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Hospital Nardini vence
concurso internacional
promovido pela BASF

CHM ocupa 1º lugar em
notificação e captação

de órgãos no Grande ABC

Fundação do ABC tem
mais de 99% de aprovação
popular no AME de Mauá

Realizado durante mais de 25 anos com mo-
radores de quatro cidades do Grande ABC e da 
Capital paulista, estudo da Faculdade de Medi-
cina do ABC sobre a relação entre a poluição e a 
alta incidência de casos de tireoidite acaba de en-
trar em nova fase, que ocorrerá em parceria com 
a Universidade de São Paulo. Pág. 3

Estudo sobre poluição inicia nova
etapa em parceria com a USP

Revista MedABC é
lançada em julho

Divulgação PMSA Divulgação PMM
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FUABC convida deputados
para reuniões no campus

Caracterizada como pessoa jurídi-
ca de direito privado, qualificada como 
Organização Social de Saúde e entidade 
filantrópica de assistência social, saúde e 
educação, a Fundação do ABC está rea-
lizando encontros com deputados cujas 
bases eleitorais estão na região do ABC. 
A busca pela maior aproximação com os 
parlamentares teve início em 7 de maio, 
quando Atila Jacomussi (PCdoB) esteve 
em visita institucional à FUABC discu-
tindo os principais problemas da saúde 
regional. Na ocasião, o presidente e o vice 
da FUABC, respectivamente, Marco An-
tonio Santos Silva e Mauricio Mindrisz, 
se colocaram à disposição do deputado 
estadual, que pode conhecer melhor o 
trabalho da instituição e o papel desempe-
nhado na gestão compartilhada de equi-
pamentos de saúde.

Além de Atila Jacomussi, o também 
deputado estadual Luiz Fernando Tei-
xeira (PT) esteve na FUABC em 12 de 
junho. Nas próximas semanas serão con-
firmados encontros pré-agendadas com 
os deputados Orlando Morando (PSDB), 
Luiz Turco (PT), Alex Manente (PPS) e 
Vicentinho (PT).

APROXIMAÇÃO E 
DEBATE POSITIVO
A Fundação do ABC foi instituída em 

1967 pelos municípios de Santo André, 
São Bernardo e São Caetano como funda-
ção sem fins lucrativos. Ao longo de quase 
50 anos de história, a entidade passou a 
ser encarada como parceira estratégica das 
prefeituras instituidoras, assim como do 
Governo do Estado e de municípios como 
Mauá, Rio Grande da Serra, Praia Grande, 
Guarujá, Franco da Rocha, Caieiras, Fran-
cisco Morato, Guarulhos e Osasco.

“A Fundação do ABC cresceu muito na 
última década, ampliou parcerias e passou a 
ser uma das maiores empregadoras na área 
da saúde. Apesar de todos os mecanismos 
de controle e da filosofia de transparência, 
acreditamos que é nosso dever buscar a 
aproximação entre a instituição e os deputa-
dos da região. É uma iniciativa extremamen-
te positiva, pois permite que os parlamen-
tares conheçam melhor a FUABC, tirem 
suas dúvidas e tragam propostas, projetos 
e ideias para o debate positivo, pelo qual a 
grande beneficiada será a população”, ga-
rante o presidente da FUABC, Marco An-
tonio Santos Silva.

Deputado Atila Jacomussi (de gravata), durante visita à FUABC

Informação a serviço
da saúde da população

Mesmo em meio 
ao merecido período 
de férias acadêmi-
cas, a Faculdade de 
Medicina do ABC 
não descansa. Pelo 
contrário! Corremos 
contra o relógio para 
entregar à popula-
ção do ABC Paulista 
um novo veículo de 
comunicação, com 
distribuição gratui-
ta e que tem como 
objetivo principal 
ampliar o conheci-
mento das pessoas 
sobre saúde e pre-
venção de doenças 
– com consequente 
impacto positivo na 
qualidade de vida. 
Estou me referindo à Revista MedABC, cuja 
primeira edição circula neste mês de julho, 
com linguagem simples, direta, e totalmente 
acessível ao público leigo.

Com a ampliação dos planos de tra-
balho da Fundação do ABC e novas uni-
dades em cidades como Mauá, Francisco 
Morato, Guarulhos, Osasco e Guarujá, 
por exemplo, enxergamos a oportunidade 
e o momento ideais para desenvolver esse 
novo projeto. A partir de agora, a popula-
ção do ABC e também os usuários de hos-
pitais e serviços de saúde da FUABC nos 
demais municípios terão à disposição uma 
revista sobre saúde, feita por especialistas 
em saúde: os docentes e profissionais da 
FMABC-FUABC.

Já de início serão 60 mil exemplares dis-
tribuídos mensalmente, mas esperamos que 
com o passar do tempo consigamos ampliar 

ainda mais essa tira-
gem e atingir mais e 
mais pessoas. A ideia 
é disseminar a impor-
tância da prevenção 
de doenças, com di-
cas, orientações sobre 
mudanças de hábitos 
alimentares e no esti-
lo de vida. Queremos 
alertar para proble-
mas frequentes – 
como nesta primeira 
edição, as doenças de 
inverno – e possibili-
tar que a população, 
por meio da informa-
ção, consiga buscar 
alternativas preven-
tivas ou mesmo o 
atendimento precoce 
frente aos primeiros 

sinais e sintomas de alguma doença.
Vale reforçar que a Revista MedABC será 

feita pelos docentes e profissionais da Facul-
dade de Medicina do ABC e da Fundação do 
ABC. Sugestões, artigos e demais informa-
ções que possam agregar conhecimento em 
saúde para o público leigo são muito bem-
vindas. Por isso, quanto mais a comunidade 
acadêmica participar, melhor será o conte-
údo deste periódico e também o benefício 
que o mesmo levará a seus leitores.

Desde já agradeço a participação dos 
profissionais que contribuíram com entre-
vistas e artigos para a edição piloto da Re-
vista MedABC e convido a todos para que 
dividam seus conhecimentos conosco, nas 
próximas publicações.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC
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Realizado durante mais de 25 anos com 
moradores de quatro cidades do Grande 
ABC e da Capital paulista, estudo sobre a 
relação entre a poluição e o aumento acen-
tuado de casos de tireoidite acaba de entrar 
em nova fase. A autora do trabalho e pro-
fessora de Endocrinologia da Faculdade de 
Medicina do ABC, Dra. Maria Angela Zac-
carelli Marino, fechou parceria com a Uni-
versidade de São Paulo e contará com apoio 
de três institutos da USP para determinar 
quais agentes químicos presentes na região 
do Polo Petroquímico de Capuava são res-
ponsáveis por até 5 vezes mais casos de ti-
reoidite crônica autoimune na região.

Em 2012, a pesquisadora da FMABC 
publicou artigo em um dos mais conceitu-
ados periódicos científicos do mundo – o 
Journal of  Clinical Immunology – com os 
resultados da avaliação a longo prazo de 
mais de 6.000 pacientes. O trabalho sugere 
uma nova denominação para a doença: a ti-
reoidite química autoimune – ou seja, a ti-
reoidite desencadeada por agentes químicos 
presentes na poluição. “É a primeira vez que 
essa denominação é citada em um periódico 
científico e a Faculdade de Medicina do ABC 
compartilha deste pioneirismo”, afirma Dra. 
Maria Angela Zaccarelli Marino, que a par-
tir de agora contará com apoio da USP, por 
meio do Laboratório de Poluição Atmosfé-
rica, Instituto de Matemática e Estatística, 
e do Instituto de Astronomia, Geofísica e 
Ciências Atmosféricas, para estudar quais 
agentes químicos são responsáveis pelo au-
mento de doentes na região estudada.

A primeira visita de campo das equipes 
da USP ocorreu em 15 de junho, com obje-
tivo de definir pontos estratégicos para ins-
talação de equipamentos de alta tecnologia 
para identificar agentes químicos presentes 
no ar. Trata-se de trabalho extremamente 
rigoroso, que demandará calibragem, medi-
ções e cálculos estatísticos diários.

Para o reconhecimento inicial da região 
do Polo Petroquímico de Capuava, a docen-
te da FMABC, Dra. Maria Angela Zacca-
relli Marino, acompanhou a professora do 
departamento de Ciências Atmosféricas da 
USP, Maria de Fátima Andrade, a docente 
do Instituto de Química, Pérola de Castro 
Vasconcellos, a professora do Instituto de 
Matemática e Estatística, Carmen Saldiva 
de André, e o pesquisador do Laboratório 
de Poluição Atmosférica, Paulo Afonso de 
André, além do pesquisador contratado pela 
Fundação Faculdade de Medicina para tra-
balhar no projeto, Enzo Todesco.

Estudo sobre poluição por agentes químicos no 
ABC inicia nova etapa em parceria com a USP

Após mais de 25 anos de pesquisas e 6.000 pacientes avaliados, professora da Medicina ABC notifica a tireoidite  
química autoimune e contará com apoio da USP para identificar agentes poluentes envolvidos

Primeira visita de campo das equipes buscou definir pontos estratégicos para instalação de equipamentos de alta tecnologia

“Vamos selecionar alguns pontos pró-
ximos ao polo petroquímico e outros mais 
distantes, a fim de realizar comparações so-
bre os poluentes no ar. A ideia é destacar-
mos alguns pontos fixos na região e também 
mantermos alguns contêineres espalhados, 
a fim de criar abrangência regional”, explica 
Paulo Afonso de André.

MAIS DE DUAS DÉCADAS 
DE ESTUDO
Docente da FMABC, Dra. Maria Angela 

Zaccarelli Marino deu início à pesquisa de 
tireoidite crônica autoimune em 1989 com 
moradores da divisa entre Santo André, 
Mauá e São Paulo – região onde estão ins-
taladas diversas indústrias do segmento pe-

Em manhã chuvosa na região de Capuava, os pesquisadores Enzo Todesco, Carmen Saldiva de André, Maria de Fátima 
Andrade, Paulo Afonso de André, Maria Angela Zaccarelli Marino e Pérola de Castro Vasconcellos

troquímico. Os pacientes estudados foram 
acompanhados a partir de consultas médi-
cas, exames laboratoriais de sangue com do-
sagens dos hormônios tireoidianos e ultras-
sonografia da tireoide.

De 1989 a 2004, 6.306 homens e mu-
lheres entre 5 e 78 anos foram avaliados. 
Os pacientes foram divididos em 2 gru-
pos segundo o local de moradia. Na região 
próxima ao parque industrial petroquími-
co estavam 3.356 pacientes do grupo 1. 
Já o grupo 2 foi composto por 2.950 de 
região predominantemente residencial – 
ou seja, afastada de área industrial –, nas 
divisas entre São Caetano, Santo André e 
São Bernardo.

Os resultados são alarmantes. Em 1992, 
somente 2,5% da população do grupo 1 
sofria de tireoidite crônica autoimune. Em 
2001, o mesmo grupo já apresentava taxa de 
57,6%. Já a população que vivia longe da área 
químico-industrial não teve aumento signifi-
cativo no período. “Na comparação geral de 
15 anos, o grupo 1 apresentou 905 pacientes 
com a doença, contra somente 173 do gru-
po 2. A região que concentra as indústrias 
petroquímicas tinha 5 vezes mais casos de 
tireoidite crônica autoimune na comparação 
com a área residencial estudada”, afirma a 
autora do trabalho, Dra. Maria Angela Zac-
carelli Marino.

POLUIÇÃO COMO gATILHO
A partir da constatação, a pesquisadora 

sugeriu nova denominação para a doença. 
Trata-se da tireoidite química autoimune, 
cuja ocorrência está diretamente ligada a 
fatores ambientais, principalmente à po-
luição por agentes químicos. “A poluição 
pode ser o fator desencadeante para forma-
ção de anticorpos antitireoidianos, que são 
substâncias que agridem a glândula tireoide 
ocasionando a tireoidite crônica autoimu-
ne. Os poluentes funcionariam como gati-
lho para desencadear o problema”, detalha 
Dra. Maria Angela.

Vale ressaltar a associação da tireoidite 
crônica autoimune com outras doenças au-
toimunes, como a esclerose múltipla, artrite 
reumatoide, diabetes tipo 1, hepatite crônica 
autoimune, vitiligo e lúpus eritematoso sis-
têmico. “Em crianças, o aumento de casos 
de tireoidite crônica autoimune foi acima de 
40% no período estudado. São dados preo-
cupantes, visto que a doença é a maior causa 
de hipotireoidismo primário, que se não for 
tratado adequadamente pode levar a danos 
irreversíveis”, alerta a médica. 
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HMU-SBC tem assistência
humanizada ao parto normal

Apoio ao aleitamento materno é reconhecido

Com o objetivo de valorizar o parto natu-
ral e garantir às mulheres o direito de partici-
par ativamente do nascimento de seus filhos, 
o Hospital Municipal Universitário (HMU) de 
São Bernardo adota uma série de boas práticas 
que vem transformando a rotina da unidade e, 
sobretudo, beneficiando mães e bebês.

As medidas incluem capacitação profis-
sional, adequação de materiais e equipamen-
tos, revisão de procedimentos e melhorias na 
ambiência. As ações se baseiam nas diretrizes 
da Rede Cegonha, estratégia do Ministério da 
Saúde que visa garantir atenção humanizada 
durante o pré-natal, parto e puerpério, até os 
2 anos de idade da criança.

“Nossa proposta é ser menos interven-
cionista. Cirurgias e outros procedimentos 
só devem ser realizados se houver indicação 
médica, e não como prática rotineira. E tudo 
deve ser esclarecido à paciente, para que ela 
tome ciência do que se passa com próprio 
corpo”, afirma a coordenadora da Obstetrícia 
do HMU, Silvana Giovanelli.

Hoje, a maioria dos partos realizados no 
HMU, 61%, são normais. O índice está den-
tro 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 muitas vezes exi-
gem intervenção cirúrgica para evitar o sofri-
mento fetal e garantir a saúde da mãe. Além 
disso, 20% dos partos de baixo risco são en-
caminhados para um hospital estadual.

No HMU, as enfermeiras obstetras es-
tão cada vez mais presentes. Elas conduzem 
o parto em parceria com a equipe médica e 

O HMU de São Bernardo recebeu em 2 
de julho certificação por promover, proteger 
e apoiar o aleitamento materno entre as mu-
lheres que trabalham na unidade. O título foi 
entregue durante cerimônia realizada na Secre-
taria de Estado da Saúde que, em parceria com 
o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira 
de Pediatria, desenvolve o programa “Estraté-
gia Mulher Trabalhadora que Amamenta”.

O certificado reconhece as boas práticas 
realizadas em prol da amamentação e foi en-
tregue a 23 instituições públicas e privadas do 
Estado, como bancos, indústrias metalúrgica 
e farmacêutica e hospitais. A solenidade con-
tou com presença do secretário estadual de 
Saúde, Dr. David Uip.

Desde que foi inaugurado, em 1999, o 
HMU mantém a sala de apoio à amamenta-
ção, destinada às funcionárias que retomam 
suas atividades após a licença maternidade.  
No local, elas podem retirar o próprio leite 

residentes nos casos classificados como bai-
xo risco – ou seja, ausência de intercorrências 
como hipertensão, diabetes ou rompimento 
da bolsa gestacional antes da 37ª semana. 
Com isso, e também graças ao programa 
de educação permanente da equipe médica, 
a taxa de episiotomia – corte feito entre o 
ânus e a vagina para facilitar a passagem do 
bebê – caiu drasticamente. Em 2011, a cirur-
gia para aumentar a abertura vaginal era feita 
em 75,9% dos partos normais. Hoje, o índice 

está em 23%, apresentando redução muito 
significativa, apesar de ainda estar acima do 
considerado aceitável pela OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde), de 10%.

ALÍVIO DA DOR
Outra novidade implementada pelo 

HMU é o uso de técnicas não farmacológi-
cas para alívio da dor e desconforto. Desde 
março, 95% das pacientes que tiveram parto 
normal no hospital aderiram a essas estraté-

gias. Na unidade de pré-parto, as mulheres 
têm à disposição os banhos terapêuticos no 
chuveiro e massagens. Além disso, são ensi-
nados exercícios respiratórios e ofertados ele-
mentos como bola de pilates, o espaldar (con-
junto de barras de madeira fixadas na parede) 
e “cavalinho”, espécie de cadeira com assento 
invertido. Esses instrumentos promovem o 
alongamento da região lombar, o relaxamen-
to muscular e facilitam a dilatação durante o 
trabalho de parto.

no local de trabalho ou a concessão de auxí-
lio-creche para as colaboradoras com filhos 
de até 6 anos. Ambas as recomendações são 
atendidas pelo HMU.

A fonoaudióloga Fernanda de Oliveira 
Lima, que trabalha no HMU, utiliza diaria-
mente a sala de apoio à amamentação. Ela 
voltou da licença maternidade há quatro me-
ses e consegue garantir que a filha Maria, de 9 
meses, se alimente do leite que produz. “Con-
sigo tirar cerca de 120 ml por dia. Divido em 
porções e mando para a escola. A Maria nun-
ca tomou outro leite que não fosse o meu, e 
ainda mama no peito quando estamos juntas 
em casa”, conta.

Fernanda diz que muitas amigas deixaram 
de amamentar quando retornaram ao traba-
lho por falta de incentivo. “Conheço mulhe-
res que tentaram retirar o leite em locais total-
mente inadequados, e desistiram. Ter uma sala 
de apoio, adequada, faz toda a diferença”.

e armazená-lo em freezer durante o horário 
de trabalho para, ao final do expediente, levar 
o alimento coletado para os bebês. O espaço 
funciona dentro do Banco de Leite Humano.

Além da sala de apoio, o Ministério da 
Saúde considera outros dois aspectos para a 
certificação: a concessão de licença materni-
dade de seis meses e a existência de creche 

Certificação reconhece boas práticas realizadas em prol da amamentação

Atualmente, 61% dos partos realizados na unidade hospitalar são normais

Fotos: Divulgação PMSBC
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Atlética da FMABC comemora 45 anos 
com edição especial do “AcxDoc”

Doenças Respiratórias Crônicas na Atenção Primária

Faculdade lança 
Revista MedABC 
com orientações  

à população

Órgão sócio-desportivo representativo dos 
alunos da Faculdade de Medicina do ABC, a As-
sociação Atlética Acadêmica Nylceo Marques 
de Castro (AAANMC) completa 45 anos neste 
2015 e, para marcar a data, organizou em 20 de 
junho edição especial do tradicional “AcxDoc”. 
Trata-se da 16ª edição do evento, que colo-
ca acadêmicos e ex-alunos frente a frente em 
competições esportivas como futebol, bas-
quete e voleibol. Paralelamente ao AcxDoc, a  
AAANMC promoveu o 3º Lollapalurso, pelo 
qual são realizadas apresentações ao vivo de 
bandas de alunos, ex-alunos e professores.

Tanto o AcxDoc quanto o Lollapalurso 
têm periodicidade anual, com intuito de reu-
nir e promover a confraternização entre es-
tudantes, docentes e ex-alunos da FMABC. 
Durante os eventos foi realizado churrasco 
e houve apresentação da tradicional bateria 
dos alunos da FMABC, a Kossacos. Entre as 
presenças ilustres desta edição especial de 45 
anos, participaram das festividades o primei-
ro e o segundo presidentes da AAANMC, 
respectivamente, Dr. Carlos Alberto Pastore 
e Dr. David Everson Uip, além do atual di-
retor da FMABC e egresso da 7ª turma, Dr. 

Adilson Casemiro Pires, e dos ex-alunos Dr. 
Jurandyr José Teixeira das Neves, da 1ª turma, 
e Dr. João Antonio Correa, da 7ª turma, entre 
outros convidados.

Além da confraternização, os estudantes 
aproveitaram o 3º Lollapalurso e 16º AcxDoc 
para realizar campanha de arrecadação de ali-
mentos não perecíveis, que serão entregues 
posteriormente à população carente. Tanto 
as competições esportivas quanto as apre-
sentações musicais ocorreram no Complexo 
Poliesportivo Dr. Eric Roger Wroclawski, na 
própria faculdade.

Depois de 19 anos e 147 edições do 
jornal Crescendo ABC, cujo alvo é o pú-
blico interno da instituição, a Faculdade de 
Medicina do ABC inova e lança neste julho 
mais um veículo de comunicação: a Revis-
ta MedABC. Trata-se de publicação com 
periodicidade mensal e tiragem de 60 mil 
exemplares, que tem como objetivo central 
alcançar o público leigo e passar orientações 
que favoreçam a prevenção de doenças, a 
promoção da saúde e a busca pelo trata-
mento e acompanhamento adequados.

A Revista MedABC nasceu da preocu-
pação da Fundação do ABC – mantenedo-
ra da FMABC – em melhorar a qualidade 
de vida da população. Por meio deste novo 
veículo de comunicação, FUABC-FMABC 
buscarão levar informações que estimulem 
mudanças no estilo de vida, como a prática 
de atividades físicas regulares, reeducação 
alimentar e adoção de hábitos saudáveis. 
Para isso, o periódico conta com a consul-
toria de experts em saúde: os professores da 
Faculdade de Medicina do ABC e profissio-
nais que atuam nos hospitais da FUABC.

Com 8 páginas, totalmente colorido e 
com grande destaque para fotos e ilustrações, 
o primeiro número da Revista MedABC traz 
como matéria principal os cuidados com as 
doenças de inverno, dicas para prevenção e 
as diferenças entre gripe, resfriado e alergia. 
A edição piloto também conta com artigos 
sobre a piora da caspa com a chegada do 
inverno, alergias respiratórias, dor de ouvido 
em recém-nascidos, entre outros temas.

A distribuição da Revista MedABC será 
feita prioritariamente na região do ABC Pau-
lista, com entregas pontuais também nas uni-
dades administradas pela Fundação do ABC 
em Mauá, Rio Grande da Serra, Franco da 
Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Osasco, 
Guarulhos, Praia Grande e Guarujá.

A Faculdade de Medicina do ABC foi 
palco dias 29 e 30 de junho do “II Seminá-
rio de Doenças Respiratórias Crônicas na 
Atenção Primária da Região Metropolita-
na de São Paulo” e do “I Curso Teórico 
e Prático de Atenção Multiprofissional em 
Doenças Respiratórias Crônicas na Aten-
ção Primária – Asma / DPOC / Rinite”. 
Os eventos estiveram sob responsabilida-
de da Sociedade Paulista de Pneumologia 
e Tisiologia, Associação ProAr/GINA, 
Grupo de Doenças Respiratórias da So-
ciedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade (GRESP) e da própria FMA-
BC. Nos dois dias, as atividades ocorreram 
das 8h às 18h, no Anfiteatro David Uip.

O seminário ocorreu dia 29 e contou 

Doutores Adilson Casemiro Pires, David Uip, Jurandyr Teixeira das Neves, João Correa e Carlos Alberto Pastore

Competições esportivas e apresentações de bandas no ‘Lollapalurso’  
reuniram alunos, ex-alunos e docentes no campus da FMABC

com palestras, mesas temáticas e debates sobre 
temas diversos, entre os quais “Panorama das 
doenças respiratórias crônicas (DRC) na Améri-
ca Latina”, “Atendimento multiprofissional aju-
da a controlar a asma”, “Atenção integrada nas 
doenças respiratórias” e “RespiraNet - Telediag-
nóstico para doenças respiratórias crônicas”, 
entre outros. Também houve palestra interna-
cional sobre o “Programa Nacional de Doenças 
Respiratórias de Portugal e o papel da Atenção 
Primária na prevenção e controle das doenças”, 
sob responsabilidade de Jaime de Souza, profes-
sor associado da Escola de Ciências da Saúde da 
Universidade do Minho, em Portugal.

No dia 30 foi a vez do “I Curso Teórico 
e Prático de Atenção Multiprofissional em 
Doenças Respiratórias Crônicas na Atenção 

Primária – Asma / DPOC / Rinite”, des-
tinado à capacitação de equipes multipro-
fissionais de enfermeiros, farmacêuticos, 
fisioterapeutas e educadores físicos.

Entre os temas abordados pela manhã 
estiveram: “Doenças respiratórias crôni-
cas: os exemplos da asma e da DPOC”, 
“ASMA: reconhecendo exacerbações, 
manejo e encaminhamento”, “DPOC: 
reconhecendo exacerbações, manejo e 
encaminhamento”, e “Educação em saú-
de”. No período da tarde foram realizadas 
discussões de casos e simulações práticas 
de atendimentos. Oficinas de dispositivos 
inalatórios e para construção de espaça-
dores artesanais também foram contem-
pladas no curso.
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Instituto de Infectologia Emílio Ribas II
organiza “Campanha de Higiene das Mãos”

Nova CIPA toma posse no
Centro Hospitalar Penitenciário

‘Cipeiros’ da Central de Convênios 
passam por treinamento

Parceria entre a Fundação do ABC e o 
Governo do Estado, o Instituto de Infecto-
logia Emílio Ribas II do Guarujá realizou de 
19 a 22 de maio a primeira edição da “Se-
mana de Higiene de Mãos”, cuja organiza-
ção esteve sob responsabilidade do Serviço 
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). 
O tema escolhido para a campanha foi “A 
prevenção das infecções está em suas mãos” 
– reforçando o ato como medida primária 
efetiva no controle das chamadas Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

O evento envolveu diversas atividades de 
conscientização, treinamentos e dinâmicas 
junto aos colaboradores, empresas terceiri-
zadas, acompanhantes e visitantes. O foco 
dos trabalhos foi a higiene correta de mãos, 
utilização do álcool gel e a importância de 
higienizar as mãos nos cinco momentos pre-
conizados pela ANVISA (Agência Nacional 

O Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário (CHSP) realizou em 2 de 
junho, na sala de reuniões, a posse dos 
membros da nova Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA). A 
unidade conta com 441 colaboradores, 
sendo que 320 participaram da votação 
que elegeu os cipeiros para a gestão 
2015/2016.

A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes é regida pela Norma Regu-
lamentadora Nº 5 da Portaria 3.214/78 

do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Tem como objetivo ser a ferramenta 
mais importante dos trabalhadores para 
tratar da prevenção de acidentes do tra-
balho, das condições do ambiente e de 
todos os aspectos que afetam a saúde e 
segurança do colaborador.

Composta por 16 membros – 8 titu-
lares e 8 suplentes – a CIPA do CHSP 
tem metade dos integrantes eleita pelos 
funcionários e a outra metade indicada 
pela Diretoria da unidade. 

O Serviço Especializado de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SEESMT) da Fun-
dação do ABC realizou de 22 a 26 de junho 
curso de formação para os novos cipeiros da 
Central de Convênios – a maior unidade ge-
renciada pela FUABC. Ao todo são 42 mem-
bros recém-eleitos para a gestão 2015/2016 
da Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA), sendo 21 eleitos pelos funcio-
nários e 21 indicados pelo empregador.

O treinamento para a Central de Convê-
nios teve lugar Anfiteatro Natália Podboy, no 
campus universitário da Faculdade de Medicina 
do ABC. Entre os temas abordados estiveram 

“Definição de Acidentes de Trabalho. O que é 
CIPA?”, “Legislação trabalhista – C.F / CLT / 
Leis trabalhistas”, “Ferramentas da qualidade na 
investigação de acidentes do trabalho”, “Agen-
tes Ocupacionais, Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Análise Preliminar de Risco 
(APR)”, “Mapa de risco, estudo do ambiente e 
das condições de trabalho”, “Prevenção e com-
bate a incêndio”, “Doenças Sexualmente Trans-
missíveis (DST), noções sobre a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e medidas 
de prevenção”, “Metodologia de investigação 
de acidentes e doenças do trabalho”, e “Plano 
de trabalho e cronograma anual”.

Unidade tem 441 colaboradores, sendo que 320 participaram da eleição

Semana de Higiene de Mãos do ERII também 
contou com banner explicativo, entrega de ca-
misetas com o tema da campanha, brindes e 
sorteio de uma cesta com itens de  higiene.

Estudos demonstram que as mãos dos 
profissionais de saúde são o principal veícu-
lo de transmissão de micro-organismos, por-
que podem transmitir infecções de um pa-
ciente para outro. A higienização das mãos, 
além de ser procedimento de baixo custo, 
é a melhor forma de prevenir o problema. 
Por isso a importância de ações permanen-
tes de conscientização sobre o tema, a fim 
de divulgar e incentivar a higiene das mãos 
dentro das unidades de saúde.

O Dia Mundial de Higienização de 
Mãos é celebrado oficialmente em 5 de 
maio, enquanto no dia 15 do mesmo mês 
comemora-se o Dia Nacional de Controle 
de Infecção Hospitalar.

de Vigilância Sanitária): 1 - Antes do contato 
com o paciente; 2 - Antes da realização de 
procedimentos assépticos; 3 - Após o risco 
de exposição a fluídos corporais; 4 - Após 

contato com o paciente; e 5 - Após contato 
com as áreas próximas do paciente.

Ao todo foram 138 profissionais treina-
dos, além de 38 visitantes e acompanhantes. A 

Ao todo são 42 membros recém-eleitos para a gestão 2015/2016

Tema escolhido para a campanha foi “A prevenção das infecções está em suas mãos”
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CHM ocupa 1º lugar em notificação e  
captação de órgãos no grande ABC

Prefeitura de Santo André entrega 228 novos 
equipamentos para a rede de saúde

A Secretaria de Saúde de Santo André entregou em 
8 de junho 228 itens entre equipamentos nas áreas da 
atenção básica, especializada e urgência/emergência, 
além de computadores para informatização dos serviços 
de assistência farmacêutica e programas de imunização, 
entre outros. Na oportunidade, o prefeito Carlos Gra-
na conheceu as instalações do almoxarifado da Pasta, no 
Jardim Silveira, onde ficam armazenados medicamentos, 
materiais de enfermagem e dietas para alimentação por 
sonda distribuídos à população na rede municipal.

Entre os equipamentos, destaque para o eletrocardió-
grafo, que realiza exames de eletrocardiograma, e também 
para o cardioversor, com módulo DEA, que monitora os 
batimentos cardíacos e produz choque elétrico para rever-
são de paradas cardiorrespiratórias e arritmias. Algumas 
unidades receberam ainda o otoscópio, para avaliação mé-
dica do ouvido, o oxímetro de pulso, que mede indireta-
mente a quantidade de oxigênio no sangue, e o laringoscó-
pio adulto e infantil, para o exame de laringe.

Para o secretário de Saúde, Dr. Homero Nepomuce-

No ranking geral do Estado de São Paulo, Centro Hospitalar Municipal de Santo André saltou da 11ª para a 6ª posição

Entre os equipamentos do Grande ABC, o Centro Hos-
pitalar Municipal de Santo André (CHM), ex-Santa Casa, 
ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking do Estado 
como hospital notificador e captador de órgãos em casos de 
morte encefálica. Na classificação geral da Central de Trans-
plantes, o complexo deixou a 11ª posição e subiu para a 6ª 
colocação entre os hospitais cadastrados no Estado de São 
Paulo, segundo o último levantamento – de 1º de janeiro a 
11 de junho. Na prática, a mudança de posição representa 35 
órgãos captados, dos quais 20 rins, um fígado e 14 córneas, 
doados efetivamente às pessoas que aguardavam em fila de 
espera. Em Santo André, atualmente são 215 na lista.

Para subir no ranking da Secretaria de Estado da Saúde, o 
CHM registrou neste ano, no mesmo período, 25 notificações 
e 10 efetivações de órgãos à Central de Transplantes de São 
Paulo. No Grande ABC, por exemplo, a unidade está à frente 
do Hospital Estadual Mário Covas (2º), em Santo André, e do 
Hospital Dr. Radamés Nardini (9º), em Mauá, além das unida-
des privadas – Hospital e Maternidade Brasil (11º) e Hospital 
Santa Helena (17º), ambas em território andreense.

O CHM também lidera a lista com vários outros equipa-
mentos de São Paulo, principalmente os localizados na re-
gião da Zona Leste, casos do Hospital Municipal do Tatuapé 
(4º) e Hospital Público Municipal Ermelino Matarazzo (7º). 
Em 2013, o hospital público andreense ocupava o 33º lugar 

– quando a direção da unidade andreense reativou a Cihdott 
(Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes), hoje nomeada CIHT (Comissão Intra-
hospitalar de Transplante).

De lá para cá, no total, 117 órgãos foram captados – a 
maioria rins (60). No primeiro trimestre do ano passado, das 
12 notificações, dois corações para doação em uma verda-
deira “operação de guerra” na luta para salvar duas vidas, 
conforme recordou o enfermeiro Paulo Cezar Ribeiro, coor-
denador da CIHT no CHM.

Para Ribeiro, o novo cenário do CHM no ranking geral 
do Estado representa, antes de tudo, o comprometimento 
da equipe com a causa, seguido da conscientização dos pro-
fissionais e do treinamento do grupo. “Mas ainda estamos 
longe do ideal. Do que chamamos de cultura de doação de 
órgãos”, ponderou o enfermeiro, especialista na área pelo 
Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente são cinco 
profissionais que integram a comissão multidisciplinar, entre 
médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem.

Criar cultura de doação no âmbito hospitalar, segundo 
Ribeiro, é trazer a possibilidade de veicular informação, pro-
piciar espaço de reflexão e medidas eficazes para que o pro-
cesso ocorra de forma satisfatória. “Assim, viabilizaremos 
potenciais doadores, aumentaremos os números de capta-
ções e transplantes para diminuirmos a fila de espera de pes-

soas que aguardam por um órgão”, afirmou.
Neste caso, são funções dos integrantes da CIHT identi-

ficar potenciais doadores, fazer a abordagem de seus familia-
res nos casos de vítimas com morte encefálica e a articulação 
do CHM com a Central de Transplantes de São Paulo. “Fora 
a aceitação, o entendimento dos familiares nesse processo 
ainda é um entrave”, apontou o enfermeiro.

No Grande ABC, atualmente são 751 vidas à espera 
de uma chance de sobrevida, segundo dados da Central de 
Transplantes do Estado de São Paulo: Santo André (215), 
São Bernardo (221), São Caetano (54), Diadema (131), Mauá 
(95), Ribeirão Pires (25) e Rio Grande da Serra (10). O rim é 
o órgão com maior demanda: 677.

no Duarte, os novos equipamentos qualificam o atendimen-
to à população. Santo André é um dos 485 municípios do 
país, mais o Distrito Federal, contemplados no QualiSUS-
Rede, projeto de formação e melhoria da qualidade da rede 
de atenção à saúde e vinculado ao Ministério da Saúde. O 
programa do Governo Federal, implementado há três anos, 
possui financiamento do Banco Mundial.

Entre os 124 computadores entregues, 47 foram desti-
nados às farmácias da rede municipal, inclusive à rede de 
atenção psicossocial.  A iniciativa, neste caso, faz parte do 
Qualifar-SUS, Programa Nacional de Qualificação da As-
sistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. Na prática, o reforço representa mais agilidade no 
atendimento ao usuário e melhor organização dos estoques 
de medicamentos. Também prevê a realização de cursos de 
capacitação aos profissionais e gestores da área. No Brasil, 
o Ministério da Saúde iniciou a distribuição de 5.112 com-
putadores e 1.704 impressoras a laser para informatizar os 
serviços farmacêuticos dos municípios.

No caso de Santo André, os computadores também 

são direcionados às salas de vacina, a fim de propiciar 
os dados individuais sobre a situação epidemiológica da 
cidade, por local de ocorrência da imunização, para o pla-
nejamento das ações necessárias.

Centro Hospitalar Municipal registrou neste ano 25 notificações e 10 efetivações 
de órgãos à Central de Transplantes de São Paulo

Entre os equipamentos entregues estão eletrocardiógrafo, cardioversor, 
otoscópio, oxímetro de pulso e laringoscópios adulto e infantil

Fotos: Diego Barros/PMSA
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Hospital Nardini de Mauá vence concurso
internacional promovido pela BASF

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés 
Nardini, principal equipamento hospitalar 
para atendimento do SUS em Mauá, é um 
dos vencedores do programa Connected To 
Care promovido pela indústria química ale-
mã BASF. O resultado da votação, feita entre 
colaboradores da multinacional durante dois 
meses, foi revelado no final de junho em todo 
o mundo. O projeto proposto para o Hos-
pital Nardini consiste na geração de energia 
inteligente a partir da instalação de turbinas – 
espécie de moinhos – na tubulação de esgoto. 
O objetivo é prover fonte de energia elétrica 
alternativa para o abastecimento do hospital. 
O prazo para a ideia ser desenvolvida é de até 
um ano e a verba destinada pela empresa para 
a conclusão do projeto é de € 4 mil (aproxi-
madamente R$ 13 mil).

A proposta recebeu a quarta maior vota-
ção entre os nove projetos da América do Sul 
selecionados para o concurso, que foi lançado 
pela primeira vez este ano em comemoração 
aos 150 anos da companhia. No continente a 
concorrência deu-se com outras 43 propos-
tas. Ao todo, o projeto destinado ao Hospi-
tal Nardini recebeu 576 votos. Também em 
razão do aniversário da multinacional, foram 
contempladas 150 ideias em todo o mundo. 
Todas foram idealizadas pelos colaboradores 
da empresa – voluntariamente encarregados 

de desenvolver projetos que contribuíssem 
com a causa social em organizações sem fins 
lucrativos. Todo o processo foi conduzido em 
parceria com a Superintendência da unidade. 
“O Hospital Nardini apoia toda a ousadia de 
pensar em fontes alternativas para obtenção 
de energia. Essa é uma premissa do Novo 
Nardini. Entendemos que iniciativas assim 
nos ajudam a conviver melhor com o mundo, 
reduzindo impactos ambientais e promoven-
do um mundo mais sustentável”, analisa o 
superintendente do hospital, Dr. Morris Pi-
menta e Souza.

Após a conclusão do projeto, a ideia é 
armazenar a energia inteligente em baterias 
recarregáveis suficientes para prover, por 
exemplo, a iluminação de emergência ou ofe-
recer suporte em casos de queda de energia. 
Ainda que represente uma fonte apenas com-
plementar de abastecimento, e não principal, 
a iniciativa cumpre o papel proposto pela em-
presa. “A ideia da BASF é promover e ampliar 
a relação dos colaboradores com a sociedade 
a partir de projetos de cunho social. Neste 
caso, o grande ponto será aproveitar uma 
energia que hoje literalmente vai pelo esgoto 
e transformá-la em algo que, de certa forma, 
beneficie a população local”, explica o con-
sultor de tecnologia da BASF, César Costa, 
um dos idealizadores do projeto. Segundo o 

Unidade da FUABC é uma das vencedoras do programa Connected To Care, da indústria química alemã BASF

Premiação de € 4 mil – aproximadamente R$ 13 mil – vai custear projeto que criará fonte alternativa de  
energia a partir de turbinas na tubulação de esgoto

consultor, o projeto é inovador e não há ex-
periências comprovadas no Brasil. Levanta-
mento feito pela equipe aponta que o mesmo 
experimento foi executado uma vez, em um 
hotel, na Inglaterra.

A premiação vem ao encontro de várias 
iniciativas de sustentabilidade que o Hospital 
Nardini tem desenvolvido desde 2010. Como 
reconhecimento de algumas dessas ações, 
em setembro de 2013, o hospital conquistou 
junto à Secretaria Estadual da Saúde o selo 
“Hospital Amigo do Meio Ambiente”. Nesse 

período, o hospital tem aumentado seu olhar 
para a preservação socioambiental com ações 
contínuas como a otimização do uso de re-
cursos naturais, a substituição de materiais 
químicos lesivos ao meio ambiente (caso do 
exame de radiografia e substituição dos ter-
mômetros de mercúrio, hoje ecológicos), a 
administração segura de medicamentos, a re-
dução da produção de resíduos do serviço de 
saúde, entre outras iniciativas que se intensifi-
caram a partir de 2013 como um dos pilares 
do projeto do Novo Nardini.

Programa Meio Ambiente e 
Sustentabilidade comanda oficinas  

de mosaico no SEMASA
Fundação do ABC e Serviço Muni-

cipal de Saneamento Ambiental de San-
to André estreitaram a parceria iniciada 
neste 2015 com nova ação conjunta re-
alizada em junho último. Colaboradora 
do Programa Meio Ambiente e Susten-
tabilidade da FUABC, Cristina Passaretti 
comandou dias 22 de abril, 12 e 13 de 
maio, oficinas de mosaico junto a seis 
funcionárias da área de educação am-
biental do SEMASA.

“Foi uma experiência muito interes-
sante e bastante válida. Colocamos em 

Quadro foi montado a partir da utilização de mais de 3.000 tampas plásticas

prática a reciclagem de materiais retirados 
do lixo, reaproveitando e agregando valor ao 
plástico descartado pela população”, descre-
ve Cristina Passaretti, que traz no currículo 3 
anos de especialização em mosaico na Itália.

O convite para que a FUABC realizasse 
o curso partiu do próprio SEMASA, com 
objetivo de capacitar suas funcionárias à téc-
nica do mosaico, tendo em vista a equipe de 
educação ambiental realiza periodicamente 
aulas e oficinas de reaproveitamento de ma-
teriais descartados.

A partir das oficinas de mosaico foi monta-

do um quadro com utilização de mais de 3.000 
tampas plásticas, a maioria de garrafas Pet de 
refrigerante. “As funcionárias do SEMASA 

gostaram bastante das oficinas e foram ex-
tremamente participativas. Foi uma troca 
muito bacana”, finaliza Passaretti.

Divulgação PMM

Divulgação
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Nardini promove palestra sobre
Dia Mundial do Meio Ambiente

Fundação do ABC entrega 150 mudas de árvores

O Hospital Nardini promoveu na manhã 
10 de junho evento para comemorar o Dia 
do Meio Ambiente – celebrado mundialmen-
te em 5 de junho. O tema abordado este ano 
– “Problemas ambientais e seus impactos na 
saúde” – reforçou a importância de implantar 
ações sustentáveis no ambiente hospitalar e as 
consequências da falta de consciência coletiva 
com uso de recursos naturais. As palestrantes 
convidadas – Andréa Martins e Cleonice de 
Almeida – compõem a Gerência de Educa-
ção e Mobilização Ambiental do SEMASA 
(Serviço Municipal de Saneamento Ambien-
tal de Santo André).

Todos os funcionários que participaram 
do debate ganharam de brinde mudas de 
buxinho e hera-roxa, plantas exóticas doa-
das pelo Parque Ecológico da Gruta Santa 
Luzia, que pertence à Prefeitura de Mauá. 
Após a discussão de temas como poluição, 
contaminação de rios, uso de energia limpa e 
consumo consciente, a assistente de projetos 
do hospital Ecimara Silva apresentou aos par-
ticipantes o relatório de sustentabilidade dos 
anos 2013-2014 da unidade.

Desde 2010 o hospital tem promovido 
ações sustentáveis que, inclusive, já garanti-
ram ao equipamento o selo Hospital Amigo 
do Meio Ambiente no ano de 2013, em pro-
jeto apoiado pela Secretaria Estadual da Saú-

A Diretoria Executiva de Qualidade da 
FUABC, através do Programa Meio Am-
biente e Sustentabilidade, organizou dias 16 
e 17 de junho a entrega de 140 mudas de 
árvores a funcionários das sedes administra-
tivas da FUABC e da Central de Convênios. 
Além disso, outras 10 mudas foram levadas 
pelo Hospital Estadual de Francisco Morato 
para incremento da área verde da unidade.

Ao todo foram disponibilizadas 10 es-
pécies, todas doadas pelo Parque Escola da 
Prefeitura de Santo André. São elas: Pitan-
ga, Uvaia, Cássia, Pau Jacaré, Urucum, Ipê 
Amarelo, Canafistula, Araçá, Canudo de 
Pito e Eritrina.

A entrega das mudas em junho ocorreu 
em virtude das comemorações pelo Dia 
Mundial do Meio Ambiente. Funcionários durante entrega de mudas na FUABCPlantio das espécies em Francisco Morato

Colaboradores que participaram do debate ganharam de brinde mudas de buxinho e hera-roxa

Evento também marcou apresentação de relatório de sustentabilidade da unidade

de. O Nardini pratica iniciativas sustentáveis 
que visam a otimização de recursos naturais, 
substituições de materiais químicos lesivos ao 
meio ambiente (caso do exame de radiogra-
fia e substituição dos termômetros de mer-
cúrio, hoje ecológicos), administração segura 
de medicamentos, redução da produção de 
resíduos do serviço de Saúde, entre outras 
ações. “Essas iniciativas vão ao encontro de 
uma preocupação no sentido de entregar um 

Novo Nardini não apenas reformulado do 
ponto de vista de sua infraestrutura física e de 
seus processos assistenciais, mas também res-
ponsável socioambientalmente, para que bus-
quemos apoiar a busca constante pela saúde e 
bem-estar de usuários, trabalhadores e comu-
nidade do entorno”, diz o superintendente do 
hospital, Dr. Morris Pimenta e Souza.

Para gerenciar e articular as iniciativas, 
o hospital nomeou uma Comissão Multi-

disciplinar de Gerenciamento de Resíduos 
composta por 10 funcionários de setores 
como enfermagem, farmácia, higienização, 
nutrição, laboratório, administrativo e segu-
rança do trabalho. No planejamento também 
constam as tarefas de reduzir consumo de 
recursos naturais de forma consciente, com-
prar e oferecer alimentos saudáveis de forma 
sustentável e promover descarte adequado de 
medicamentos.
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Fundação do ABC tem mais de 99% de 
aprovação popular no AME de Mauá

Colaboradores passam por capacitação em biossegurança

Administrado pela Fundação do ABC desde a inauguração 
em 2011, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de 
Mauá registra índice geral de satisfação da população maior do 
que a média de todos os AMEs do Estado. De acordo com 
dados da Secretaria Estadual de Saúde, a média geral de apro-
vação dos usuários nos AMEs é de 96,4%. Já a satisfação da 
população atendida no AME de Mauá atingiu 99,1%.

A pesquisa coordenada pela Gerência de Qualidade e pelo 
Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) do AME Mauá 
reúne dados do primeiro trimestre de 2015, com a opinião dos 
usuários da unidade em sete indicadores específicos: espaço fí-
sico, ambulatório, nota geral e atendimentos nas áreas médica, 
de enfermagem, recepção e por outros profissionais.

“Os resultados refletem o esforço das equipes clínicas e 
administrativas, no sentido de disponibilizar ampla oferta de 
especialidades, atendimento resolutivo e humanizado. Procu-
ramos ouvir sempre nossos usuários e acompanhantes, a fim 
de identificar possíveis dúvidas ou dificuldades e solucioná-las 
o mais breve possível. Essa atenção mais próxima e a assis-
tência humanizada certamente têm papel fundamental nos 
elevados índices de satisfação que a unidade tem obtido como 
resposta da população”, explica a gerente de Qualidade do 
AME Mauá, Sabrina Martins Pedroso Cafolla.

Os colaboradores do Ambulatório Médico de Especiali-
dades de Mauá participaram entre 15 e 26 de junho de ciclo de 
palestras sobre biossegurança. A iniciativa é do Programa de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da Fundação do ABC, 
por meio do Serviço Especializado de Segurança e Medicina 
do Trabalho (SEESMT), que utiliza bibliografia baseada nas 
normatizações da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) e do Ministério do Trabalho e Emprego (Norma 
Regulamentadora nº 32).

O treinamento ocorreu “in loco”, nas próprias instalações 
do AME Mauá, e destacou temas como “Proteção Respira-
tória contra Agentes Biológicos” e “Prevenção de Acidentes 
com Materiais Perfurocortantes”. “As unidades de saúde apre-
sentam diversos riscos à saúde dos trabalhadores e um exem-
plo bastante peculiar é o acidente com material biológico. O 
treinamento da Fundação do ABC visa a conscientização dos 
colaboradores a respeito desses riscos, assim como sobre os 
métodos de prevenção”, ressalta o engenheiro de segurança 
do trabalho da FUABC, Amaury Machi Junior.

gERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
De 18 a 29 de maio, o tema em destaque no AME Mauá 

foi “Gerenciamento de Resíduos”. O treinamento teve por 
objetivo minimizar a geração de resíduos e capacitar os co-
laboradores para o manejo seguro e eficiente, visando à pro-

Gestora do Ambulatório Médico de Especialidades desde a abertura em 2011, FUABC registra índice  
geral de satisfação acima da média do Estado

Em maio, unidade já havia realizado treinamento na área de Gerenciamento de Resíduos

Pesquisa de opinião leva em conta itens como espaço físico e atendimentos  
nas áreas médica, de enfermagem, recepção e por outros profissionais

Ciclo de palestras capacita em “Biossegurança” Treinamento sobre “Gerenciamento de Resíduos”

A pesquisa de satisfação é indicador fundamental e obri-
gatório, exigido mensalmente pelo Governo do Estado para 
acompanhamento dos serviços executados. Os resultados em 

Mauá refletem a parceria de sucesso estabelecida entre FUA-
BC, Secretaria de Estado da Saúde e Prefeitura, reeditada em 
outras unidades do ABC e Litoral, entre as quais os AMEs de 
Santo André e de Praia Grande.

REFERÊNCIA EM MAUá
O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Mauá 

é referência para atendimento médico de média complexidade 
à população da microrregião do Grande ABC composta pelos 
municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, 
além de também atender aos municípios de Santo André, São 
Bernardo, São Caetano e Diadema.

O equipamento da Secretaria de Estado da Saúde funciona 
em prédio com dois pavimentos e um anexo operacional, tota-
lizando 3.200 metros quadrados de área construída. O quadro 
de especialidades médicas conta com as áreas de alergologia, 
neurologia, cardiologia, oftalmologia, dermatologia, ortopedia, 
endocrinologia, urologia e gastroclínica. As áreas não médicas 
atendidas são enfermagem, nutrição e psicologia. A unidade 
também realiza pequenas cirurgias ambulatoriais, assim como 
exames de diagnóstico e terapia, entre os quais colonoscopia, 
ecodopplercardiograma, eletrocardiograma, eletroneuromio-
grafia, teste ergométrico, eletroencefalografia e urodinâmica. 

teção dos trabalhadores, preservação da saúde, dos recursos 
naturais e do meio ambiente.

Segundo a Comissão de Gerenciamento de Resíduos do 
AME Mauá – responsável pela capacitação –, a gestão dos 
resíduos hospitalares deve ser bastante cautelosa e detalhada, 
pois representa grande risco para a saúde humana e para o meio 
ambiente caso seja feita de maneira incorreta. Os resíduos são 
separados em cinco grupos: infectantes, químicos, radioativos, 
comuns e perfurocortantes. Hospitais que não gerenciam cor-

retamente seus resíduos não estão sujeitos apenas a multa, mas 
colocam em risco a integridade de funcionários e pacientes.

A Comissão de Gerenciamento de Resíduos do AME 
Mauá é composta pelos colaboradores Esther Scapinello (En-
fermagem), Flavia Martins da Silva Pedro (Recepção), Flavia 
dos Santos (Laboratório), Gabriela Paradinovic (Farmácia), 
Luciana Meinberg (Enfermagem), Neuza do Santos (Higieni-
zação), Sabrina Cafolla (Qualidade), Roberto dos Santos (Tec-
nologia da Informação) e Tamires Aguiar (Qualidade).
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Balanço das doações foi anunciado em 6 de julho, no auditório do hospital

Professora de Neurologia da FMABC, Dra. Margarete de Jesus Carvalho

Médica trocará presentes de aniversário
por adesões à campanha social

Professora de Neurologia e coordenadora 
do Ambulatório de Distúrbios de Movimento 
da Faculdade de Medicina do ABC, Dra. Mar-
garete de Jesus Carvalho decidiu comemorar 
o aniversário em julho de maneira diferente. 
A docente está convidando alunos, professo-
res, pacientes e toda a comunidade a partici-
par de uma grande campanha social durante 
o mês, com intuito de arrecadar diversos itens 
em benefício de pessoas carentes.

Roupas em bom estado, cobertores, rou-
pas de cama, toalhas de mesa e de banho, sa-
patos, brinquedos, alimentos não perecíveis, 
utensílios domésticos (panelas, colheres, gar-
fos, pratos), artigos de higiene (escova e pasta 
de dente, pentes, sabonetes, xampus), fraldas, 
livros usados, produtos eletrônicos obsoletos 
(TV de tubo, computadores, teclados), móveis 
(cadeiras, mesas, armários), entre outros itens.

Todas as doações serão entregues a pes-
soas em situação de vulnerabilidade social, 
atendidas pelo Centro Hospitalar Municipal 
de Santo André, Hospital da Mulher de San-
to André, pela Associação Projeto Shalom 
de Santo André, pelo Hospital de Clínicas 
Dr. Radamés Nardini de Mauá e pela Casa 
Ronald McDonald ABC, no campus da Fa-
culdade de Medicina do ABC.

Doações serão entregues a pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Centro Hospitalar de Santo 
André, Hospital da Mulher, Associação Projeto Shalom, Hospital Nardini de Mauá e Casa Ronald McDonald ABC

Participação popular engrena campanha do agasalho no Nardini
Mais uma vez o Hospital de Clínicas 

Dr. Radamés Nardini contabiliza a solida-
riedade da população de Mauá. A campa-
nha do agasalho da unidade, organizada 
em parceria com a Associação de Volun-
tários Calor Humano, recebeu 1.446 itens 
como casacos, calças, camisetas e tênis 
entre os dias 30 de abril e 26 de junho. 
O montante, que passou por triagem e 
higienização, é destinado aos pacientes e 
acompanhantes que vivem em situação 
de vulnerabilidade social e passam por di-
ficuldades durante a estação mais fria do 
ano. O anúncio do balanço das doações 
foi feito em 6 de julho, no auditório do 
hospital, com a presença do superinten-
dente Dr. Morris Pimenta e Souza.

A contribuição de cerca de 80% das 
doações partiu da comunidade mauaense, 
já o restante foi doado pelos funcioná-
rios do hospital. O envolvimento popular 

com a causa é motivo de orgulho da presiden-
te da entidade, Bete Dorta. “Mais uma vez 
os moradores de Mauá atenderam ao nosso 
chamado e ficamos bastante satisfeitos com 
o reconhecimento da nossa causa. Nossos 

voluntários trabalharam com muito empenho 
durante essa campanha, especialmente pela 
motivação em cooperar junto à nova gestão 
do hospital, que desde que assumiu nos dá 
respaldo e prioriza a humanização e o cuida-

do ao paciente”.
Como forma de agradecer a mobiliza-

ção da população, a presidente da associa-
ção dedicou o evento aos acompanhantes 
que estavam no hospital. Após o anúncio 
do balanço oficial, uma mesa de bolos e 
chá foi servida e dezenas de usuários des-
ceram das clínicas onde acompanhavam 
os pacientes para integrar a celebração 
junto aos funcionários.

VOLUNTARIADO
A Associação Voluntariado Calor Hu-

mano atua há 23 anos no Hospital Nardini 
e presta atendimento gratuito aos usuários 
do hospital. Além de oferecer palavras de 
acolhimento e incentivo para pacientes nos 
leitos, é responsável por arrecadar diversas 
doações como enxovais, roupas, agasalhos, 
chinelos, utensílios domésticos e de higie-
ne pessoal para os usuários.

Interessados em colaborar com a 
campanha solidária podem deixar as do-
ações nos seguintes endereços:

1) Associação dos Voluntários da Saúde 
de Santo André: Rua: Joaquim Távora, 46, 
Vila Assunção, Santo André. Recebe doa-
ções de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 
A entidade também retira doações em domi-
cílio, inclusive aos sábados. Agendamentos 
com o Sr. Gilson, pelos telefones (11) 4436-
8434 e 4437-1346.

2) SCAFO ABC - Escola de Mergulho: 
Avenida João Ramalho, 232, Vila Assunção, 
Santo André. Recebe doações de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 
9h às 12h. Contato: (11) 4990-8966, com Ser-
gio Dias, Felipe ou Sergio Medeiros.

3) Associação Projeto Shalom: Rua São 
Judas Tadeu, 195, Vila Tibiriçá, Santo An-
dré. Recebe doações de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h 
às 12h. A entidade também retira doações 
em domicílio. Agendamentos com David 
Teixeira, pelo telefone (11) 4451-2060. Site: 
www.projetoshalom.org.br.
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Festa Junina da Pediatria do Nardini traz
recreação para crianças internadas

“Café Junino” anima equipes do Complexo Irmã Dulce

Inverno, festa junina, pipoca, doces, brincadeiras. Há al-
guns anos o setor de Pediatria do Hospital de Clínicas Dr. Ra-
damés Nardini oferece uma tradicional Festa Junina para seus 
pacientes mirins impossibilitados de desfrutar do evento fora 
do ambiente hospitalar. Na manhã de 1º de julho, 16 crianças 
internadas com idade entre um mês e 13 anos participaram 
de brincadeiras junto a seus familiares e à equipe assistencial 
do hospital. Na mesa, todos os doces e salgados típicos desta 
época do ano. Os pacientes com restrições alimentares rece-
beram acompanhamento da equipe de Nutrição.

Datas festivas como esta, dia das crianças, Páscoa e Natal 
são motivos anuais de celebração entre funcionários e crianças 
acompanhadas de suas famílias na Pediatria. Além da fartura dos 
pratos, os pequenos também curtiram brincadeiras como bingo 
e pescaria. Cinco crianças que estão no abrigo municipal e outras 
que já receberam alta médica também participaram da ação.

A recém-nascida Mariana Rocha Santos, de um mês, está 
internada no setor com problemas renais. A mãe, que acom-

panha o tratamento de perto, participou da festa e se surpre-
endeu com a ação. “Minha filha não tem idade para entender, 
mas é muito importante ter esses momentos que ‘quebram’ o 
clima de hospital. É uma distração. A equipe está de parabéns, 
não só pela festa, mas principalmente pelo atendimento pres-
tado por toda equipe médica, de enfermagem e do serviço 
social. Há amor no que fazem”, disse Sueli Rosa da Rocha, 38 
anos, moradora de Ribeirão Pires.

ARRAIAL NA FUABC
Não foi só o Hospital Nardini que entrou no clima de Festa 

Junina. Diversas unidades da Fundação do ABC organizaram 
arraiais para os colaboradores, a começar pela própria mante-
nedora, juntamente com a Faculdade de Medicina do ABC e 
com a Central de Convênios, que por meio da Associação dos 
Funcionários da FUABC-FMABC realizaram em 3 de julho a 
tradicional Festa Junina – responsável por reunir anualmente 
em torno de 250 funcionários do campus universitário.

CENTRO HOSPITALAR PENITENCIáRIO
Celebração semelhante ocorreu dias 24 e 25 de junho, no 

Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. A unidade prepa-
rou comidas típicas e decoração especial no refeitório, além de 
disponibilizar mesa de doces, carrinhos de pipoca e algodão 
doce. Entre os destaques gastronômicos, o café da manhã tra-
dicional foi reforçado com chá de quentão e bolo de milho, 
por exemplo, enquanto o cardápio do almoço teve galinhada 
com batata e quiabo, cuscuz, tutu de feijão e doce de abóbora 
com coco. Outros destaques servidos no período foram espe-
tos de carne e de linguiça, batata doce assada e canjica.

Ao todo foram mais de 1.300 registros de participantes – 
entre funcionários diretos da FUABC, terceirizados e colabo-
radores da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária do 
Governo do Estado) – nos dois dias de evento, contando café 
da manhã, almoço e jantar. Todos receberam kits juninos com 
doces como pingo de leite, balas, pé de moleque, paçoca, doce 
de abóbora, quebra queixo e pipoca de arroz. 

Como parte das ações desenvolvidas pela Comissão 
de Humanização do Complexo de Saúde Irmã Dulce 
de Praia Grande, foi realizado dias 10 e 11 de junho o 
“Café Junino” para funcionários que atuam no Hospital 
Municipal, no Pronto-Socorro Central e na Unidade de 
Pronto Atendimento Dr. Charles Antunes Bechara, no 
bairro Samambaia. A iniciativa visou proporcionar des-
contração às equipes e contribuir para a continuidade 
do bem-estar no ambiente interno.

Segundo a enfermeira Josefa Carlos Cavalcante de 
Araújo, coordenadora das unidades de Clínica Médica e 
de Psiquiatria, que preside a Comissão de Humanização 
do Complexo, profissionais de saúde vivem uma inten-
sa rotina de trabalho, que prima pelo atendimento sem-
pre humanizado. “Para isso, é preciso investir também 

Pacientes e familiares curtiram evento com comidas típicas, bingo, pescaria e brincadeiras

Além da Comissão de Humanização, o café contou 
com a ajuda de voluntários que atuam no Complexo de 
Saúde. Doces, bolos e demais comidas típicas juninas fo-
ram contribuições dos próprios funcionários. Cestas de 
café da manhã também foram sorteadas aos presentes.

FESTA CAIPIRA NA 
PSIQUIATRIA
A Unidade de Psiquiatria Hospital Municipal Irmã 

Dulce proporcionou em 30 de junho uma tarde “caipi-
ra”, com músicas e comidas típicas para pacientes inter-
nados. Os alimentos foram contribuições de parentes 
dos atendidos, de funcionários e de voluntários que 
atuam no local. A festa foi organizada pela Comissão 
de Humanização. 

em ações voltadas ao público interno. Este é um momento 
muito importante, que favorece e estimula o bom desem-
penho diário”.

Evento foi realizado no refeitório do hospital, sem prejuízo ao expediente

Arraial no campus da FUABC-FMABCSetor de Pediatria do Hospital Nardini de Mauá Festa Junina anima funcionários no CHSP

Maitê Morelatto/HMID
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Com 2º Mutirão da Saúde, São Caetano zera 
fila de consultas em 18 especialidades médicas

O saldo do 2º Mutirão da Saúde do Progra-
ma Fila Zero, da Prefeitura de São Caetano, foi 
extremamente positivo no sentido de oferecer 
serviços cada vez mais ágeis e eficientes aos mu-
nícipes. Mais seis especialidades médicas tiveram 
a fila de consultas zerada a partir da ação, reali-
zada em 20 de junho, no Hospital São Caetano. 
Com os dois mutirões, agora são 18 especialida-
des sem demanda reprimida, das 25 existentes. 
Em julho, está prevista mais uma edição. Assim, 
a administração municipal segue com a meta de 
zerar todas as consultas em espera ao longo do 
segundo semestre deste ano.

“Os mutirões são ferramentas que utiliza-
mos para que a população tenha uma saúde de 
qualidade. Também incluo as unidades móveis 
do Saúde em Movimento, que circulam pela ci-
dade, descentralizando o atendimento. É o ob-
jetivo do Fila Zero. Em breve, anunciaremos 
novos projetos, que deixarão o serviço ainda 
mais rápido e acessível”, afirma o prefeito Pau-
lo Pinheiro.

Nesta segunda edição, uma novidade 
tecnológica foi aprovada pelos pacientes pré-
agendados em Cardiologia e Cardiologia Pré-
operatória. Em parceria com a CardioWeb, 
foram promovidos 18 exames de eletrocardio-
grama com laudo médico (CRM) efetuado à 
distância por meio do sistema de tele-eletro-
cardiografia, em transmissão pela internet sem 
fio e em tempo real.

“Da execução do procedimento (20 mi-
nutos) até a concretização do resultado (10 
minutos), não passou de meia hora. No pro-
cesso convencional, o tempo de entrega é de 
três dias. Além do retorno imediato, os casos 
mais graves foram encaminhados ao cardiolo-
gista. Com equipe médica própria para análises 
na Central de Laudos da CardioWeb, tivemos 
uma resposta muito mais rápida. Com certe-
za, a ideia é manter e expandir esse serviço 
na rede”, assegurou o secretário municipal de 
Saúde, Jesus Adalberto Gutierrez.

Para a moradora do Bairro Barcelona, An-

gela Zamarrenho Gomes, o acolhimento do 
Fila Zero foi ótimo. “Passei no cardiologista e 
fiz o exame de eletrocardiograma. Foi tudo mui-
to rápido. Fiz tudo aqui mesmo. Já estou com o 
resultado na mão. E, graças a Deus, não apon-
tou nada. Fui muito bem atendida. Gostei dessa 
iniciativa da Prefeitura. Que continue assim”.

2º MUTIRÃO DA SAÚDE
A ação da Secretaria de Saúde abrangeu as es-

pecialidades de Cardiologia, Cardiologia Pré-ope-
ratória, Dermatologia, Endocrinologia, Gastro-
enterologia, Geriatria, Ginecologia, Hematologia, 
Nefrologia, Neurologia, Odontologia, Oftalmo-
logia, Ortopedia e Reumatologia. A Central de 
Agendamento e Regulação fez os pré-agendamen-
tos com outros 1.000 pacientes que aguardavam 
retorno de suas consultas há mais de 15 dias.

Atuaram 25 médicos, com apoio de auxiliares 
e técnicos do Instituto Paulista de Enfermagem. 
Foram oferecidos serviços gratuitos de aferições 
de pressão arterial e glicemia, além de orientações 

de combate à dengue e da Ouvidoria da Saúde. 
Também foram aplicadas 40 vacinas contra a gri-
pe, dentro da campanha de imunização.

Já as Unidades Móveis de Odontologia 
e de Oftalmologia promoveram 80 atendi-
mentos entre triagens, com encaminhamen-
to às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou 
ao Centro Odontológico Maria Robilota 
Torres, e exames de acuidade visual, biomi-
croscopia, tonometria de aplanação, fundos-
copia, mapeamento de retina, estesiometria 
e aferição de óculos.

Segundo o médico responsável, Roberto 
Rodrigues Júnior, o mutirão será mensal e não 
se resume aos atendimentos. “Dependendo do 
caso, os pacientes que precisarão de retorno 
já saem com os exames agendados. Estamos 
programando mais um geral e estudando a re-
alização de outros específicos que geram mais 
demandas, como Cardiologia, Neurologia e 
Saúde Mental, que carece de mais tempo aos 
atendimentos”, conclui. 

Prefeito Paulo Pinheiro, secretário de Saúde, Jesus Gutierrez, e vereadores acompanharam atendimentos Foram oferecidos serviços gratuitos, como aferições de pressão arterial e glicemia

FUABC e Central têm benefícios na 
Farmais golden Square

Medicina ABC organiza primeiro
simpósio de Neurociências

A Fundação do ABC firmou em 
junho parceria com a farmácia Farmais 
do Golden Square Shopping, em São 
Bernardo, para fornecimento de medica-
mentos e itens de perfumaria com des-
conto em folha de pagamento. O bene-
fício é destinado a funcionários da sede 
administrativa da FUABC e da Central 
de Convênios.

Os colaboradores receberam cartão 
fidelidade personalizado, que permite 
realizar compras na Farmais Golden 

Square Shopping de até R$ 101,40 por 
mês. Além do desconto em folha de 
pagamento, medicamentos de referên-
cia terão desconto de 10% no valor de 
tabela do estabelecimento, enquanto 
genéricos e similares terão desconto de 
30% – exceto para os itens que já este-
jam em oferta.

A Farmais do Golden Square Shop-
ping fica na Av. Kennedy, 700, em São 
Bernardo. Mais informações pelo telefo-
ne (11) 3135-4230.

A Faculdade de Medicina do ABC orga-
nizou em 15 de junho a primeira edição do 
“Simpósio do Departamento de Neuroci-
ências”. O evento com inscrições gratuitas 
ocorreu no Anfiteatro David Uip, destinado 
a alunos de graduação, pós-graduação, além 
de docentes, médicos residentes e demais 
membros da comunidade acadêmica inte-
ressados nesta área do conhecimento.

Ao todo foram quatro explanações. O 
professor titular de Neurologia e chefe do 
Departamento de Neurociências da FMA-
BC, Dr. Jorge Roberto Pagura, abriu os 
trabalhos com explanação sobre “Neuro-

ciências e trauma no esporte: o que há de 
novo?”. Em seguida foi a vez da professora 
da Universidade Federal do ABC (UFABC), 
Dra. Cristiane Salum, que abordou o tema 
“Métodos translacionais no estudo da esqui-
zofrenia”. Já o professor da Universidade 
Federal de São Paulo, Dr. Fulvio Alexandre 
Scorza, comandou palestra sobre “Epilepsia: 
Por que esse paciente morre precocemen-
te?”, enquanto a Dr. Paula Tiba, docente da 
UFABC, foi responsável pelas considerações 
finais. A organização do evento esteve a car-
go do professor de Psiquiatria da FMABC, 
Dr. Sergio Baldassin.

Fotos: Eric Romero/PMSCS
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Hospital da Mulher recebe  
“Selo Verde de Pró-Sustentabilidade”

Funcionários treinam “Trabalho em Equipe”
O Hospital da Mulher “Maria José dos 

Santos Stein”, em Santo André, recebeu em 10 
de junho o certificado Selo Verde de Pró-Sus-
tentabilidade da Ecologia Humana e do Plane-
ta. O prêmio foi entregue durante a 7ª edição 
do Programa Benchmarking Ambiental Brasi-
leiro em reconhecimento ao trabalho sustentá-
vel desenvolvido pela Central de Esterilização 
de Materiais (CME) do hospital. O setor uti-
liza sistema de esterilização denominado ASP 
- Sterrad, pelo qual um ciclo de esterilização 
de material consome 51 vezes menos energia 
elétrica do que uma autoclave convencional. O 
certificado é emitido pelo Instituto Mais, uma 
instituição privada sem fins lucrativos dedicada 
à pesquisa e capacitação socioambiental.

A entrega do certificado ocorreu em even-
to realizado no bairro do Butantã, em São Pau-
lo, com apoio da Johnson & Johnson – que 
detém a patente do equipamento Sterrad. O 
Hospital da Mulher foi representado pelo en-
fermeiro Rodrigo Alan da Silva, supervisor do 
Centro de Esterilização de Materiais.

Entre os benefícios, os sistemas Sterrad 
oferecem tecnologia eficaz, que protege e as-
segura os instrumentos através de esterilizado-
res à baixa temperatura. Essa tecnologia realiza 
ciclos de esterilização sem emissões tóxicas, 
necessitando apenas de uma fonte de energia 
elétrica para funcionar.

“Ao contrário da esterilização a vapor em 
autoclaves, cujo consumo médio é de 400 litros 
de água e 17KW de energia por ciclo, o Ster-
rad utiliza plasma de peróxido de hidrogênio 
como agente para esterilização, não consome 
água e o seu consumo de energia é 25 vezes 
menor”, explica Rodrigo da Silva.

O setor de Gestão de Pessoas do Hos-
pital da Mulher “Maria José dos Santos 
Stein”, em Santo André, promoveu até 
30 de junho treinamento sobre “Traba-
lho em Equipe”. A capacitação envolveu 
todas as áreas da instituição e esteve sob 
responsabilidade de Suely Silva e Yukio 
Yoshimura. O objetivo foi destacar a im-
portância do trabalho em equipe visando 
melhorar o relacionamento interpessoal 
no ambiente de trabalho.

Para Yukio Yoshimura, o trabalho em 

equipe contribui de maneira significati-
va e fortalece o grupo. “O trabalho em 
equipe, com o esforço coletivo, resolve 
problemas, atinge metas, alcança pro-
pósitos e traz resultados positivos com 
maior agilidade”, define o analista.

“Esse treinamento para o trabalho 
em equipe, além de promover a integra-
ção profissional, possibilita a troca de 
conhecimento e agilidade no cumpri-
mento de metas e objetivos comparti-
lhados, uma vez que otimiza o tempo 

de cada pessoa e ainda contribui para 
conhecer outros indivíduos e aprender 
novas tarefas a partir da multidisciplina-
ridade”, completa Suely Silva, coorde-
nadora da área.

O treinamento teve início em maio. 
No encerramento, em 30 de junho, cada 
participante recebeu um bóton com a 
inscrição “Trabalho em Equipe”, que 
tem duplo sentido: identificar a participa-
ção no treinamento e garantir a atuação 
como membro cooperativo da equipe.

No sistema utilizado pelo Hospital da Mulher, ciclo de esterilização de material consome 51 vezes menos  
energia elétrica do que a autoclave convencional

Realizada entre maio e junho, capacitação envolveu todas as áreas da instituição
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Hospital Antonio giglio de Osasco dá
início a cirurgias por videolaparoscopia
Parceria entre Prefeitura de Osasco e Fun-

dação do ABC, o Hospital Municipal Central 
Antonio Giglio acaba de implantar serviço de 
cirurgias por videolaparoscopia. Minimamente 
invasiva, a técnica substitui grandes cortes na 
região abdominal por três pequenos furos, por 
onde a cirurgia é realizada através de um apa-
relho com mecanismo ótico. O procedimento 
todo é acompanhado por um monitor e deixa 
cicatrizes mínimas, praticamente imperceptí-
veis. Além disso, outras vantagens são menor 
tempo de internação, diminuição da dor no 
pós-operatório, recuperação e retorno mais rá-
pido ao trabalho e às atividades cotidianas.

O primeiro paciente beneficiado pela téc-
nica no Hospital Antonio Giglio foi operado 
em 18 de junho para retirada da vesícula – co-
lecistectomia. Nas cirurgias abertas, o tempo 
de internação seria de 3 a 4 dias. No caso da 
videolaparoscopia, o procedimento ocorreu 
no período da manhã e o paciente teve alta 
hospitalar no mesmo dia.

“É a primeira vez que o Hospital Antonio 
Giglio recebe esse tipo de investimento, que 
certamente trará grandes benefícios à popula-
ção de Osasco”, comemora o superintendente 
da unidade, Dr. Alessandro Neves, que deta-
lha: “A videolaparoscopia, também conhecida 
como videocirurgia ou simplesmente laparos-
copia, pode ser utilizada em muitos setores da 

Entre as vantagens, pacientes ficam menos dias internados, têm retorno mais rápido às atividades cotidianas e as cicatrizes são mínimas

Nova ala serve de retaguarda para o pronto-socorro

Unidade inaugura mais 8 leitos de terapia intensiva
O Hospital Municipal Central de 

Osasco Antonio Giglio deu início em 1º 
de junho às internações em nova Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) adulto. Com 
8 leitos, a ala serve de retaguarda para 
pacientes atendidos no pronto-socorro. 
Parceria entre Prefeitura e Fundação do 
ABC, o equipamento de saúde passou de 
12 leitos de UTI adulto para 20 – acrés-
cimo de 66%. Somados mais 8 leitos de 
UTI Pediátrica, a unidade conta agora 
com total de 28 leitos destinados à Tera-
pia Intensiva.

“Além de aumentarmos a capacidade 
geral de internação em Terapia Intensi-
va, promovemos melhora significativa 
nos atendimentos do pronto-socorro, 
pois a nova UTI está integrada e serve 
de retaguarda para os pacientes do PS”, 
explica o superintendente do Hospital 
Antonio Giglio-FUABC, Dr. Alessandro 

Neves, que detalha: “Antes os casos graves 
recebidos no pronto-socorro eram direcio-
nados à mesma UTI adulto geral do hospital 
e aguardavam a liberação de leitos na sala de 

emergência. Agora, com 8 novos leitos de 
retaguarda para o PS, esses munícipes são 
melhor assistidos, direcionados mais rapida-
mente a uma ala que conta com assistência 

diferenciada e médico 24 horas”.
Ao reduzir o tempo entre a espera no 

pronto-socorro e a internação na UTI, 
a sala de emergência também é benefi-
ciada, com acréscimo na capacidade de 
atendimento e melhora do fluxo assis-
tencial. “Hoje atendemos cerca de 700 
pacientes por dia no Hospital Antonio 
Giglio. É um volume muito grande e 
precisávamos modernizar a gestão, re-
organizar procedimentos e protocolos, a 
fim de melhorar a atenção aos munícipes 
e ampliar nossa capacidade. A abertura 
da nova UTI vai justamente ao encon-
tro dessa nova filosofia de trabalho que 
a Fundação do ABC e a Prefeitura estão 
implantando em Osasco. Temos certeza 
de que, em curto prazo, a população que 
utiliza o hospital perceberá as melho-
rias”, garante o superintendente Ales-
sandro Neves. 

medicina. Em Osasco, inicialmente vamos fo-
car as áreas de Cirurgia Geral, para retirada da 
vesícula, e Ginecologia, em cirurgias de ovário 
e laqueadura”.

Segundo o superintendente do hospital, a 
videolaparoscopia no “Antonio Giglio” não 
é uma opção cirúrgica, mas sim a regra para 
os procedimentos. “A partir de agora, 100% 

das cirurgias de vesícula, ovário e laqueadura 
serão feitas por vídeo. Trata-se de avanço mui-
to grande e queremos que esse benefício seja 
estendido a todos os usuários que necessitam 
desses procedimentos. As únicas exceções se-
rão os casos em que, por razões médicas, a la-
paroscopia não estiver indicada”, garante Dr. 
Alessandro Neves.

Além dos amplos benefícios relacionados 
à recuperação do paciente e à estética, a video-
laparoscopia diminui os custos hospitalares de 
internação, pois o paciente tem alta mais rápi-
do, e libera vagas para que novos casos sejam 
atendidos. Outro ponto positivo é o aspecto 
socioeconômico, levando em consideração a 
antecipação do retorno ao trabalho.
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Mais de 80% dos pacientes elogiam
serviços no Complexo Irmã Dulce

Apesar da grande demanda por atendi-
mento médico nas unidades do Complexo de 
Saúde Irmã Dulce de Praia Grande, mantidas 
pela Fundação do ABC, o nível de satisfação 
dos pacientes supera 80% em muitos serviços. 
Os dados são obtidos por meio de pesquisas 
realizadas na Unidade de Pronto Atendimen-
to Dr. Charles Antunes Bechara, no bairro 
Samambaia, assim como no Pronto-Socorro 
Central e no próprio Hospital Municipal Irmã 
Dulce, ambos localizados no Boqueirão.

As entrevistas ocorrem mensalmente e 
avaliam os serviços oferecidos de forma qua-
litativa nas três unidades hospitalares, com 
foco no nível de satisfação de pacientes in-
ternados ou em atendimento, considerando 
aspectos como: conduta médica e de pro-
fissionais de enfermagem; tempo de espera; 
recomendação do atendimento para outras 
pessoas, entre outros itens.

Entre janeiro e maio deste ano, o quesito 
mais bem avaliado foi o trabalho das equipes 
médicas e de enfermagem nos três locais: quase 

90% do público consultado considerou bom ou 
ótimo o serviço ofertado pelos profissionais. A 
UPA Samambaia é a que registra maior nível de 
satisfação, com índices acima de 93%.

Segundo o superintendente do Comple-
xo Irmã Dulce, Marco Antonio Espósito, há 
uma demonstração evidente de que, embora 
haja grande demanda de atendimento, inclu-
sive de pacientes de outros municípios, o em-
penho pela prestação de serviço de qualidade 
nas unidades atinge seu objetivo. “Temos li-
dado com este grande fluxo de pacientes com 
profissionalismo e com a capacidade de quem 
sabe enfrentar esta realidade. A experiência 
de nossa instituição é crucial”, disse.

Para o diretor técnico do Irmã Dulce, 
Airton Gomes, o aumento da procura no ser-
viço público de saúde ocorre devido ao mo-
mento econômico vivido pelo país. “Temos 
observado essa situação em toda a região, 
mas a instituição está atenta aos possíveis 
problemas pontuais em razão do aumento da 
demanda”, destaca.

Amostra é obtida em pesquisa realizada nas três unidades do complexo: hospital, pronto-socorro e UPA

Equipe é homenageada pela Fortaleza de Itaipu
Profissionais da área da saúde de 

Praia Grande foram homenageados em 
solenidade militar do 2º Grupo de Ar-
tilharia Antiaérea - Fortaleza de Itaipu. 
A cerimônia em 16 de junho teve três 
representantes do Complexo de Saúde 
Irmã Dulce entre as personalidades lem-
bradas. O evento contou com formatura 
e desfile militar, que serviu também para 
promoção de oficiais a novas patentes.

Do “Irmã Dulce”, foram homena-
geadas a superintendente adjunta, Mar-
cia Aparecida Diogo, a gerente adminis-
trativa, Margarete Dantas de Menezes, 
e a enfermeira responsável pela Edu-
cação Continuada, Fabiana Dourado. 
“Foi uma honra poder participar de um 
evento importante e ser congratulada 
por nosso trabalho, por uma relevante 
instituição militar do país como o Exér-
cito Brasileiro”, disse a superintendente 
adjunta do hospital.

Os cumprimentos pelos serviços 

Após a cerimônia, os homenageados 
foram convidados para passeio pelo sí-
tio histórico da unidade militar em jipes 
oficiais, que terminou nas instalações do 
Forte Duque de Caxias. 

prestados ao município foram dirigidos aos 
presentes pelo comandante do 2º GAAAe, o 
tenente-coronel Alexsandro Henrique Silva, 
que fez questão de enaltecer a importância 
do papel dos profissionais de saúde. “Es-

tas personalidades aqui homenageadas são 
dignas de nosso reconhecimento. Prestam 
serviço com louvor a todos, indistintamente, 
inclusive a nossos militares e a seus familia-
res”, considerou.

Evento também serviu para a promoção de oficiais a novas patentes

Público consultado acha bom ou ótimo o serviço ofertado nas unidades

Fotos: Maitê Morelatto/HMID


