMU) de 
Santo André e de Mauá.

Braço de trabalho do PDI-FUABC, em 
abril o SEESMT já havia realizado levan-
tamento de risco do Hospital da Mulher e 
elaborado o Programa de Prevenção de Ris-
cos Ambientais - PPRA. Recentemente, a 
unidade também ganhou uma comissão de 
emergência. Formada por médicos, equipe 
de enfermagem, gestores e funcionários ad-
ministrativos, o grupo se reúne mensalmente 
para discutir, principalmente, estratégias de 
prevenção a incêndios. “Estamos trabalhan-
do em parceria com as unidades da Funda-
ção do ABC, propondo o olhar mais amplo 
sobre as questões relacionadas à segurança 
no trabalho. De maneira geral, essa área é 
vista como responsabilidade integral do SE-
ESMT. Porém, estamos sensibilizando ges-
tores e chefias dos equipamentos de saúde 
para mostrar que a segurança dos trabalha-
dores é responsabilidade de todos”, explica 
o Engenheiro de Segurança do Trabalho da 
FUABC, Amaury Machi Junior.

Em abril, outra unidade que contou 
com apoio do SEESMT-FUABC foi o Am-
bulatório Médico de Especialidades (AME) 
de Santo André, onde foi realizado trei-

namento de biossegurança. A bibliografia 
utilizada baseia-se em normatizações da 
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) e do Ministério do Trabalho e 
Emprego (Norma Regulamentadora nº 32), 
com destaque para temas como “Proteção 
Respiratória contra Agentes Biológicos” 
e “Prevenção de Acidentes com Materiais 
Perfurocortantes”.

O mesmo treinamento será realizado en-
tre junho e julho no Centro Hospitalar Mu-
nicipal de Santo André (CHM) – que ao lado 
da Unidade Básica de Saúde Alvorada, re-
cebeu em junho equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e orientações sobre riscos 
ocupacionais.

Para agosto, o Serviço Especializado de 
Segurança e Medicina do Trabalho progra-
mou treinamento gratuito de segurança em 
instalações elétricas (NR-10). Com carga de 
40 horas, a capacitação é destinada a colabo-
radores de todas as unidades da FUABC que 
têm contato direto ou indireto com a rede 
elétrica. As inscrições estão abertas e po-
dem ser feitas pelo telefone (11) 4993-5431. 
Bienal e obrigatório por lei, o treinamento 
ocorrerá no campus da FUABC-FMABC, 
em Santo André. 

SEESMT da Fundação do ABC está formando nova brigada de incêndio no Hospital da Mulher
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reforma do Pronto-socorro do
Hospital nardini já está autorizada

Ministro Chioro participa de entrega de reformas de UBss em Mauá

Com a assinatura da ordem de serviço 
pelo prefeito Donisete Braga e pelos secretá-
rios de Saúde, Célia Cristina Bortoletto, e de 
Obras, Luiz Carlos Theóphilo, e o sócio da 
empresa Engecon ABC, José Flávio de Frei-
tas Sampaio, está autorizado o início das obras 
de reforma do primeiro andar do Hospital de 
Clínicas Dr. Radamés Nardini de Mauá, que 
integra o projeto Novo Nardini. A assinatu-
ra do documento ocorreu na tarde de 25 de 
maio, no auditório da unidade, com a presen-
ça do presidente da Fundação do ABC, Mar-
co Antonio Santos Silva, e de Cristina Maria 
Poli e Monica Engelmann, que representaram 
a Secretaria Estadual de Saúde.

No primeiro andar também estão locali-
zadas a Retaguarda, Área de Emergência, Sala 
Amarela, 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e unidades de apoio como Nutrição 
e Farmácia. A obra consumirá R$ 6,5 milhões 
e é custeada pelo Governo do Estado. A refor-
ma ocorrerá em etapas e não haverá interrup-
ção dos serviços no pronto-socorro, que rea-
liza média de 6.000 atendimentos de urgência 
e emergência por mês. A próxima obra a ter 
início será a reforma da maternidade. “Cada 
centavo do dinheiro público será muito bem 
investido porque estamos trabalhando muito 
para que o Hospital Nardini seja referência 

em qualidade, possibilite boas condições de 
trabalho e ofereça dignidade no atendimen-
to aos usuários”, disse o prefeito. O chefe do 
Executivo pediu ao sócio da empresa que tente 
antecipar o fim das obras, com prazo de dura-
ção de 18 meses. “Estaremos ‘trocando o pneu 
com o carro andando’ e como não vamos pa-
rar o atendimento, o quanto antes ficar pronta, 
melhor”, completou.

Na ocasião, a secretária de Saúde reforçou 
o pedido de mais ajuda do Estado no custeio 
da unidade, que envia R$ 1 milhão por mês 
ao hospital. O Nardini é parceiro do Estado 
já que quase um quarto do atendimento é re-
alizado para pessoas de outras cidades, como 
Santo André e São Paulo, por exemplo, além 
das cidades da microrregião de Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra.

Para o superintendente do Hospital Nar-
dini, Dr. Morris Pimenta e Souza, “esta é uma 
reforma como nunca foi feita antes na história 
da unidade e representa o resgate da capacida-
de de atendimento e da humanização do ser-
viço”. Já o presidente da Fundação do ABC 
observou que “trata-se de uma obra que não 
pode paralisar o atendimento e é necessário 
que a população entenda que é para melhorar a 
qualidade do serviço. A FUABC estará ao lado 
da Prefeitura”.

A entrega das reformas das Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs) do Jardim Guapituba e 
Capuava, em 22 de maio, levou a Mauá o minis-
tro da Saúde, Arthur Chioro, pela segunda vez 
em seis meses. O ministro e o prefeito Donisete 
Braga participaram da cerimônia de entrega da 
reforma dos equipamentos, que tiveram investi-
mentos de R$ 1.008.362.91, compartilhados en-
tre o município e a União. Chioro havia estado 
em Mauá em dezembro para a entrega da re-
forma da UBS do Jardim Kennedy, que estreou 
novo padrão de ambiência para os equipamen-
tos da Atenção Básica na cidade.

A rede de saúde prevê reformas em 16 
UBSs no total. Até o momento, três já foram 
entregues, duas estão em construção (Jardins 
Oratório e Itapark) e outras quatro (Santa 
Lídia, Flórida, Paranavaí e Zaíra 1) estão em 
obras, com previsão de entrega para o próxi-
mo semestre.

O prefeito Donisete Braga comemorou a 
entrega das unidades e afirmou que o inves-
timento do Governo Federal foi de extrema 
importância. Os recursos são provenientes do 
Programa Requalifica UBS, que busca melho-
rar as unidades de saúde existentes e construir 
novas, para ampliar o atendimento à popula-
ção pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “O 
município investe na Saúde mais de 24% do 
Orçamento Municipal, enquanto que a legis-
lação determina 15%. É fundamental que os 
entes federados busquem esforços para a per-
feição no atendimento, recursos e para promo-
vermos o conceito de atender bem e qualificar 
a distribuição de remédios e exames”, afirmou 
o prefeito, ao considerar: “Informatizar a rede 
é o nosso novo desafio, para que as informa-
ções sobre os pacientes estejam disponíveis em 
todos os serviços”.

A secretária de Saúde, Célia Cristina Perei-

ra Bortoletto, traçou um panorama das polí-
ticas na área em Mauá: “O SUS é para todos, 
e as unidades bonitas também são para todos. 
Vamos aprimorar ainda mais o cuidado. Já 
conseguimos reduzir a mortalidade infantil 

para 12,46 a cada mil crianças com menos de 
um ano, em 2014. E estamos nos preparando 
para a IX Conferência Municipal de Saúde, em 
que vamos apresentar propostas para a cidade, 
região, estado e país”.

Para o prefeito Donisete Braga, novo desafio será a informatização da rede de saúde

Presidente da FUABC, Marco Antonio Santos Silva prestigiou a assinatura da ordem de serviço em Mauá

Prefeito Donisete Braga assinou ordem de serviço das  
obras em 25 de maio; projeto Novo Nardini tem início  

e obras no setor têm previsão de 18 meses

• Nova ambiência, divisão customizada em cores que 
adaptam ambiência à gravidade dos casos atendi-
dos com infraestrutura modernizada.

• Área de recepção e avaliação de pacientes acama-
dos (principalmente para transferências das UPAs e 
outros equipamentos de saúde) com três leitos.

• Nova estrutura para Unidade de Tratamento Inten-
sivo II – 10 leitos de emergência.

• Sala vermelha em substituição à sala de choque – 
sete leitos de urgência.

• Área amarela – oito macas de observação.
• Enfermaria de Retaguarda – 20 leitos.
• Área verde – 23 poltronas de observação.

• Salas de atendimento clínico e cirúrgico, com área 
para procedimentos.

• Salas de atendimento ortopédico, incluindo sala de 
Raios X, procedimentos e de gesso.

• Salas de atendimento ginecológico e obstétrico.
• Salas de observação com dois leitos e duas poltronas.
• Sala com dois leitos de emergência obstétrica.
• Salas de atendimento pediátrico.
• Dois leitos de emergência.
• Dois leitos de observação.
• Consultório odontológico.
• Salas de apoio (serviço social, classificação de risco, 

eletrocardiograma, suturas e enlutamento).

Confira as mudanças que o projeto novo nardini prevê para o primeiro andar:

Divulgação
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Ex-alunos da Medicina ABC 
celebram Jubileu de Prata

Curso de Farmácia 
orienta sobre

“Uso racional de 
medicamentos”

Formados em 1990, os médicos da 
17ª turma da Faculdade de Medicina do 
ABC escolheram um famoso restaurante 
de São Paulo para celebrar o Jubileu de 
Prata. Dos 80 alunos formados na turma, 
mais de 50 compareceram ao reencontro 
no dia 29 de maio. 

“É uma data bastante especial e não 
podíamos deixar de comemorar. São 25 
anos de formados, muitas boas lembran-
ças e um grupo de amigos bastante espe-

cial. Ficamos muito felizes com a grande 
adesão da turma, em um jantar com mo-
mentos emocionantes”, considera a pro-
fessora de Cirurgia Geral e do Aparelho 
Digestivo da FMABC e ex-aluna da tur-
ma, Dra. Sandra Di Felice Boratto.

Entre os pontos de destaque que mar-
caram o reencontro esteve a apresentação 
de vídeo com retrospectiva dos ex-alunos, 
desde o momento do trote, quando calou-
ros, até a formatura. 

O curso de Farmácia organizou entre os 
dias 5 e 7 de maio a “I Semana do Uso Ra-
cional de Medicamentos da FMABC”, com 
intuito de celebrar o Dia Nacional do Uso 
Racional de Medicamentos – comemorado 
oficialmente em 5 de maio.

No período da manhã dos três dias de 
evento, os acadêmicos Danilo Miranda Tog-
netti, Filipe Luchon da Silva, Janayna de 
Paula Lopes, Katia Crizol Mareco de Souza, 
Larissa de Cássia Gomes, Larissa Nogueira 
Coelho, Marcella Eiras da Rossi, Tamires de 
Godoi Mendes e Thalisa Paixão dos Santos, 
sob orientação da professora Ana Elisa Pra-
do Coradi, realizaram palestras para pacien-
tes e acompanhantes que aguardavam aten-
dimento nos ambulatórios de especialidades 
da faculdade. As atividades eram reeditadas à 
tarde, destinadas à comunidade acadêmica.

Entre os temas das palestras realizadas 
estiveram “Como utilizar corretamente seus 
medicamentos”, “Combate à dengue” e 
“Como armazenar e descartar medicamen-
tos”. Além das explanações, os alunos entre-
vistaram cerca de 250 pessoas entre pacien-
tes, acompanhantes, estudantes, professores 
e funcionários sobre o uso, armazenamento 
e descarte de medicamentos. Também fo-
ram entregues informativos disponibiliza-
dos pelo Conselho Regional de Farmácia 

com orientações a respeito do uso racional 
de medicamentos, dengue e descarte apro-
priado de medicamentos.

Durante a “I Semana do Uso Racional 
de Medicamentos da FMABC, os alunos 
também ficaram à disposição para respon-
der às dúvidas da população.

rIsCos À sAÚDE
Segundo informações do Ministério da 

Saúde, a automedicação traz grandes ris-
cos à saúde, pois a ingestão de substâncias 
de forma inadequada pode causar reações 
como dependência, intoxicação e até mes-
mo a morte. A receita médica é a garantia de 
que houve uma avaliação profissional para 
que determinado paciente utilize o medica-
mento.

O Dia Nacional do Uso Racional de Me-
dicamentos tem justamente esses objetivos: 
alertar a população sobre os riscos, assim 
como ressaltar o papel do uso indiscrimi-
nado de medicamentos e a automedicação 
como principais responsáveis pelos altos ín-
dices de intoxicação por remédios.

Além do agravamento de doenças, a au-
tomedicação pode promover a combinação 
errada de substâncias, com riscos de anular 
ou potencializar os efeitos dos medicamen-
tos em uso. 

Evento contou com palestras e orientações a pacientes atendidos no campus da FMABC
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Centro Hospitalar do sistema Penitenciário faz 
‘Campanha de Controle de Infecção Hospitalar’

Professor da Medicina ABC comandará
Congresso Brasileiro de Diabetes

Presidida pelo professor titular de 
Endocrinologia da Faculdade de Medi-
cina do ABC, Dr. Fadlo Fraige Filho, a 
Associação Nacional de Assistência ao 
Diabético organiza de 23 a 26 de julho o 
20º Congresso Brasileiro Multidisciplinar 
em Diabetes, que ocorrerá das 8h às 18h 
no prédio da Universidade Paulista UNIP 
(Rua Vergueiro, 1.211, Paraíso - SP).

Maior motivo de cegueira e de am-
putações no Brasil e no mundo, o diabe-
tes também representa 50% das causas 
para hemodiálise. É considerada uma das 
principais epidemias das últimas déca-
das, sendo doença de grande incidência 

As equipes do Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH) e Epidemiolo-
gia do Centro Hospitalar do Sistema Peni-
tenciário (CHSP) organizaram de 4 a 8 de 
maio a “Campanha de Controle de Infecção 
Hospitalar”, cujo objetivo foi reforçar a im-
portância de medidas preventivas – muitas 
delas bastante simples, como a higiene das 
mãos – junto aos colaboradores 

Ao todo foram 15 palestras realizadas 
nos turnos na manhã, tarde e noite, a fim 
de abranger todos os funcionários do CHSP. 
Entre os temas apresentados estiveram 
“Técnica da higiene das mãos com álcool lu-

minol e caixa preta”, “Prevenção de infecção 
de corrente sanguínea (IPCS)”, “Prevenção 
de pneumonia (PNM e PAV)” e “Prevenção 
de infecção do trato urinário (ITU)”.

Participaram como palestrantes enfermei-
ros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeu-
tas, entre outros profissionais da unidade. O 
encerramento da Campanha de Controle de 
Infecção Hospitalar contou com entrega de 
brindes, distribuição de panfletos com orien-
tações sobre prevenção às infecções, e uma 
mensagem final do SCIH aos colaboradores: 
“Com medidas simples e trabalho em equipe 
vamos conseguir combater as infecções”.

HoMEnAgEM 
Ao sErVIÇo soCIAl
Em 15 de maio, o Centro Hospitalar do 

Sistema Penitenciário preparou homenagem 
surpresa para as assistentes sociais que atu-
am na unidade. A iniciativa, batizada “VI 
Comemoração do Dia do Serviço Social”, 
teve por objetivo parabenizar todas as co-
laboradoras que atuam na área “pela dedi-
cação, comprometimento, profissionalismo 
e compromisso ético”.

Segundo o Conselho Federal de Ser-
viço Social (CFESS), o 15 de maio é co-
memorado Dia do Assistente Social em 

virtude do Decreto 994/62, que regula-
menta a profissão do assistente social e 
cria os Conselhos Federal e Regionais, 
ter sido editado em 15 de maio de 1962. 
Assim, embora a profissão tenha sido 
legalmente reconhecida por meio da Lei 
3.252, de 27 de agosto de 1957, somente 
em 15 de maio foram regulamentados e 
instituídos os instrumentos normativos 
e de fiscalização, na época Conselho Fe-
deral e Regional de Assistentes Sociais. 
Desde a edição da Lei 8.662, de 8 de ju-
nho de 1993, passou a Conselho Federal 
e Regionais de Serviço Social.

mento inadequado leva à maior incidência 
das graves complicações, aliado aos casos 
de quem desconhece ter a doença e à falta 
de conscientização dos que sabem”, aler-
ta professor titular de Endocrinologia da 
Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Fa-
dlo Fraige Filho.

e prevalência, que desperta grande interesse 
da comunidade científica – é a segunda maior 
doença em pesquisas que produzem novos 
conhecimentos e medicamentos.

O objetivo do congresso é levar os 
avanços da ciência para a prática diária no 
tratamento do diabetes, assim como dis-
cutir com gestores públicos a política de 
Diabetes no Brasil. Estão programados 
44 simpósios e mais de 200 palestras, que 
serão apresentadas pelos maiores expo-
entes da saúde no país e por convidados 
internacionais. Também haverá oficinas, 
cursos multiprofissionais e apresentação 
de temas livres.

EXPosIÇÃo 
E lAnÇAMEnTos
Conjuntamente ao Congresso Brasileiro 

Multidisciplinar em Diabetes, a ANAD reali-
zará a “20ª Exposição Nacional de Produtos 
e Alimentos para Portadores de Diabetes”, 
com participação de todos os laboratórios 
farmacêuticos que atuam em diabetes e apre-
sentação de lançamentos, insumos, produtos 
correlatos e indústria de alimentos diet.

“A importância da atualização e recicla-
gem dos profissionais é fundamental, pois 
75% dos pacientes com diabetes são tratados 
por não especialistas e dependem unicamente 
do sistema público de saúde, onde o trata-

Professor da FMABC, Dr. Fadlo Fraige Filho

Campanha de Controle de Infecção Hospitalar no CHSP Assistentes sociais são homenageadas em 15 de maio

Divulgação ANAD
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neurocirurgia no HC ajuda a salvar vidas

Alunos da FMABC organizam evento sobre humanização
Os alunos de Terapia Ocupacional, 

Enfermagem e da Liga de Oncologia 
Pediátrica da Faculdade de Medicina do 
ABC organizaram dias 27 e 28 de maio 
a primeira edição do “Encontro Multi-
disciplinar Onco com Amor” – evento 
que destacou trabalhos de humani-
zação desenvolvidos junto a crianças 
com câncer e familiares atendidos no 
ambulatório da FMABC. As atividades 

A cabeleireira Valéria Ortiz Fattori sentia 
fortes dores de cabeça. Procurou atendimen-
to no Hospital e Pronto-Socorro Central 
(HPSC), onde foi constatado aneurisma. O 
quadro se agravou e ela passou a ter convul-
sões. Um procedimento cirúrgico era a única 
solução para o caso. 

“Foi uma corrida contra o tempo. Se não 
tivesse sido atendida rápido, não estaria aqui 
para contar essa história”, afirma. No dia 3 
de dezembro, Valéria foi a primeira pacien-
te a passar por neurocirurgia no Hospital 
de Clínicas Municipal (HC). O serviço, até 
então inédito na rede municipal, vem ga-
rantindo o pronto atendimento a pessoas 
que antes precisavam aguardar a liberação 
de vagas em hospitais de referência fora do 
município. 

Nos quatro primeiros meses da neuro-
cirurgia no HC, 44 usuários foram atendi-
dos. “Isso mostra que tínhamos uma grande 
demanda reprimida. Pacientes com trauma-
tismo craniano, por exemplo, precisam ser 
operados o quanto antes, assim são maiores 
as chances de sucesso e menores as de se-
quela. Nesse sentido, estamos cumprindo 
bem o nosso papel. A agilidade salva vidas, 
sem dúvida”, avalia o médico neurocirurgião 
José Carlos Rodrigues Junior, coordenador 
do serviço municipal. 

Hoje são atendidos no HC os casos de 
urgência e emergência que dão entrada no 
HPSC; boa parte é de usuários em estado 
grave, vítimas de acidentes de trânsito. Mas 
há quem corra risco e nem imagine o quão 
delicado é seu quadro de saúde. Esse foi o 
caso do comerciante do bairro Assunção 
Adão Leite Souza, que foi operado às pres-
sas depois que uma tomografia revelou que 
ele tinha um hematoma subdural – coágulo 
que se forma no cérebro e aumenta a pres-
são intracraniana. 

Medicina do ABC, pela qual estudantes 
se vestem de palhaço, contam histórias 
ou tocam instrumentos musicais para 
pacientes, a fim de melhorar o ambiente 
terapêutico.

O encerramento das atividades ficou 
a cargo da ONG Make a Wish, que é 
reconhecida como uma das instituições 
de apoio à criança mais respeitadas no 
mundo, presente em 36 países. 

ocorreram das 18h às 21h no Anfiteatro 
Dr. David Uip, no próprio campus univer-
sitário em Santo André.

No primeiro dia, a abertura dos tra-
balhos esteve sob responsabilidade de 
Roberta Bigucci, que fez palestra sobre o 
grupo “Big Riso: sorrir é contagioso” – 
um programa de responsabilidade social 
da construtora MBigucci. No mesmo dia 
também houve explanação com Mikael 

Freitas, que falou sobre os “Benefícios da 
Pet Terapia”, além de mesa redonda sobre 
“Humanização”.

No dia 28, o nefrologista e professor da 
FMABC Dr. Marcelo Bacci fez a primeira 
palestra, cujo tema foi “Simulação de co-
municação dolorosa”. Em seguida ocorreu 
apresentação da ONG Sorrir é Viver – ini-
ciativa pioneira de humanização desenvolvi-
da por alunos de Medicina da Faculdade de 

Serviço municipal evita que paciente tenha que aguardar transferência

Desde dezembro, hospital faz neurocirurgias em casos de urgência e emergência encaminhados pelo HPSC

Adão sofreu uma queda no Natal, ba-
teu forte com a testa no chão e, dias depois, 
começou a ter dores. No início, pensou que 
era uma situação corriqueira e passou a to-
mar analgésicos. Quando percebeu inchaço, 
procurou atendimento. Na UBS Alves Dias, 
depois de se consultar com clínico geral, foi 
solicitada tomografia, realizada no próprio 
HC. A equipe, quando viu as imagens do 
exame, telefonou imediatamente para Adão 
e pediu que ele retornasse ao hospital. “Não 
me deixaram mais ir embora, disseram que 
eu teria que passar pela cirurgia. Nunca ima-
ginei que meu caso era gravíssimo. Dei mui-
ta sorte. Fui salvo por pouco”, relata. 

O comerciante se submeteu à neuroci-
rurgia no início de março e elogiou o cuida-
do que recebeu no HC. “Fiquei surpreso por 
haver tanta qualidade no SUS. Todos foram 
muito atenciosos. Me ligaram antes mesmo 
da data prevista para ficar pronto o exame 
quando viram que eu estava em perigo. Es-
tou feliz e aliviado”.

TrAnsFErÊnCIA DE sErVIÇos
Desde que o Ambulatório de Especiali-

dades Médicas I entrou em obras para refor-
ma e ampliação, em janeiro, parte dos ser-
viços prestados na Avenida Armando Ítalo 
Setti passou a ser ofertada no HC. Em es-
paço reservado no andar térreo do hospital, 
estão sendo realizadas em caráter temporá-
rio as consultas e procedimentos dos pro-
gramas DST/Aids/Hepatites, Tuberculose 
e Hanseníase, Infectologia e CTA (Centro 
de Testagem e Aconselhamento). 

Diariamente, em média, cerca de 200 
pacientes são atendidos pelos programas, 
e cerca de 40 pequenas cirurgias são reali-
zadas. Para contemplar a demanda, 90 tra-
balhadores da saúde que davam expediente 
no ambulatório foram transferidos para a 
unidade hospitalar. Vale lembrar que o aces-
so desses usuários aos serviços do HC não é 
feito de forma direta; todo o processo é feito 
pela Central de Regulação. 

Além do HC, o atendimento antes pres-

tado pelo Ambulatório de Especialidades I 
é feito em outros dois endereços. No pré-
dio localizado na Alameda Tereza Cristina, 
519, Nova Petrópolis, estão concentradas 
especialidades pediátricas, alergista adulto, 
PHmetria infantil e CTA 1 (Centro de Tes-
tagem e Aconselhamento). Já no Centro de 
Especialidades Regional Rudge Ramos, na 
Rua Brasil, 350, são atendidas as consultas 
em homeopatia adulto e infantil, oftalmolo-
gia adulto e infantil, acupuntura, cardiologia, 
dermatologia, endocrinologia, gastroentero-
logia, geriatria, neurologia, ortopedia, pneu-
mologia, reumatologia e espirometria (prova 
de função pulmonar). 

As obras no prédio da Armando Ítalo 
Setti devem durar 18 meses. No local será 
implantada a Policlínica do Centro, o maior 
centro de especialidades ambulatoriais da 
rede municipal, que reunirá o atendimento 
em todas as áreas médicas, centro de fisio-
terapia para reabilitação física e cardiovascu-
lar e serviços de diagnóstico por imagem.

Divulgação PMSBC
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Hospital Central de osasco adota procedimento 
de atendimento utilizado em 19 países

Sob gestão da Fundação do ABC desde 
o final de abril, o Hospital Municipal Central 
de Osasco Antonio Giglio acaba de implantar 
novo modelo de atendimento para casos de 
urgência e emergência. Trata-se do Protocolo 
de Manchester, sistema internacional usado 
para classificar os usuários de acordo com a 
gravidade do quadro clínico. Agora, quanto 
mais crítico o estado de saúde do paciente, 
mais rapidamente ele receberá assistência, 
conforme recomendação da Organização 
Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

O novo sistema de classificação de risco 
já está em funcionamento tanto no pronto-
socorro adulto quanto no infantil. Conside-
rada ação prioritária pela nova Diretoria do 
hospital, a medida visa garantir que pacientes 
em sofrimento intenso, com risco de mor-
rer ou com quadro clínico agravado sejam 
atendidos primeiro. Além da otimização do 
serviço, a novidade aumenta a confiança do 
paciente em relação à assistência, pois garan-
te o atendimento imediato aos casos graves, 
com parâmetros de atenção bem estabele-
cidos e maior segurança para as equipes de 
urgência e emergência.

“Os pacientes que chegam ao pronto-so-
corro passam por avaliação prévia com enfer-
meiros capacitados à aplicação do Protocolo 
de Manchester. Nesse momento é feita a clas-
sificação do risco, que é separada por cores 
e tem cinco níveis de intensidade”, explica o 
superintendente do Hospital Municipal An-
tonio Giglio-FUABC, Dr. Alessandro Neves.

Casos classificados com a cor vermelha 
são gravíssimos e o atendimento é imediato. 
Em seguida, a prioridade é dos muito urgen-
tes, de cor laranja, que sinaliza pacientes gra-
ves, com risco significativo e que devem ser 
assistidos o mais rápido possível. O terceiro 
nível é o das situações urgentes, de gravidade 
moderada e sem risco imediato, seguido pelos 

Sistema internacional usado para classificar os usuários de acordo com a gravidade do quadro clínico

Gerenciada pela FUABC, unidade municipal passa a priorizar casos mais graves segundo Protocolo de Manchester

pouco urgentes (verde), que têm condições 
de aguardar atendimento, assim como os não 
urgentes (azul), que também podem esperar 
ou procurar uma Unidade Básica de Saúde.

“É importante salientar que todos os ca-
sos que chegarem ao pronto-socorro conti-
nuarão a ser atendidos, independentemente 
da gravidade. Porém, com o Protocolo de 
Manchester, avançamos no sentido de orga-
nização das equipes assistenciais e na pró-
pria qualidade da assistência, ao identificar-
mos os casos mais complexos e que, de fato, 
precisam ter prioridade no atendimento”, 
acrescenta Dr. Alessandro Neves.

Hoje o Hospital Municipal Central de 
Osasco atende, em média, 700 pessoas dia-
riamente. A partir de agora, a Fundação do 
ABC promoverá capacitações profissionais 
em diversas áreas da unidade, inclusive no 
PS, com treinamentos de novas equipes para 
o Protocolo de Manchester.

sIsTEMA EsTá PrEsEnTE 
EM 19 PAÍsEs
O Protocolo de Manchester foi criado 

pelo médico Kevin Mackway-Jones, que tra-
balhava num hospital de urgências e emergên-
cias na cidade inglesa de mesmo nome. Após 
se debruçar sobre o perfil dos atendimentos 
e os índices de mortalidade de pacientes que 
davam entrada no serviço, ele entendeu que 
era preciso criar mecanismos de triagem.

Na Inglaterra e em todo o mundo, o fe-
nômeno se repetia: as unidades 24 horas esta-
vam superlotadas e se tornaram ineficientes. 
Já não cumpriam sua vocação, que era assistir 
situações imprevistas com risco de morte ou 
agravo à saúde. Com a ordem de chegada, era 
comum um usuário resfriado passar pelo mé-
dico antes de outro com dor torácica e chance 
de infarto. Daí a necessidade de reorganizar a 
fila e disciplinar a demanda.

O método foi implementado em 1997 

no Manchester Royal Infirmary e desde en-
tão é adotado por unidades de saúde de 19 
países, com destaque para Portugal, que tem 
o sistema em quase 100% de sua rede.

O protocolo se baseia em categorias de 
sinais e sintomas e possui 52 fluxogramas, 
selecionados a partir das queixas apresenta-
das pelos pacientes. Cada um deles contém 
uma série de discriminadores, que vão orien-
tar as perguntas objetivas feitas pela equipe 
de enfermagem e que permitem a determi-
nação de prioridades.

Os critérios são os mesmos em todo o 
mundo, de modo que um paciente grave 
seja identificado tanto no interior da Suécia 
quanto em Osasco, por exemplo. O livro 
que orienta a prática está na terceira edição. 
Um encontro anual é feito com representan-
tes de diversas localidades para melhorar os 
fluxogramas e aumentar a exatidão da classi-
ficação de risco. 

VISITA DE VEREADORES
Vereadores de Osasco, Aluisio Pinhei-

ro, Mazé Favarão e Valdir Roque estiveram 
reunidos na manhã de 22 de maio com o 
superintendente do Hospital Municipal 
Central Antonio Giglio, Dr. Alessandro 
Neves. O encontro na unidade de saúde 

visou apresentar os trabalhos da Fundação do 
ABC já em andamento na cidade, assim como 
passar informações sobre o processo de tran-
sição administrativa e projetos de melhoria, 
como a ampliação do número de internações e 
a humanização do atendimento.

Mazé Favarão, Valdir Roque, Dr. Alessandro Neves e Aluisio 
Pinheiro em reunião no Hospital Antonio Giglio

Divulgação
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Profissionais do HPSC e UPAS  
passam por formação avançada

Hospital Anchieta inicia serviço de cuidados paliativos

Médicos e enfermeiros do Hospital e Pron-
to-Socorro Central  e das UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) estão sendo capacitados 
em cursos avançados de atendimento a urgên-
cias e emergências, com certificação interna-
cional. O objetivo é melhorar e padronizar a 
assistência, além de diminuir os indicadores de 
morbimorta-lidade. A iniciativa é da Secretaria 
da Saúde de São Bernardo, em parceria com o 
Ministério da Saúde. 

A secretaria disponibiliza cerca de 950 
vagas a médicos e enfermeiros. Os cursos 
têm grande procura por parte dos profis-
sionais que pretendem atuar nos serviços 
de urgência e emergência, têm duração de 
um fim de semana e são gratuitos para os 
funcionários. O investimento é feito com 
recursos do QualiSUS, o Projeto de For-
mação e Melhoria da Qualidade de Rede de 
Atenção à Saúde. 

Entre as formações estão o ATLS (sigla 
em inglês para Suporte de Vida Avançado 
ao Trauma) e o PHTLS (sigla em inglês para 
Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trau-
ma). Ambos são certificados pelo Colégio 
Americano de Cirurgiões. O ATLS orienta 
os médicos a realizarem a avaliação inicial, o 

O Hospital Anchieta (HA) iniciou o 
serviço de cuidados paliativos para pa-
cientes com câncer. O objetivo é garantir 
qualidade de vida aos usuários que estão 
na fase avançada da doença, e também aos 
que enfrentam efeitos colaterais severos 
durante a terapia. A assistência multipro-
fissional inclui o controle dos sintomas 
físicos, psicológicos e sociais e também se 
estende à família.

Coordenadora do serviço, a médica 
Ana Claudia de Oliveira Lepori explica 
que o trabalho é fundamental para pro-
porcionar dignidade e conforto a quem já 
não responde ao tratamento curativo. Isso 
se faz cada vez mais necessário em hospi-
tais que tratam doenças graves, como é o 
caso da oncologia em estágios avançados.

“O cuidado paliativo é uma proposta 
inovadora, mas já adotada por importan-
tes serviços de saúde, com o propósito de 
mudar a visão e também as nossas ações 
diante do fim da vida. O que fazer quan-

do não é possível curar? Não podemos aban-
donar esse paciente. Precisamos atuar para 
aliviar seu sofrimento”, explica.

A equipe é composta por assistente social, 
psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, far-
macêutico e nutricionista, todos profissionais 
que já atuavam no Anchieta antes da chegada 
da médica especialista. Junto com os médicos 

oncologistas, eles avaliam os usuários interna-
dos que passarão a ser atendidos pelo serviço. 
O primeiro passo é a conversa com o pró-
prio paciente e seus familiares, para explicar 
as condições clínicas e definir os rumos do 
cuidado. “Há decisões que precisam ser to-
madas pelo paciente, se ele estiver consciente, 
ou pelos seus parentes mais próximos. Como 

por exemplo, até que ponto devemos in-
tervir”, comenta.

BAsE Do ATEnDIMEnTo 
É sABEr oUVIr
Essa nova prática também vai contri-

buir para o processo formativo dos futu-
ros médicos, uma vez que o HA recebe 
os residentes da Oncologia da Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC). Como 
o método valoriza a escuta e os desejos 
do paciente, é um aprendizado impor-
tante para que se tornem mais sensíveis 
ao tema. “O profissional precisa saber 
ouvir. Isso é a base do diagnóstico bem-
feito. O exame clínico não diz tudo. Do 
ponto de vista técnico, é preciso minis-
trar remédios muito fortes para controle 
da dor, os opióides. A maioria não sabe 
como fazer, mas aqui terão esse conheci-
mento. Quem sai ganhando, com certe-
za, é o usuário, que terá acesso ao atendi-
mento humanizado”.

controle e o atendimento a pacientes vítimas 
de trauma. “A literatura médica nos mostra 
que 30% das mortes por trauma ocorrem 
uma ou duas horas após os acidentes. Isso 
por complicações respiratórias ou lesões 
graves que poderiam ser, em muitos casos, 
evitadas se houvesse uma intervenção ade-
quada e precisa. Por isso que a capacitação 
é tão importante”, avalia a superintendente 

do HPSC. 
O PHTLS, destinado às equipes de saú-

de que lidam diretamente com o socorro a 
vítimas de acidentes e outras emergências, 
aborda os aspectos relevantes da prevenção 
e da biomecânica do trauma, além da anato-
mia, fisiologia e fisiopatologia dos diversos 
órgãos e sistemas envolvidos nas lesões. 

Outros cursos oferecidos são o ACLS 

(sigla em inglês para Suporte de Vida 
Avançado em Cardiologia) e o BLS (sigla 
em inglês para Suporte Básico de Vida), 
certificados pela Associação Americana 
do Coração. O primeiro capacita médi-
cos e enfermeiros para o atendimento de 
emergências cardiológicas e aborda ques-
tões como reconhecimento de arritmias e 
manejo das diferentes modalidades de pa-
rada cardiorrespiratória, emergências res-
piratórias, arritmias cardíacas, síndrome 
coronariana aguda e acidente vascular ce-
rebral. O segundo treina os profissionais 
para proporcionar às vítimas de acidentes 
os primeiros atendimentos, desde o mo-
mento em que ocorre a emergência até a 
chegada do resgate.

O PALS (sigla em inglês para Suporte 
de Vida Avançado em Pediatria), endossa-
do pela Academia Americana de Pediatria, é 
destinado a capacitar para o atendimento de 
emergências em crianças de todas as idades. 
As cinco modalidades contam com aulas te-
óricas e práticas em ambiente de simulação. 
Os certificados, com validade de dois anos, 
são emitidos mediante aprovação do aluno 
em prova aplicada ao final do curso.

Médicos e enfermeiros têm aulas práticas e teóricas e são aprovados depois de avaliação

Foco são pacientes que já não respondem ao tratamento ou que enfrentam efeitos colaterais severos

Divulgação PMSBC
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Mês das mães é comemorado no
Hospital Estadual de Francisco Morato

Hospital da Mulher de santo André tem 
programação especial para mães internadas

rotary homenageia mães
da Pediatria do ‘Irmã Dulce’

Gerenciado pela Fundação do ABC des-
de novembro de 2014, o Hospital Estadual de 
Francisco Morato “Prof. Carlos da Silva Lacaz” 
preparou programação especial para o mês de 
maio em comemoração ao Dia das Mães e tam-
bém pelo Dia das Mulheres. Entre as ações rea-
lizadas, no dia 15 a unidade ofereceu penteados 
gratuitos para as parturientes internadas. Além 
disso, durante todo o mês as funcionárias tam-
bém foram beneficiadas e participaram de aulas 
e palestras com temas variados, assim como de 
demonstrações de danças.

“Realizamos aproximadamente 220 par-
tos por mês e não poderíamos deixar de 
homenagear todas essas mães que acolhe-
mos e auxiliamos na unidade. Além disso, 
as iniciativas são importantes ações de hu-

manização”, explica a diretora de Qualidade 
do Hospital Estadual de Francisco Morato-
FUABC, Dra. Adriana Helena de Almeida.

Outro objetivo das comemorações pelo 
Dia das Mães e Dia das Mulheres foi propor-
cionar qualidade de vida no trabalho e melhora 
do clima organizacional. “Ao longo do mês de 
maio, oferecemos para as colaboradoras do 
hospital e dos serviços terceirizados muitas 
atividades. A partir de agora, nossa ideia é dar 
continuidade a esse tipo de trabalho, propon-
do periodicamente ações que estimulem nos-
sos funcionários e integrem cada vez mais as 
equipes”, adianta Dra. Adriana.

As comemorações de maio no HEFM esti-
veram sob responsabilidade do setor de Quali-
dade e da Comissão Interna de Humanização.

No Hospital da Mulher Maria José dos 
Santos Stein, em Santo André, o segundo 
domingo de maio – dia 10 – foi marcado por 
homenagem às mães internadas na unidade, 
assim como às acompanhantes e funcioná-
rias. As mães presentes participaram de mo-
mento de confraternização com os funcio-
nários e todas receberam um kit de higiene 
pessoal, uma roupinha para o recém-nascido 
e mensagem referente à data. A entrega das 
lembrancinhas contou com presenças da 
vice-prefeita, Oswana Fameli, da secretária 
adjunta de Saúde, Maria Aparecida Batistel 
Damaia, e da superintendente do hospital, 

Dra. Rosa Maria Pinto de Aguiar.
A superintendente destaca a importância 

da mãe para a formação social do ser humano 
e considera a homenagem uma das mais jus-
tas. “As mães internadas e nossas funcionárias 
não passaram pela data sem serem lembradas. 
Trabalhamos para que todo dia seja dia das 
mães aqui no Hospital da Mulher. Toda a di-
retoria deseja muita felicidade às mães, paz e 
saúde, em especial às nossas colaboradoras e 
às mães internadas ou mesmo acompanhan-
do algum paciente”, finaliza.

A comemoração mais antiga do Dias das 
Mães tem origem na Grécia antiga, onde a entra-

Mães que acompanhavam os filhos na 
Pediatria do Hospital Municipal Irmã Dulce 
foram presenteadas com kits de beleza e bi-
juterias, em homenagem ao Dia das Mães. A 
cortesia foi feita por voluntários do Rotary 
Club Novo Tempo, entidade que ajudou na 
implantação da Brinquedoteca do Complexo 
de Saúde, onde parte da comemoração foi 
realizada. O encontro com as mães e a dis-
tribuição dos brindes foram acompanhadas 
pelo novo presidente da instituição, Alexan-
dre de Araújo Silva, que estará no comando 
da organização no período 2015/2016.

A assistência aos pacientes é feita desde 

1971 pela voluntária do Rotary Club Novo 
Tempo, Marli Jorge Pereira, quando o hos-
pital de Praia Grande era chamado de Ação 
Médica Comunitária. “Era mais conhecido 
como Santa Casa de Praia Grande e depois 
se tornou Irmã Dulce, em 2008. Mesmo an-
tes de me aposentar, sempre dediquei um 
tempo da minha vida para levar algum tipo 
de ajuda aos pacientes, seja com brindes ou 
uma palavra de conforto”, disse.

Antes dos brindes, uma dinâmica de 
grupo foi realizada tendo como mensagem 
palavras e motivações com objetivo de me-
lhorar o astral das acompanhantes. No kit 

Mãos limpas 
contra infecção 

hospitalar
Todos os dias, a todo momento, 

enquanto profissionais de saúde estão 
empenhados no tratamento e combate 
a doenças, superbactérias rondam o am-
biente hospitalar, prontas para se multi-
plicar. Contra as ameaças, o Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), 
do Complexo de Saúde Irmã Dulce, está 
a postos para compelir as equipes a se 
prevenirem. Uma das principais ações é 
a simples higienização das mãos, que de 
tão importante, celebra-se em 5 de maio o 
Dia Mundial da Higienização das Mãos.

Para ilustrar a importância do proce-
dimento, campanhas têm sido realizadas 
constantemente pelas enfermeiras Tatiana 
Bartolotto Bernardo e Carolina Martins 
Felício, responsáveis pelo SCIH. Ativida-
des lúdicas, demonstrações e até brincadei-
ras são métodos empregados para que mé-
dicos, enfermeiros e demais profissionais 
não deixem que um descuido comprometa 
todo o trabalho nobre no hospital. Para 
esta ocasião, vídeos estão sendo apresen-
tados apontando atitudes incorretas, que 
podem gerar consequências gravíssimas.

Lavar e esfregar bem as mãos, com 
atenção ao dorso e dedos, antes e depois 
de tocar em pacientes, fazer curativos ou 
trocar uma sonda, por exemplo, são fun-
damentais. “É preciso obedecer todas as 
recomendações já conhecidas pelos pro-
fissionais. Falhas acontecem, mas é im-
portante ficar atento às técnicas, principal-
mente porque a mão é o principal canal de 
contaminação e de transmissão cruzada de 
microrganismos”, ressalta Carolina Felício.

Estudos comprovam que práticas de 
higienização das mãos estão diretamente 
associadas à redução das taxas de infecções 
em serviços de saúde. A conscientização 
por meio de vídeos e dinâmicas também 
foi exposta em maio para equipes da Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. 
Charles Antunes Bechara, em turnos que 
permitiram uma participação maior de 
funcionários sem prejuízos aos plantões.

da da primavera era comemorada por Reia, a mãe 
dos deuses. A tradição de homenagem às mães 
continuou com as festas em honra de Cibele, 
também chamada Magna Mater (Grande Mãe). 

entregue às mães constavam sachês de xam-
pu, cremes hidratantes, lixas de unha, pente, 
batom e bijuterias.

Hospital de Francisco Morato ofereceu penteados 
gratuitos para parturientes internadas

Mães receberam kit de higiene pessoal, roupinha 
para o recém-nascido e mensagem referente à data

Colaboração é ação constante da entidade  
no Hospital Irmã Dulce

Enfermeiras são incumbidas de lembrar  
importância do procedimento
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Unidades da FUABC celebram
“semana de Enfermagem”

Tradicionalmente comemorada em maio, a 
Semana de Enfermagem contou com diversas 
atividades nas unidades gerenciadas pela Fun-
dação do ABC. No Centro Hospitalar do Sis-
tema Penitenciário, por exemplo, houve café 
da manhã especial dias 12 e 13 em homena-
gem às equipes que atuam na unidade. A data 
é celebrada oficialmente no Brasil no intervalo 
entre 12 e 20 de maio, que representa as datas 
de nascimento da “mãe” da enfermagem, Flo-
rence Nightingale, e de morte da brasileira Ana 
Néri, considerada o símbolo da enfermagem 
nacional pelos serviços prestados aos feridos 
na Guerra do Paraguai.

A Semana de Enfermagem foi instituída 
por Juscelino Kubitschek em 1960, através do 
Decreto nº 48.202. É celebrada em todo o país 
pelos profissionais de enfermagem em insti-
tuições de saúde, educação e em organizações 
de classe. O dia 12 de maio é mundialmente 
conhecido como o dia da enfermeira.

Confira como foram as atividades em algu-
mas das unidades da FUABC.

16ª EDIÇÃo nA FMABC
O curso de Enfermagem da Faculdade de 

Medicina do ABC organizou em 15 de maio 
a 16ª edição da Semana de Enfermagem, cujo 
tema central foi “O protagonismo da Enferma-
gem: da interdisciplinaridade à humanização”. 
A atividade ocorreu das 8h às 12h no Anfiteatro 
do Centro de Pesquisas CEPES e visou a inte-
gração entre os alunos de graduação, favorecen-
do a reflexão entre docentes e discentes sobre 
a prática da profissão, além de celebrar a data-
símbolo da enfermagem brasileira.

A abertura dos trabalhos foi feita pela co-
ordenadora do curso, Dra. Rosangela Filipini. 
A partir das 8h30, o tema em destaque foi “A 
equipe multidisciplinar no tratamento dos cui-
dados paliativos”, sob responsabilidade da en-

fermeira do Hospital das Clínicas da FMUSP, 
Livia Takara. Ao final da explanação houve 
apresentação de talentos do curso de Enfer-
magem da FMABC, seguida de palestra com a 
idealizadora do grupo de voluntários Big Riso, 
a diretora administrativa da Construtora MBi-
gucci, Roberta Bigucci.

A 16ª edição da Semana de Enfermagem da 
FMABC foi organizada pelo curso de Enferma-
gem, Centro de Estudos de Enfermagem Maria 
Belén Salazar Posso e pelo Centro Acadêmico 
de Enfermagem Maria Belén Salazar Posso. O 
encerramento das atividades foi marcado por 
sorteio de brindes entre os participantes.

HosPITAl DA MUlHEr
Parceria entre a Prefeitura de Santo André 

e a Fundação do ABC, o Hospital da Mulher 
Maria José dos Santos Stein deu início em 
12 de maio às comemorações da Semana da 
Enfermagem. Sob o tema central “Compro-
misso Social, Participação e Luta”, as ativida-
des buscaram homenagear os profissionais da 

área, estimulando a interação e o trabalho em 
equipe. A abertura oficial ocorreu às 14h, sob 
responsabilidade da diretora de enfermagem 
Sônia Maria dos Santos Arceno.

De acordo com a diretora, a Semana da 
Enfermagem serviu para unir e agradecer en-
fermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem 
pelo compromisso com a saúde pública e pe-
los serviços prestados à população. “Estamos 
muito satisfeitos com os profissionais, que aju-
dam a construir o dia a dia deste hospital. É 
muito bom saber que contamos com equipe 
altamente qualificada”, afirma Sônia Arceno.

A Semana da Enfermagem é mais uma 
das iniciativas do Hospital da Mulher-FUA-
BC que destacam a importância dos profis-
sionais da área. “Sejam enfermeiros, técnicos 
ou auxiliares, nosso compromisso é com a 
valorização da assistência ofertada aos pa-
cientes, reconhecendo, acima de tudo, o bom 
desempenho de nossos profissionais”, ressal-
ta a superintendente da unidade, Dra. Rosa 
Maria Pinto de Aguiar.

HosPITAl IrMÃ DUlCE
Em Praia Grande, o Dia Mundial do En-

fermeiro – 12 de maio – foi marcado por 
homenagem aos profissionais de enferma-
gem do Complexo de Saúde Irmã Dulce, 
que participaram de café da manhã especial. 
Em razão do intenso expediente, muitos 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfer-
magem não conseguiram estar presentes à 
confraternização. Foi o caso da enfermeira 
obstetra Janete de Carvalho Lopes, coorde-
nadora da Maternidade e Centro Obstétrico 
do hospital. Na ocasião da comemoração, 
ela foi chamada para um parto de emergên-
cia – mais um dentre os cerca de três mil que 
contabiliza, aproximadamente, ao longo de 
seus quase 30 anos de carreira.

Por dia, Janete realiza ao menos oitos par-
tos no hospital. São quase 300 nascimentos 
por mês na unidade, onde a enfermeira traba-
lha desde 2008, quando o hospital passou a ser 
gerenciado pela Fundação do ABC.

Antes deste período, quando o estabele-
cimento era administrado pela Ação Médica 
Comunitária, duas outras veteranas de enfer-
magem já faziam história no local: Érica Bar-
gas Neves Agrela - coordenadora da Pediatria, 
UTI Pediátrica e UTI Neonatal, e Eliza Maria 
Prado Monteiro - coordenadora da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) Adulto.

Para o superintendente do hospital, Marco 
Antonio Espósito, o profissional de enferma-
gem reúne diversas qualidades: “Tal qual todos 
os envolvidos com a medicina, o profissional 
de enfermagem se empenha na promoção, pre-
venção e na recuperação da saúde de pacientes. 
Todos nós, profissionais de saúde, que convi-
vemos em um mesmo ambiente, nos orgulha-
mos e somos gratos por tamanha dedicação e 
responsabilidade dispensadas por estas pessoas 
nesta nobre missão de resguardar vidas”.

Café da manhã especial marcou as homenagens no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário

No Hospital da Mulher, tema central foi “Compromisso Social, Participação e Luta” Equipes participaram da comemoração no refeitório do “Irmã Dulce”
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