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Multinacional doa
desfibriladores de 

R$ 100 mil à FMABC

Alunos da Medicina ABC
atendem 700 pessoas

na 12ª “Feira de Saúde”

Hospital da Mulher celebra
aniversário com início da

reforma do Centro de Parto

A Fundação do ABC deu início em 1º de setembro à prestação de serviços na região de São Mateus, na Zona Leste da Capital paulista.  
Com foco na Atenção Básica, a parceria inédita com a Prefeitura de São Paulo marca a entrada da FUABC no município e contempla  

32 unidades, localizadas em 19 endereços – algumas funcionam de forma conjugada. Pág. 3
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População de Osasco ganha
Hospital Dia no ‘Antonio Giglio’

Parceria entre Prefeitura de Osasco 
e Fundação do ABC, o Hospital Muni-
cipal Central de Osasco Antonio Giglio 
deu início em agosto à unidade de Hos-
pital Dia. A iniciativa pioneira consiste 
em ala destinada à internação de pa-
cientes para cirurgias eletivas de baixa 
complexidade, cuja alta médica ocorre 
no mesmo dia do procedimento. São 7 
novos leitos à disposição da população 
de Osasco, que permitiram ampliar a 
quantidade de cirurgias de 200 para 340 
por mês.

No Hospital Dia, o paciente é inter-
nado pela manhã e recebe alta no fim 
do dia ou início da noite. “Trata-se de 
ala extremamente importante para o 
hospital, pois permite a liberação de 
leitos convencionais de internação e, 
consequentemente, a melhora da taxa 
de ocupação desses leitos de longo pra-
zo. Estamos muito satisfeitos com esse 
novo serviço, que aumenta em 70% o 
número de cirurgias realizadas na uni-
dade”, comemora o superintendente do 
Hospital Municipal Central de Osasco, 
Dr. Alessandro Neves.

Entre os procedimentos que se 
enquadram no modelo de hospital dia 
estão retirada da vesícula por videola-
paroscopia (colecistectomia), cirurgia 
de hérnia umbilical, amidalectomia (re-
tiradas das amídalas), histeroscopia e 
postectomia (fimose).

“Outro benefício para os pacientes 
admitidos em regime de hospital dia é a 
diminuição da taxa de infecção hospita-
lar. Como o novo espaço é isolado das 
demais alas de internação, os pacientes 

Hospital Dia amplia em 70% quantidade de cirurgias, 
que passaram de 200 para 340 por mês

de baixo risco não têm contato com os 
demais, além do fato de permanecem 
por menos tempo na unidade de saú-
de”, explica o superintendente.

INFRAESTRUTURA
Hoje o Hospital Municipal Central 

de Osasco Antonio Giglio atende, em 
média, 700 pessoas diariamente e rea-
liza 340 cirurgias por mês. A unidade 
de saúde conta com mais de 200 leitos 
e 700 funcionários diretos vinculados à 
Fundação do ABC. Trata-se de hospi-
tal geral, sem maternidade, que oferece 
pronto-socorro adulto e infantil – am-
bos atendendo à demanda espontânea 
e à demanda referenciada. O equipa-
mento mantém leitos de internação em 
áreas como Clínica Médica, Clínica Ci-
rúrgica, Ortopedia e Pediatria, além de 
contar com Unidade de Terapia Intensi-
va adulto e infantil e, desde agosto, com 
Hospital Dia. 

Mobilizações
discentes em alta

Não tenho dú-
vidas de que nosso 
maior patrimônio 
são os alunos. E 
escrever um edito-
rial com tantas re-
alizações discentes 
é motivo de grande 
orgulho.

As mobilizações 
recentes dos nossos 
acadêmicos ocor-
reram – e algumas 
ainda vão ocorrer 
– em várias frentes, 
mas gostaria de ini-
ciar destacando a já 
tradicional Feira de 
Saúde. Num sábado 
de manhã, uma hora 
antes da abertura dos portões, já era possí-
vel ver a população em fila, aguardando pe-
los atendimentos, amplamente classificados 
como “de qualidade” pela opinião pública. 
Este é o reflexo de 46 anos de tradição da 
FMABC, do corpo docente qualificado, do 
incentivo à pesquisa e da qualidade da assis-
tência – características que transmitem aos 
alunos confiança de planejar e segurança 
para executar.

Foram mais de 700 pacientes atendi-
dos naquele sábado, na 12ª edição da Feira 
de Saúde. Trata-se de momento ímpar no 
calendário acadêmico, pelo qual os alunos 
são estimulados a desenvolver o evento de 
forma global, planejando desde a escolha do 
espaço, captação de patrocínios e cadastra-
mento dos voluntários que irão participar, 
até a busca pelos professores que acompa-
nharão e orientarão os trabalhos e, finalmen-
te, o atendimento à população.

A Feira de Saúde integra cursos, alu-
nos, professores, funcionários e a própria 

comunidade. Após 
12 anos, é um even-
to que faz parte do 
calendário oficial da 
faculdade e que con-
tribui, sobremaneira, 
na formação de nos-
sos estudantes.

Outra atividade 
que não poderia dei-
xar de mencionar é 
a “FMABC abre o 
campus para você”, 
que ocorrerá em 17 
de outubro próxi-
mo. Nesta data e em 
plena campanha de 
vestibular, teremos 
programação espe-
cial voltada a estu-

dantes de Ensino Médio, de cursinhos, e 
seus respectivos familiares. Será uma manhã 
inteira destinada a apresentar nossos cursos 
de graduação, tirar dúvidas e mostrar toda a 
infraestrutura do campus universitário.

Semanas antes, em 26 de setembro, os 
alunos do Diretório Acadêmico Nylceo 
Marques de Castro farão o “Workshop Aca-
dêmico”. Na oportunidade, eles receberão 
no campus 200 vestibulandos interessados 
em cursar medicina, com atividades diversas 
programadas para o dia todo, das 8h às 20h.

Enfim, não é possível enumerar neste 
espaço toda a vasta produção de nossos alu-
nos. Mas é possível, sim, parabenizá-los por 
iniciativas tão relevantes, que durante anos 
têm elevado o nome da Faculdade de Me-
dicina do ABC, agregado valor à formação 
profissional e beneficiado a população da 
região do ABC.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC
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Caracterizada como pessoa jurídica de 
direito privado, entidade filantrópica de assis-
tência social, saúde e educação, a Fundação 
do ABC deu início em 1º de setembro à pres-
tação de serviços na região de São Mateus, 
na Zona Leste da Capital paulista. A parceria 
inédita com a Prefeitura de São Paulo marca 
a entrada da FUABC no município, após ven-
cer processo seletivo para “gerenciamento e 
execução das ações e serviços de saúde em 
Unidades de Saúde da Rede Assistencial da 
Supervisão Técnica de Saúde (STS) São Ma-
teus, em consonância com as Políticas de Saú-
de do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Com foco na Atenção Básica, o contra-
to com a Prefeitura tem vigência de 5 anos e 
contempla 32 unidades, localizadas em 19 en-
dereços – algumas funcionam de forma con-
jugada. São 6 unidades de Assistência Médica 
Ambulatorial (AMAs), 15 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), 3 Núcleos de Apoio à Saú-
de da Família (NASFs), 3 Equipes Multipro-
fissionais de Atenção Domiciliar (EMADs) e 
2 Serviços de Apoio de Diagnose e Terapia 
(SADTs), além do Núcleo Integrado de Re-
abilitação (NIR) Jardim Tietê I, do Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO) São 
Mateus (instalado na UBS São Francisco II) e 
do Pronto Atendimento São Mateus.

Ao todo serão cerca de 1.400 novos co-
laboradores vinculados à Fundação do ABC. 
Em 1º de setembro, a FUABC assumiu 30% 
das unidades. Em 1º de outubro serão 60% e, 

Fundação do ABC assume unidades de
saúde da rede assistencial de São Mateus

Com quase 50 anos de tradição, FUABC inicia parceria inédita com a Prefeitura de São Paulo para gestão de 32 unidades de saúde

Atendimento em Mogi começa em outubro
Outro convênio recente da Fundação 

do ABC foi firmado junto à Prefeitura de 
Mogi das Cruzes para gestão da Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA 24h – do 
Bairro do Rodeio. Trata-se da primeira 
UPA do município, instalada na Av. Pedro 
Romero, ao lado da unidade mogiana da 
Associação de Assistência à Criança De-
ficiente (AACD) e do Ginásio Municipal 
de Paradesporto. O equipamento de saú-
de conta com 1,3 mil m2 de construção, 
erguido em terreno de 3,5 mil m2. A inau-
guração ocorrerá em 24 de outubro e os 
atendimentos à população iniciam em 31 
de outubro.

Enquadrada como UPA 24h - Porte 
1, a unidade de Mogi das Cruzes tem 

estrutura de complexidade intermediária, 
ocupando espaço na rede municipal entre 
as unidades básicas de saúde (UBSs) e os 
serviços de emergência hospitalares. Com 

acolhimento e classificação de risco, tem 
como atividade fim o atendimento ao usu-
ário quanto aos cuidados de saúde, com 
prestação de serviços de forma contínua 

e eficiente, objetivando o aumento da 
capacidade assistencial e a redução da 
espera para os atendimentos.

A oficialização da Fundação do ABC 
como gestora da nova UPA ocorreu em 
9 de julho – data em que a Prefeitura 
publicou no Diário Oficial da União o 
resultado do processo nº 1258/2015, 
referente à “Gestão de Serviços de Saú-
de na Unidade de Pronto Atendimento 
Tipo 1 - UPA 24h do Bairro do Rodeio”. 
Conforme divulgado pela Comissão Es-
pecial de Seleção, a Fundação do ABC 
foi classificada em primeiro lugar como 
Organização Social a celebrar contrato 
de gestão de operacionalização e execu-
ção de serviços de saúde na UPA. 

em 1º de novembro, a totalidade do contrato.
“A Fundação do ABC e a Prefeitura de São 

Paulo têm desenvolvido trabalho conjunto, para 
que a gestão das unidades no território de São 
Mateus ocorra de forma inteligente e integrada. 
Não vamos assumir as unidades de maneira 
isolada, pois queremos implantar um modelo 
novo, que beneficie toda a população da região. 
Essa é uma grande oportunidade de ousar, ino-
var e avançar nos modelos de atenção e de ges-
tão no território, com objetivo central de ofertar 
serviços de excelência aos usuários”, detalha o 
coordenador médico da FUABC para o convê-
nio São Mateus, Dr. João Negrão.

REUNIÃO COM gERENTES
Em 13 de agosto, cerca de 25 gerentes das 

unidades de São Mateus estiveram em Santo 
André, na sede administrativa da Fundação do 
ABC, quando puderam se familiarizar com a 
estrutura organizacional da entidade, conhecer 
todos os diretores e tirar dúvidas sobre o con-
trato de gestão e a nova filosofia de trabalho.

O subprefeito de São Mateus, Fábio San-
tos da Silva, participou do encontro e des-
tacou a disposição da FUABC em oferecer 
o melhor serviço à população do território. 
“Saio da Fundação do ABC extremamente 
contente, pois percebo a vontade de desen-

volver um bom trabalho e a disposição de es-
tar lado a lado com os gerentes das unidades, 
dizendo: ‘vocês não estão sozinhos’. É impor-
tante essa posição, pois temos que olhar as 
pessoas como pessoas, e não como objetos. 
Os usuários devem ser bem atendidos desde 
a portaria e a recepção até a parte de enferma-
gem e a consulta médica. Por isso, contamos 
com a colaboração dos gerentes e de todos os 
funcionários, para que a Fundação do ABC 
possa desenvolver trabalho de muita quali-
dade em São Mateus. A Subprefeitura estará 
sempre à disposição para colaborar no que 
for preciso”, garantiu Fábio Santos.

Unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Jardim das Laranjeiras.

Enquadrada como UPA 24h - Porte 1, a unidade de Mogi das Cruzes tem estrutura de complexidade intermediária

O superintendente da Central de Convênios-FUABC,  
José Ferreira Simões, com Fábio Santos da Silva  

e o Dr. João Negrão

PMMC/Guilherme Berti
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Pronto-Socorro do Centro Hospitalar 
de S.André inicia reforma e terá UTI

São Caetano implanta ‘Terceiro Turno’
em segunda unidade de saúde

As obras de reforma e ampliação do 
Pronto-Socorro do Centro Hospitalar Mu-
nicipal de Santo André (CHM), um dos 
maiores equipamentos públicos de urgência 
e emergência do Grande ABC, já estão em 
andamento, com prazo de execução de 18 
meses e conclusão prevista para fevereiro de 
2017. A novidade, incluída na readequação 
do projeto arquitetônico, será a instalação de 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto 
no PS com 10 leitos. O atendimento à po-
pulação não foi interrompido e não houve 
interdição de serviços no espaço.

A UTI ocupará o lugar da atual enferma-
ria e estará localizada entre os setores clas-
sificados como de emergência (vermelho e 
amarelo). O projeto prevê ainda a ampliação 
de sete para nove consultórios médicos no 
Pronto-Socorro, além de outras interven-
ções, como o aumento dos ambulatórios e a 
modernização dos setores administrativos e 
de apoio, com o acesso otimizado ao necro-
tério e a organização de fluxos na rouparia, 
lavandeira e demais áreas técnicas.

Nesta primeira etapa da obra, iniciada 
em meados de agosto, os serviços estão 
direcionados à construção do prédio admi-
nistrativo, além das novas áreas da rouparia 

O Programa Terceiro Turno da Secre-
taria de Saúde da Prefeitura de São Caetano, 
que amplia o horário de funcionamento das 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até às 23h, 
contemplou em 1º de setembro o segundo 
equipamento da rede municipal. O prefeito 
Paulo Pinheiro lançou o projeto no Centro 
Policlínico Gentil Rstom (Avenida Tietê, 301, 
Bairro Nova Gerty), disponibilizando os servi-
ços no novo período e em agenda aberta, sem 
necessidade de marcar consulta.

Dentro do novo conceito de gestão da 
municipalidade, a iniciativa integra o eixo es-
tratégico Saudável e Ativa. Em julho, a primei-
ra a receber o Programa foi a UBS Nair Spina 
Benedicts (Rua Oswaldo Cruz, 1.153, Bairro 
Oswaldo Cruz). Até o fim do ano, mais cinco 
UBSs terão os horários estendidos.

A finalidade do Terceiro Turno nas uni-
dades de saúde é humanizar o atendimento, 
desafogar a fila nos hospitais municipais, dimi-
nuir o tempo de espera e de deslocamento da 

Área que abrigará o prédio administrativo do Pronto-Socorro do CHM: trabalhos prosseguem em ritmo acelerado 

Centro Policlínico Gentil Rstom passa a atender sem marcação de consulta, das 19h às 23h 

Projeto prevê instalação de 10 leitos na área de emergência; obra terá duração de 18 meses

população, não necessitando que os munícipes 
tenham que sair de seu bairro de origem para o 

hospital de referência, além de beneficiar quem 
trabalha ou estuda durante o dia todo.

e do necrotério, inclusive com a instalação 
de nova câmara fria. Também estão sendo 
realizadas adequações como troca de pisos e 
revestimentos, instalação de forros modula-
res e da parte elétrica e pintura.

A Fig Incorporadora e Construtora foi 
quem venceu o processo licitatório realizado 
pela Prefeitura. O custo da obra será de R$ 
4.382.530,21, dos quais, R$ 4.011.117,29 repas-
sados pelo Governo do Estado (do total de R$ 

Eric Romero/PMSCS

5.622.000,00) e R$ 371.412,92 do tesouro mu-
nicipal. O saldo de R$ 1.610.882,71, segundo 
a Secretaria de Saúde, será investido em equi-
pamentos médicos e mobiliários, com compra 
avaliada em, no mínimo, R$ 2 milhões.

OUTROS SERVIÇOS
Além da UTI do Pronto-Socorro, o 

CHM possui a UTI adulto, que funciona no 
terceiro andar do hospital, com 31 leitos em 
operação – 30 credenciados pelo SUS (Siste-
ma Único de Saúde). No segundo andar são 
mais 10 dez leitos de UTI pediátrica, inclusi-
ve com isolamento.

Originário da antiga Santa Casa de Mise-
ricórdia e fundado em 1912, o CHM realiza 
cerca de 12 mil atendimentos mensalmente 
– em 2014 foram 142.224. A unidade hos-
pitalar é porta de entrada dos casos de ur-
gência e emergência do município, principal-
mente das vítimas de acidentes de trânsito 
– pacientes de motocicletas em sua maioria.

Referência regional em ortopedia, cirur-
gia geral e bucomaxilofacial, o CHM está 
localizado em área de 13 mil m² e oferece 
atendimento ambulatorial nas especialidades 
de neurocirurgia, oftalmologia, odontologia 
e psiquiatria. 

ESTRUTURA
A equipe do Terceiro Turno conta com 

médicos pediatras e clínicos gerais, enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, farmácia satélite, 
recepcionistas, segurança e limpeza. Cada uni-
dade ganha ambulância de prontidão – todas 
preparadas para fazer o atendimento de urgên-
cia – para a transferência de pacientes graves 
ao pronto-socorro do Hospital Municipal de 
Emergências Albert Sabin ou para o Comple-
xo Hospitalar Maria Braido.

No funcionamento diurno das UBSs, 
a forma de atuação é por meio de agenda-
mento e consultas marcadas. No período 
noturno, das 19h às 23h, a agenda é aberta, 
sem necessidade da consulta ser marcada 
previamente. Ao chegar na UBS, o pacien-
te é prontamente atendido. Para isso, deve 
apresentar obrigatoriamente o Cid Card, re-
gistro criado exclusivamente aos moradores 
de São Caetano, que privilegia o acesso ao 
atendimento público de Saúde.

PMSA/Beto Garavello



www.fmabc.br 5

“Feira de Saúde” da Medicina ABC
atende 700 pessoas em Santo André

Alunos da Faculdade de Medicina do 
ABC organizaram em 22 de agosto a 12ª edi-
ção da Feira de Saúde – evento que orienta 
e faz atendimento gratuito à população com 
exames, consultas e palestras educativas. A 
ação das 9h às 17h teve lugar na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) da Vila Guiomar, em 
Santo André, e recebeu cerca de 700 pesso-
as. A abertura dos trabalhos foi prestigiada 
pelo prefeito Carlos Grana, pelo secretário 
de Saúde, Dr. Homero Nepomuceno Duar-
te, e pelo diretor da faculdade, Dr. Adilson 
Casemiro Pires, entre outras autoridades.

Entre os atendimentos disponíveis esti-
veram exames de glicemia capilar (diabetes) 
e medição de pressão arterial, tipagem san-
guínea, papanicolau e testes para detecção 
de sífilis, hepatites B e C. Também houve 
atendimento em diversas especialidades 
médicas, entre as quais Cardiologia, Endo-
crinologia, Vascular, Dermatologia, Gineco-
logia e Obstetrícia, Medicina Legal, Infecto-
logia, Reumatologia, Neurologia, Psiquiatria, 
Pneumologia, Clínica Médica, Nefrologia, 
Hebiatria, Oncologia, Pediatria, Hematolo-
gia, Ortopedia e Acupuntura.

A orientação à população contou com 
palestras e oficinas temáticas sobre intera-
ções medicamentosas e uso racional de me-
dicamentos, alimentação saudável, métodos 
corretos para a prática de atividades físicas, 
sala sensorial, incentivo à leitura junto ao 
público infantil e prevenção de acidentes 
com idosos.

Prefeito Carlos Grana e autoridades prestigiam abertura da 12ª Feira de Saúde da FMABC Entre os exames disponíveis estiveram medição de pressão arterial, diabetes e Papanicolau

Alunos atenderam cerca de 700 pessoas na UBS da Vila Guiomar, em Santo André

Mutirão da Medicina ABC chegou à 12ª edição com exames, consultas e orientações gratuitas à população

Aos 65 anos, Mário Augusto de Paula 
foi o primeiro a chegar. “Fiquei sabendo 
que iriam fazer esse mutirão e resolvi parti-
cipar. Tenho dores no peito e vim para ten-
tar descobrir o que pode ser. Já trouxe até o 
raio-x e alguns exames”, contou o morador 
do Jardim Irene.

“Nosso objetivo foi atender a popula-
ção dos municípios do ABC e avaliar a saú-

de da comunidade de maneira geral. Além 
disso, procuramos divulgar orientações que 
permitam à população ter maior conheci-
mento, mentalidade crítica e responsabili-
dade sobre a gestão da própria saúde”, ex-
plicam os alunos de Medicina da FMABC 
e coordenadores da 12ª Feira de Saúde, Ra-
mon Félix e Italo Coelho, que acrescentam: 
“Buscamos promover a importância de ser 

ativo, ter boa alimentação, desenvolver prá-
ticas saudáveis de vida e praticar atividades 
físicas regularmente como formas de pre-
venir doenças”.

Além dos acadêmicos de Medicina, tam-
bém estiveram envolvidos alunos dos cursos 
de Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocu-
pacional, Farmácia e Nutrição. Para o secre-
tário de Saúde de Santo André, Dr. Homero 
Nepomuceno Duarte, a feira é válida por dois 
aspectos principais. “Presta importante servi-
ço de saúde e aproxima alunos e professores 
da população, o que aprimora a formação de 
futuros profissionais da saúde”, afirma o tam-
bém médico e ex-aluno da FMABC.

MOBILIZAÇÃO DISCENTE
A Feira de Saúde é organizada pelo Dire-

tório Acadêmico Nylceo Marques de Castro, 
do curso de Medicina. Ao todo estiveram 
envolvidas 23 ligas acadêmicas e aproxima-
damente 400 estudantes voluntários, que 
foram supervisionados por professores res-
ponsáveis para realização dos atendimentos.

As ligas são compostas por estudantes da 
Faculdade de Medicina da Fundação do ABC 
e por professores orientadores, que coorde-
nam e auxiliam em atividades como cursos, 
atendimentos ambulatoriais, trabalhos cientí-
ficos e palestras. Cada liga atuou em sua área 
– algumas de forma integrada – para atendi-
mento voluntário e exames diagnósticos e de 
prevenção das doenças mais prevalentes, com 
abrangência de todas as faixas etárias. 
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Hospital de Clínicas amplia cuidado cardíaco
O Hospital de Clínicas Municipal de São 

Bernardo (HC) ampliou a atenção em cardio-
logia e começou a realizar cirurgias na especiali-
dade. Revascularizações do miocárdio (ponte de 
safena) e implante e troca de marcapasso estão 
entre os procedimentos mais comuns. 

As cirurgias cardíacas antes eram realiza-
das pelo Hospital Anchieta, unidade que vem 
se dedicando cada vez mais à atenção aos pa-
cientes oncológicos. Com a mudança, o HC 
amplia o serviço no município, tornando-se 
referência em cardiologia. O hospital já oferta 
os serviços em hemodinâmica (angioplastias 
e cateterismos) para situações de urgência.

O coordenador médico de práticas cirúrgi-
cas do HC, Guilherme do Espírito Santo Silva, 
explica que as cirurgias podem evitar mortes 
precoces e melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes. “Os pacientes candidatos à revascu-
larização geralmente apresentam doença coro-
nariana avançada, podendo sentir dor no peito 
ao fazer esforço e maior chance de sofrer um 
infarto. Já os pacientes candidatos a implantes 
de marcapasso sofrem de arritmias avançadas 
e o uso do dispositivo visa restabelecer o ritmo 
cardíaco, reduzindo sintomas como palpita-
ções, desmaios e falta de ar” explica. 

O coordenador afirma que a idade média 
dos pacientes que se submetem aos procedi-
mentos mais invasivos em cardiologia é de 62 
anos. E cerca de 70% são homens. “A maioria 
sofre de doença crônica, como hipertensão e 
diabetes, e, com o passar dos anos, o orga-
nismo começa a apresentar as sequelas. Daí a 
importância de cuidar da saúde desde cedo e 
manter o controle dessas doenças”, ressalta.

Revascularização do coração e implante de marcapasso são as cirurgias mais frequentes

Levantamento da Secretaria de Saúde 
mostra que a tendência nacional se confirma 
em São Bernardo. Em 2014, as doenças is-
quêmicas do coração foram a principal causa 
de mortalidade entre os munícipes com mais 
de 50 anos, e a segunda mais comum se consi-
derada a faixa estaria de 30 a 49 anos. Estatís-
ticas das quais a dona de casa Maria do Rosá-
rio Moreira Pereira, 76, quer estar bem longe. 
Em maio, ela se submeteu a um implante de 
marcapasso. Ela conta que a cirurgia lhe deu 
a oportunidade de viver melhor.

“Sentia um cansaço tremendo. Falta de ar. 
Minhas pernas doíam e eu não tinha mais von-
tade de fazer o serviço da casa. Achava que era 
coisa da idade”, recorda. Ao procurar atendi-
mento na UPA Baeta Neves, foi diagnosticada 
com arritmia e insuficiência cardíaca. Foi dire-
to para a UTI e, após 20 dias internada, passou 

pelo procedimento. “Cuidaram muito bem de 
mim no HC. Recuperei o fôlego e não tenho 
mais dor nenhuma. Brinquei com o médico 
que espero viver bastante ainda com esse ‘re-
mendo’ que ele pôs no meu coração”.

ANgIOPLASTIAS DE URgÊNCIA
O HC mantém, desde dezembro, serviço 

de hemodinâmica em cardiologia, único entre 
os sete municípios da região do ABC a funcio-
nar em regime de 24 horas para casos urgentes. 
Além do exame de cateterismo, são realizadas 
angioplastias primárias em pacientes infarta-
dos. “O tempo é precioso nesses casos. Quan-
to mais rápido realizarmos a desobstrução da 
artéria do coração, menores são as sequelas. É 
um serviço que, sem dúvida, tem evitado mor-
tes por infarto em São Bernardo”, avalia o co-
ordenador de práticas clínicas do HC, Carlos 

Augusto Lima de Campos.
Em oito meses, foram feitas 79 angioplas-

tias primárias, média de uma a cada três dias. 
A abertura do serviço estruturou uma linha de 
cuidado específica que envolve toda a rede de 
saúde. O Hospital e Pronto-Socorro Central, as 
nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 
e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) atuam em sintonia para garantir a agilida-
de do cuidado. Uma vez detectados os sintomas 
de infarto, o usuário é atendido com prioridade 
e se submete ao eletrocardiograma. Confirmada 
a condição clínica, o médico transmite o exame 
para o HC, que prepara a estrutura e mobiliza os 
profissionais para recebê-lo. Em pouco tempo, 
o paciente já está na sala de hemodinâmica onde, 
por meio da introdução de cateteres minúsculos 
no sistema circulatório, terá o fluxo sanguíneo 
do coração restabelecido.

Juciara, do NIR, trabalha há 11 anos no hospital

Trabalhadora do Hospital Anchieta mobiliza comunidade
A oficial administrativa Juciara Fer-

reira de Souza, 43, é conhecida no Hos-
pital Anchieta como “a moça das saco-
linhas”. Todos os anos, ela mobiliza os 
colegas de trabalho para que se tornem 
padrinhos por um dia e presenteiem 
crianças carentes no Natal. Mas engana-
se quem pensa que a atuação dela se 
limita às festas de fim de ano. Juciara 
trabalha o ano todo como voluntária da 
Sociedade Amigos do Jardim Industrial, 
bairro de São Bernardo onde vive desde 
que nasceu. Sempre planejando e execu-
tando ações que beneficiem, sobretudo, 
os pequenos moradores da região. 

“Nosso objetivo é que eles tenham 
memórias felizes da infância. Que pos-

des e merecem um dia assim”.
Juciara herdou da mãe o gosto pelas 

ações sociais, e tem o marido e a filha 
de 13 anos como parceiros das ativida-
des que promove. Formada em Peda-
gogia, ela não chegou a lecionar, mas 
diz que encontrou na área da Saúde a 
oportunidade de fazer o que gosta. No 
Hospital Anchieta há 11 anos e desde 
2014 atuando no Núcleo Interno de 
Regulação (NIR), ela é responsável por 
telefonar aos pacientes e avisar sobre a 
marcação de cirurgias. “Sou portado-
ra de boas notícias e, por isso, sempre 
bem atendida. As pessoas ficam muito 
gratas. Fico feliz de poder fazer a mi-
nha parte e ajudar”.

sam brincar e se divertir bastante, e saibam 
o quanto é bom ser criança. Fui muito feliz 
nos meus tempos de menina, e poder pro-
porcionar bons momentos para eles é o que 
realmente me motiva”, conta. 

No primeiro semestre, graças ao apoio 
da comunidade, foi realizada uma festa ju-
nina no bairro, com a presença maciça da 
garotada. Agora, Juciara e os demais vo-
luntários se dedicam a arrecadar doações 
para a tradicional comemoração do Dia das 
Crianças, com brinquedos infláveis, pipoca, 
cachorro-quente, refrigerante e bolo. “Lota-
mos a rua em frente à nossa associação com 
esses brinquedos. É lindo de ver a alegria de-
les, correndo de um lado para o outro. São 
pessoas que já passam por muitas dificulda-

Pacientes com  
problemas cardíacos 

sofrem com sintomas 
como palpitações,  

cansaço e falta de ar

Biga Appes

PMSBC/Valmir Franzoi
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FMABC abre campus 
para estudantes  

do Ensino Médio e  
de cursinhos

A Faculdade de Medicina do ABC abri-
rá o campus universitário em 17 de outubro 
(sábado), com programação especial voltada 
a estudantes de Ensino Médio, de cursinhos, 
e seus respectivos familiares. As atividades 
ocorrerão das 9h às 13h e incluem visitas 
monitoradas aos prédios e laboratórios, 
apresentação dos cursos de graduação em 
espaços predeterminados, demonstrações 
de projetos esportivos e culturais desenvol-
vidos pelo corpo discente, assim como es-
clarecimentos sobre a política de bolsas de 
estudos.

Batizada “FMABC abre o campus para 
você”, a iniciativa tem cunho educacional e 
contará com participação de alunos, profes-
sores e funcionários da faculdade. O objetivo 
é apresentar os cursos àqueles que preten-
dem optar por carreira na área de Ciências 
da Saúde. Para o vestibular 2015-2016, a Fa-
culdade de Medicina do ABC oferece 9 op-
ções na graduação: Medicina, Enfermagem, 
Nutrição, Gestão em Saúde Ambiental, Fi-
sioterapia, Terapia Ocupacional, Farmácia, 
Tecnologia em Gestão Hospitalar e Tecno-
logia em Radiologia.

Interessados em participar do “FMABC 
abre o campus para você” podem se dirigir 

diretamente ao evento, sem necessidade de 
inscrição prévia. Na oportunidade, profes-
sores e a equipe educacional estarão à dis-
posição para expor as habilidades necessá-
rias em cada carreira, além de apresentarem 
o papel das diferentes áreas na sociedade e 
a importância da infraestrutura acadêmica 
para a sólida formação profissional.

Entre os diferenciais da Faculdade de 
Medicina do ABC, a instituição conta com 
ambulatório de especialidades no próprio 
campus universitário, onde é possível unir 
assistência à população e aulas práticas mo-
nitoradas. Além disso, a escola conta com 
os campos de estágio e hospitais de ensino 
de sua mantenedora, a Fundação do ABC. 
Hoje são 18 hospitais – incluindo o maior 
equipamento da região, o Hospital Estadual 
Mário Covas, em Santo André.

SERVIÇO
O evento “FMABC abre o campus para 

você” ocorrerá em 17 de outubro (sábado), 
das 9h às 13h, com entrada gratuita. A Fa-
culdade de Medicina do ABC fica na Av. 
Príncipe de Gales, 821 - Santo André (SP). 
Não é necessária inscrição prévia. Mais in-
formações pelo telefone (11) 4993-7226.

Alunos de Medicina receberão 200 vestibulandos
Os alunos do Diretório Acadêmico 

Nylceo Marques de Castro, da Faculdade 
de Medicina do ABC, organizam em 26 
de setembro o “Workshop Acadêmico”. 
Trata-se de atividade que receberá no 
campus universitário 200 vestibulandos 
interessados em cursar medicina. Das 8h 
às 20h, os estudantes da FMABC apre-
sentarão o curso de Medicina, as instala-
ções da faculdade e estarão à disposição 
para conversar com os futuros calouros e 
esclarecer dúvidas sobre a graduação.

Entre as ações programadas para o 
workshop estão atividades práticas como 
técnicas de sutura utilizando língua de 

boi, simulação de intubação, cardiologia 
clínica, imobilização ortopédica e aula 
sobre a estrutura humana no Laborató-
rio de Anatomia. Também haverá aula 
de Suporte Básico de Vida (BLS), com 
simulação de atendimentos de primeiros 
socorros em bonecos.

Todos os vestibulandos que partici-
parão do Workshop Acadêmico se ins-
creveram previamente junto ao Diretório 
Acadêmico. Fazem parte da lista alunos 
de cursinhos e de colégios, entre os quais 
Anglo Vestibulares, Colégio Singular, 
Cursinho Integraus, Grupo Etapa, Polie-
dro, Colégio Bandeirantes, entre outros.

Batizado “Workshop Acadêmico”, evento é organizado pelo Diretório Acadêmico Nylceo Marques de Castro, da FMABC
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Hospital Nardini é premiado pelo 2º ano 
consecutivo em evento sobre sustentabilidade

Assim como em 2014, o Hospital de Clíni-
cas Dr. Radamés Nardini de Mauá foi premia-
do no Seminário Hospitais Saudáveis, organi-
zado anualmente pela Rede Global Hospitais 
Verdes e Saudáveis. A 8ª edição do evento 
ocorreu dias 1º e 2 de setembro no Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo. A premiação na 
categoria pôster foi concedida ao Nardini em 
reconhecimento dos benefícios da substituição 
de produto químico utilizado na desinfecção 
de aparelhos do ambulatório e também de 
materiais da Central de Materiais Esterilizados 
(CME). A troca reduziu o risco ocupacional 
aos trabalhadores, trouxe mais segurança ao 

8ª edição do Seminário Hospitais Saudáveis ocorreu dias 1º e 2 de setembro no Hospital Sírio-Libanês

Ecimara dos Santos Silva no 1º Encontro de 
Educação Ambiental do Grande ABC

Encontro de Educação Ambiental do Grande ABC
Mais uma vez o Hospital de Clínicas 

Dr. Radamés Nardini de Mauá marcou 
presença em iniciativas que promovem 
a discussão de temas ligados à respon-
sabilidade ambiental na área da saúde. 
Nos dias 11, 12 e 13 de agosto, o Se-
masa (Serviço Municipal de Saneamen-
to Ambiental de Santo André) sediou 
o 1º Encontro de Educação Ambiental 
do Grande ABC, realizado no Teatro 
Municipal de Santo André. O Hospital 
Nardini, por meio do Núcleo de Prote-
ção e Vigilância, inscreveu trabalho que 
expôs as ações desenvolvidas na área e 
ajudaram a qualificar a saúde ambien-

viamente. O evento reuniu cerca de 300 
acadêmicos e profissionais da área.

“A participação do Hospital Nardini 
trouxe grande oportunidade de, além de 
divulgar os trabalhos realizados, refor-
çar nosso compromisso em trabalhar 
cada vez mais a sustentabilidade na 
instituição e assim contribuirmos com 
a redução dos impactos no meio am-
biente, uma vez que as problemáticas 
ambientais estão diretamente ligadas à 
qualidade de vida e saúde do ser huma-
no”, analisa a responsável pelos proje-
tos socioambientais do hospital, Ecima-
ra dos Santos Silva.

tal no contexto hospitalar. O equipamento 
mauaense, referência de média complexida-
de hospitalar para a microrregião de Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, foi o 
único representante das instituições de saú-
de do Grande ABC inscrito no evento.

Com o objetivo de discutir soluções 
e esclarecer o atual momento vivido pe-
las sete cidades do Grande ABC, o evento 
foi organizado em três eixos: 1) Proteção, 
Conservação e Recuperação Ambiental; 2) 
Tecnologia, Sustentabilidade e Participação; 
e 3) Saúde Ambiental. Oito palestras foram 
apresentadas e seguidas de debates, além de 
trabalhos orais, inscritos e selecionados pre-

no ambiente hospitalar, garantindo simultane-
amente maior segurança aos pacientes, traba-
lhadores e meio ambiente”, explica a responsá-
vel pelos projetos socioambientais do Nardini, 
Ecimara dos Santos Silva.

ADESÃO À REDE
Para aderir a PHS (Projeto Hospitais Sau-

dáveis), o hospital optou por assumir e desen-
volver nove objetos que compõem a Agenda 
Global Hospitais Verdes e Saudáveis. Algumas 
iniciativas já foram consolidadas e outras cons-
tam no Plano de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviço de Saúde, conduzido pela Comissão 
de Gerenciamento de Resíduos da unidade. Nas 
metas também constam as tarefas de reduzir o 

consumo de recursos naturais de forma cons-
ciente, comprar e oferecer alimentos saudáveis 
de forma sustentável e promover descarte ade-
quado de medicamentos. Em 2013, o hospital 
conquistou o selo ‘Amigo do Meio Ambiente’, 
concedido pela Secretaria de Estado da Saúde.

Entre as iniciativas sustentáveis já con-
solidadas no hospital estão a substituição 
dos termômetros e esfigmomanômetros de 
mercúrio (medidores de temperatura e pres-
são arterial, respectivamente); implantação do 
sistema de revelação de imagem diagnóstica 
digitalizada (sem uso de materiais químicos 
lesivos ao meio ambiente); implantação da 
coleta de materiais recicláveis (papel, plástico 
e papelão) e coleta de pilhas e baterias. 

Encarregada de Controle de Risco Hospitalar Ambiental do Nardini, Ecimara dos Santos Silva, ao lado do  
coordenador Internacional e diretor de Projetos Globais da organização internacional Saúde Sem Dano  

(Califórnia - EUA), Josh Karliner, e da Assessora Administrativa Hospitalar, Mariana Nars

paciente e estimulou a economia financeira da 
instituição. Menção honrosa também foi rece-
bida pela participação no Prêmio Amigo do 
Meio Ambiente 2015, do Governo do Estado, 
a partir do envio do projeto de gestão e geren-
ciamento de resíduos químicos perigosos.

A substituição do ortoftalaldeído pelo áci-
do peracético na desinfecção química dos ma-
teriais provocou redução de 46 litros/mês na 
geração de resíduos químicos lesivos. A subs-
tância utilizada antigamente, além de insalubre, 
comprova o relato de pacientes em estudos 
sobre complicações por contato dérmico ou 
de mucosa com o resíduo do desinfetante. Há 
ainda casos com formação de biofilme, espécie 
de conglomerado de bactérias e fungos, que 
aumenta substancialmente os riscos de conta-
minação. A economia financeira estimada após 
a substituição foi de R$ 4.000 por mês.

O estudo para consolidar a mudança foi 
iniciado pela Central de Materiais Esteriliza-
dos com a desinfecção de artigos inalatórios. 
Em seguida, o mesmo método foi adotado 
no ambulatório para desinfecção de apare-
lhos de endoscopia e colonoscopia. Todos os 
profissionais dessas áreas foram devidamente 
treinados pela equipe multidisciplinar.

A premiação mais recente do hospital vem 
ao encontro de inúmeras ações sustentáveis 
desenvolvidas desde 2013, especialmente após 
a nomeação da Comissão de Gerenciamento 
de Resíduos. “Nossa participação no Projeto 
Hospitais Saudáveis é mais uma oportunidade 
de firmarmos o comprometimento em desen-
volver ações de promoção à Saúde Ambiental 
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Multinacional doa desfibriladores de 
aproximadamente R$ 100 mil à Medicina ABC

Presidente da CMOS Drake entregou equipamentos à Cardiologia e Oncologia em solenidade  
no campus universitário em Santo André

Multinacional especializada em inovação 
tecnológica para a área da saúde, a empresa 
CMOS Drake doou em 9 de setembro três 
equipamentos de ponta à Faculdade de Medi-
cina do ABC, cujo valor total soma aproxima-
damente R$ 100 mil. O presidente da compa-
nhia, Marco Aurélio Marques Félix, oficializou 
a entrega dos aparelhos em solenidade no 
anfiteatro do Centro de Estudos e Pesquisas 
de Hematologia e Oncologia da FMABC (CE-
PHO), no próprio campus universitário.

Foram doados dois desfibriladores – um 
para a disciplina de Cardiologia e outro para 
a Associação Atlética Acadêmica – e um car-
dioversor para a Oncologia, com funções de 
desfibrilação, eletrocardiografia e oximetria de 
pulso. “A FMABC passa a contar com equi-
pamentos altamente sofisticados para proce-
dimentos de ressuscitação cardiopulmonar e 
treinamento de profissionais dentro do cam-
pus. Certamente este é o início do processo 
de aprimoramento tecnológico de nossos 
laboratórios de habilidades”, considera o pro-
fessor titular de Cardiologia da FMABC, Dr. 
Antonio Carlos Palandri Chagas.

“Temos como missão fundamental traba-
lhar para melhorar a saúde dos doentes e para 
promover a saúde em nosso país. Essa parce-
ria com a Faculdade de Medicina do ABC vai 
ao encontro dessa filosofia e estamos muito 
satisfeitos em poder doar os equipamentos”, 
garantiu o presidente da CMOS Drake, Mar-
co Aurélio Marques Félix.

Em relação à utilização, o titular da Cardio-
logia explica: “No caso da Oncologia, o equi-
pamento sofistica a monitorização e o acom-
panhamento dos pacientes, aumentando a 
segurança dos profissionais. Já na Cardiologia, 
são dois grandes benefícios. O aparelho que fi-
cará com a Atlética da faculdade é fundamental 
para o atendimento às intercorrências durante 
atividades esportivas e hoje é uma exigência em 
centros comerciais como shoppings centers, em 
grandes eventos e em jogos de futebol”, exem-
plifica Dr. Chagas, que completa: “Já o equipa-
mento que ficará com a Cardiologia, além de 
todas as características para ressuscitação, tam-
bém tem função específica destinada ao ensino 
e treinamento. Vamos, inclusive, utilizá-lo da 
disciplina eletiva de Princípios da Ressuscitação 
Cardiopulmonar, que passamos a oferecer nes-
te semestre aos alunos de primeiro ano”.

Durante a entrega, o vice-diretor da 
FMABC, Dr. Fernando Luiz Affonso Fonse-
ca, reforçou a importância dos equipamentos 

para o ensino: “Não são somente as disci-
plinas de Cardiologia e de Oncologia que se 
beneficiam com os aparelhos. Nossos alunos 
poderão aprender muito a partir desses no-
vos equipamentos e só temos a agradecer à 
CMOS Drake pela parceria”.

O contato entre CMOS Drake e FMA-
BC foi realizado por intermédio voluntário 
da empresa R&D Eventos Corporativos e 
Sociais, por meio dos sócios Altamiro Motta 

Filho e Roseclair Campoi.

ATUAÇÃO gLOBAL
A CMOS Drake foi fundada em 1989, 

com objetivo de criar soluções para preser-
var e salvar vidas. Especializada em inovação 
tecnológica, construiu ao longo de quase 
três décadas pontes de relacionamento entre 
instituições hospitalares, empresas privadas, 
fornecedores e consumidores. É pioneira no 

mercado latino-americano de desfibrilador 
externo automático (DEA), tornando-se re-
ferência graças ao elevado índice de sobrevi-
da obtido a partir do equipamento.

Hoje a empresa tem ampla participação 
no exterior, com produtos nos mercados da 
Europa, América, Ásia e no mundo árabe. 
No Brasil, a CMOS Drake loca equipamen-
tos em todo o território, mantendo fábrica e 
escritórios em Minas Gerais e São Paulo. 

O presidente da CMOS Drake, Marco Aurélio, e o 
titular de Cardiologia, Dr. Antonio Carlos Chagas

A supervisora de Pesquisa Clínica do CEPHO, 
Andressa Tamashiro, e o psicólogo Nilson Rodrigues

A presidente da AVCC, Valdinéia Cavalaro, e o  
vice-diretor da FMABC, Dr. Fernando Fonseca

As voluntárias da AVCC, Clotilde Dib  
e Inezita Awada

A voluntária Kátia Dotto e o  
oncopediatra Dr. Jairo Cartum

Os sócios da empresa R&D Eventos Corporativos e 
Sociais, Roseclair Campoi e Altamiro Motta Filho

Representantes da Faculdade de Medicina do ABC, CMOS Drake e voluntárias durante a entrega de equipamentos
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A equipe de recepção do Hospital e Pron-
to-Socorro Central de São Bernardo (HPSC) 
vem se destacando pelo bom atendimento 
prestado aos usuários. Os pacientes têm pro-
curado espontaneamente o SOU (Soluções e 
Orientação ao Usuário) para registrar elogios 
sobre o acolhimento recebido. “Faz muita 
diferença, num momento difícil, ser recebi-
da com um sorriso. As recepcionistas foram 
amáveis e me ajudaram em tudo o que preci-
sei”, afirma a dona de casa Maria do Socorro 
Trindade Monteiro, 70 anos.

Maria do Socorro conta que procurou o 
HPSC depois de ser encaminhada pela UPA 
Rudge Ramos porque havia sofrido uma que-
da. “Cheguei por volta do meio-dia, estava 
com muita dor e fui atendida rápido. Em ou-
tra ocasião, acompanhei meu neto durante a 
madrugada e também fomos atendidos muito 
bem pela recepção. Fico feliz de saber que as 
pessoas se importam”, avalia.

O bom desempenho é fruto de uma 
série de ações implementadas pelo HPSC 
para qualificar o trabalho dos profissionais 
que compõem a linha de frente da unidade. 
O curso de capacitação ofertado à equipe 
foi fundamental para melhorar os proces-
sos de trabalho. A formação teve duração 
de seis meses e, nos encontros quinzenais, 
os colaboradores puderam entender como 
funciona o SUS e o quanto a atuação da re-
cepção tem relevância. Houve também o 
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No PS Central de S.Bernardo,  
acolhimento da recepção faz a diferença

Município lança guia da Saúde

Hospital adota série de medidas para qualificar atendimento

São Bernardo lançou, como parte 
das comemorações do aniversário da 
cidade, o Guia da Saúde. A publicação 
facilita o acesso da população aos servi-
ços do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
contém endereços, telefones, e-mails e 
horários de funcionamento das unida-
des, a relação de especialidades médicas 
e exames oferecidos, além de uma série 
de informações para as pessoas que ne-
cessitam usar a rede pública.

O guia é distribuído aos usuários no 
CHMSBC, Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs), clínicas de especialida-
des e em outros equipamentos de saúde 

do município. Também é entregue aos usu-
ários do SUS nas visitas domiciliares feitas 
pelos agentes comunitários de saúde. A 
publicação ganhou uma versão digital, que 
pode ser acessada no portal da Prefeitura, 
no endereço www.saobernardo.sp.gov.br/
guiadasaude.

Um dos capítulos do guia mostra como 
funciona o CHMSBC e Programa de In-
ternação Domiciliar (PID), detalha o perfil 
do cuidado prestado em cada uma de suas 
unidades e informa como acessá-las. Há 
também dados sobre o SOU (Soluções e 
Orientação ao Usuário), serviço de ouvi-
doria que presta informações e encaminha 
sugestões, críticas e elogios feitos ao aten-

treinamento comportamental, que ressaltou 
a importância da educação, discernimento, 
postura e empatia.

A implementação do sistema de classifi-
cação de risco, há um ano, reorganizou os flu-
xos dentro do hospital e facilitou o trabalho 
da recepção. Com o Protocolo de Manches-

ter, que define a prioridade do atendimento 
conforme a gravidade do quadro clínico, o 
paciente é acolhido primeiramente pela téc-
nica de enfermagem, que informa qual espe-
cialidade deverá atendê-lo. Depois, ele passa 
pela triagem, que irá classificá-lo conforme 
as queixas apresentadas, e recebe uma senha 

dimento no Complexo.
O lançamento do guia foi realizado 

no auditório do HC e contou com a 
presença do prefeito Luiz Marinho e 
da secretária de Saúde, Odete Gialdi. 
“Em uma rede de saúde como a nossa, 
que vem sendo ampliada e aperfeiço-
ada nos últimos anos, o guia revela a 
di-mensão do nosso trabalho, além de 
orientar o usuário. São mais de 60 uni-
dades e 9.000 trabalhadores”, ressalta 
a secretaria.

A publicação tem tiragem inicial 
de 30 mil exemplares e será atualizada 
conforme a inauguração de novas uni-
dades e serviços.

para realizar o cadastro com as recepcionistas. 
Antigamente, assim que chegava ao HPSC o 
usuário ia diretamente à recepção. Hoje ele 
é chamado pelo painel eletrônico e há mais 
tempo para ouvi-lo, registrar todos os dados 
e sanar possíveis dúvidas.

ACOLHIMENTO DIáRIO
Além da informatização do sistema, o 

hospital melhorou a ambiência da recepção, 
com troca de todo o mobiliário. O número 
de funcionários foi ampliado, e hoje o HPSC 
conta com 38 trabalhadores que se revezam 
em três pontos de atendimento: pediatria, 
adulto e controle de visitantes. Em média, a 
equipe faz o acolhimento de até 1.000 pes-
soas diariamente.

A recepcionista Yara dos Santos Souza 
trabalha há 5 anos no HPSC, no turno da 
noite. Ela afirma que o serviço passou por 
uma completa reformulação, mas todo o 
investimento seria em vão se não houvesse 
empatia. “Nossa equipe tem cumprido seu 
papel, principalmente porque exercitamos 
todos os dias a capacidade de nos colocarmos 
no lugar do outro. Sempre que vou atender 
a alguém penso nisso. Não é o simples pre-
enchimento de um cadastro, algo mecânico. 
É o olhar para essa pessoa que está na nossa 
frente, é importar-se com o problema dela. 
Gosto muito do meu trabalho porque sinto 
que posso ajudar, fazer a diferença”.

Com sistema informatizado, paciente é chamado via painel eletrônico; ambiência também foi melhorada
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‘Irmã Dulce’:  
Dos casos de câncer bucal, 

100% são fumantes

Dia do Psicólogo: a rotina no 
ambiente hospitalar

Homenagem na Câmara  
de Praia grande

Capacitação aborda sinais de  
doenças em pacientes

Durante evento sobre o Dia Nacional 
de Combate ao Fumo – celebrado em 29 de 
agosto –, o cirurgião buco-maxilo-facial Edu-
ardo Gonsalves do Barreiro Júnior destacou 
que 100% dos pacientes diagnosticados com 
câncer bucal no Complexo de Saúde Irmã 
Dulce são fumantes. A palestra ocorreu no 
Anfiteatro do Hospital Municipal, no Boquei-
rão, com profissionais de saúde da rede públi-
ca e demais unidades mantidas pela Fundação 
do ABC em Praia Grande.

Segundo o dentista, todo mês são diag-
nosticados de dois a três casos de câncer 
bucal, no Pronto-Socorro Central (anexo ao 
hospital municipal) e na Unidade de Pronto 
Atendimento Dr. Charles Antunes Bechara, a 
UPA Samambaia. “A maioria dos que buscam 
atendimento e são diagnosticados com a cân-
cer bucal é fumante já em estágio avançado da 
doença, o que dificulta o tratamento”, disse.

A língua, ainda conforme o profissional 
de Odontologia, é a região mais acometida 
pelo câncer no fumante. “Dos casos, 26% são 
na língua, seguida da garganta, com 24%, dos 
lábios, com 23%, e do assoalho da boca, com 
16%. O problema maior é que os primeiros 
sintomas se apresentam como uma simples 
afta e o paciente acaba ignorando o proble-
ma, que ganha maior proporção”, destacou.

Além do tema “Os efeitos do tabagismo 
na cavidade bucal”, o ciclo de palestras iniciado 

“A ciência moderna ainda não inventou 
um medicamento tranquilizador tão eficaz 
como são umas poucas boas palavras” (Sig-
mund Freud). No Dia do Psicólogo, celebrado 
em 27 de agosto, a frase do Pai da Psicanálise 
sintetiza com propriedade o trabalho realizado 
pelos profissionais de Psicologia que atuam no 
Complexo de Saúde Irmã Dulce, lidando com 
traumas e emoções de pacientes ou de pessoas 
que perdem seus entes queridos.

As psicólogas Vanessa Bizzo e Nayara Oli-
veira são profissionais que vivem a rotina de 
tentar provocar no indivíduo alternativas para 
seu próprio estado de espírito, incentivando-o 
a superar seus dramas. “Às vezes um familiar 
sofre com o estado de saúde de um paciente. 
Nosso trabalho é acolher essas pessoas, para 
que compartilhem seus sentimentos e se re-
organizem emocionalmente, para que não 
fiquem paralisadas nas angústias e saibam a 
necessidade de ser um suporte para quem está 
sendo acompanhado”, disse Vanessa.

Conviver com este ambiente sem se en-
volver com a realidade individual dos assisti-
dos em seus problemas é um exercício diário 
do psicólogo. “Existem situações em que 
inevitavelmente acabamos nos emocionan-
do, mas fomos capacitados para separar as 

O superin-
tendente do 

Complexo de Saúde Irmã 
Dulce, Dr. Marco Antonio Espósito, foi 
homenageado na Câmara Municipal de 
Praia Grande, em 20 de agosto, quando 
recebeu placa de “Homenagem e Agrade-
cimento” referente ao “Dia do Maçom”. 
O gestor da FUABC foi destacado “por 
sua dedicação e relevantes serviços pres-
tados aos cidadãos desta cidade”.

Marco Antonio Espósito é formado 
em Medicina pela Universidade de São 
Paulo (USP), em 1974, com especializa-
ções em Clínica Médica, UTI, Pneumolo-
gia, Medicina Hiperbárica e Gestão Hos-
pitalar. No campo da administração, o 
atual superintendente do Complexo Irmã 
Dulce acumula larga experiência, com dois 

Profissionais de saúde que atuam na 
rede pública e nas unidades mantidas pela 
Fundação do ABC em Praia Grande par-
ticiparam dias 25 e 26 de agosto de pa-
lestras sobre diagnósticos de desnutrição 
hospitalar de pacientes 
acamados e problemas 
renais. Os assuntos fo-
ram abordados por espe-
cialistas no auditório do 
Hospital Municipal Irmã 
Dulce, com objetivo de 
alertar para sinais dos 
problemas em pacientes 
atendidos em unidades 
públicas do município.

Cuidados sobre des-
nutrição hospitalar foram abordados por 
Maria Odila Gomes Douglas, membro 
da Sociedade Paulista de Terapia Intensi-
va (SOPATI), especializada em Terapia 
Intensiva, Odontologia e Clínica Médica. 
Já o médico especializado em Nefrologia, 
Marcelo Rodrigues Bacci, destacou os si-
nais que podem ajudar o profissional de 

As psicólogas Vanessa Bizzo e Nayara Oliveira

em 27 de agosto também abordou temas como 
“Tratamentos disponíveis para quem quer parar 
de fumar” - Vanessa Bizzo, psicóloga (HMID); 
“Tabagismo” - Ernesto Dalla Verde, reumato-
logista da Secretaria de Saúde Pública (Sesap) e 
Regulação; “Implicações do tabagismo no siste-
ma respiratório” - Denise Pimentel Claro, coor-
denadora da Fisioterapia (HMID); e “Aspectos 
gastrointestinais relacionados ao hábito tabagis-
ta” - Lúbia Bonini, endoscopista (HMID).

Os eventos foram organizados pela Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
do Irmã Dulce. Conforme o presidente, André 
Cesar Araújo Santos, o objetivo foi conscientizar 
os profissionais de saúde, tabagistas ou não. “É 
preciso ressaltar a importância de termos uma 
melhor qualidade de vida e, como responsáveis 
pela segurança e saúde de todos, temos o dever 
de alertar, abordando aspectos, inclusive, sobre 
condições e locais impróprios para fumar”. 

questões, de modo que estes sentimentos não 
interfiram na conduta, para o bom desempe-
nho de nossa atividade”, revelou.

Nas palavras do psicólogo brasileiro Wal-
mir Monteiro, “ser psicólogo é uma imensa 
responsabilidade. Não apenas isso, é também 
uma notável dádiva. Desenvolvemos o dom 
de usar a palavra, o olhar, as nossas expres-
sões e até mesmo o silêncio. O dom de tirar 
lá de dentro o melhor que temos para cuidar, 
fortalecer, compreender e aliviar...”.

saúde a identificar um quadro de problema 
renal, facilitando o diagnóstico e o trata-
mento. “A quantidade de urina produzida 
pelo paciente, exames como de creatinina 
e ultrassom são fundamentais na observa-

ção. Além disso, é neces-
sário conversar com o pa-
ciente, levantando dados 
como histórico familiar e 
outras informações que 
podem orientar o profis-
sional para a adoção de 
procedimentos”, disse o 
nefrologista, que possui 
extensão universitária em 
Principles and Practice of  
Clinical Research, na Har-

vard Medical School (EUA).
Os temas fazem parte do programa 

de capacitação, organizado pelo setor de 
Educação Continuada do Irmã Dulce. Se-
gundo a enfermeira responsável, Fabiana 
Dourado, a ação é direcionada a todos os 
trabalhadores envolvidos no atendimento 
pelo Sistema Único de Saúde.

mandatos à frente da Presidência da Fun-
dação do ABC (1996 e 2007). Também 
já presidiu a Associação dos Hospitais do 
Estado de São Paulo (AHESP) e traz ain-
da no currículo atuações na diretoria da 
Associação Paulista de Medicina e como 
professor da disciplina de Pneumologia 
da Faculdade de Medicina do ABC.

Nefrologista Marcelo Bacci

Dados foram apresentados em evento sobre o Dia 
Nacional de Combate ao Fumo, no “Irmã Dulce”

Marco Antonio Espósito

Fotos: HIMD/Maitê Morelatto
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Santo André e 
Medicina ABC buscam 

reduzir mortalidade 
feminina por doenças 

do coração

A Prefeitura de Santo André e a Faculdade 
de Medicina do ABC estão alinhadas em busca 
de um objetivo comum: reduzir os índices de 
mortalidade feminina na cidade em decorrên-
cia de doenças cardiovasculares. Desde abril, a 
Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Liga 
Acadêmica de Prevenção às Doenças Cardio-
vasculares (LAPDCV), a Liga Acadêmica de 
Enfermagem na Saúde da Criança e do Ado-
lescente (LAESCA) e a Comissão de Extensão 
da FMABC têm desenvolvido ações voltadas à 
orientação da população e à prevenção de do-
enças cardíacas. Com apoio da Revista Mulher 
Determinada, o próximo passo será a “Corri-
da e Caminhada Mulher Determinada”, pro-
gramada para setembro.

“Em 2014, mais de 750 mulheres morre-
ram em Santo André em decorrência de do-
enças do coração. São mortes evitáveis e por 
isso estamos buscando alertar a população, 
incentivar medidas preventivas e os hábitos 

de vida saudáveis. Para isso, temos trabalha-
do de maneira integrada os diversos projetos 
e secretarias da cidade”, garante a secretária 
de Políticas para as Mulheres e professora da 
FMABC, Silmara Conchão.

O início de toda movimentação ocorreu 
em 28 de abril, quando a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres promoveu Talk Show com 
participação da cantora Valesca Popozuda. O 
tema do encontro foi “Avanços e desafios das 
mulheres no século 21”. Interativo, o evento 
contou com participação de mulheres de diver-
sos segmentos sociais e profissionais da saúde. 
O objetivo central foi reforçar a importância 
dos cuidados com a saúde – principalmente 
com as doenças cardiovasculares.

CAMPANHA DO CORAÇÃO
A fim de reforçar a preocupação com a 

saúde cardiovascular feminina em Santo An-
dré, foi realizado em 24 de maio o “Domin-

“Corrida e Caminhada” estão programadas para 
setembro, como parte das ações que integram a  

Campanha do Coração em Santo André

go no Paço”. O evento contou com diversas 
atividades de lazer, serviços informativos e, 
principalmente, marcou o lançamento da 
Campanha do Coração – iniciativa que alerta 
para a grande quantidade de óbitos por do-
enças cardíacas registrados no público femi-
nino da cidade. Atividades gratuitas foram 
concentradas no estacionamento do Paço 
Municipal, com diversas tendas para aferi-
ção de pressão e diabetes com profissionais 
da Fundação ABC - Faculdade de Medicina 
do ABC, orientações do Serviço Municipal 
de Saneamento Ambiental de Santo André 
(Semasa), da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, Zoonoses, Sindicato dos Bancá-
rios, Vem Maria (violência contra a mulher) e 
mulheres determinadas, além dos programas 
Caminhando para a Saúde e Pé no Parque.

Para o prefeito Carlos Grana, a ação im-
pulsionou a mobilização em andamento na 
cidade. “Com o lançamento da campanha, 
com integração das secretarias, equipes e da 
sociedade civil, conseguiremos alertar as mu-
lheres para que protejam seu coração”, consi-
dera o chefe do Executivo.

Já a secretária de Políticas para as Mulhe-
res e professora da FMABC, Silmara Conchão, 
comemora o momento positivo da cidade no 
combate às doenças cardiovasculares. “Esta-
mos construindo uma agenda permanente em 
Santo André, com foco na redução da mortali-
dade feminina por causas cardiovasculares. São 
muitas pessoas envolvidas nessa causa e tenho 
certeza de que esse esforço coletivo será extre-
mamente benéfico na prevenção de doenças e 
de óbitos em nossa cidade”. 

Secretária de Políticas para as Mulheres e professora da FMABC, Silmara Conchão

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

São Caetano amplia oferta de medicamentos
A sensibilidade e o olhar humano aos 

pacientes são características da rede mu-
nicipal de Saúde de São Caetano. O com-
promisso do prefeito Paulo Pinheiro com 
a qualidade dos serviços prestados no 
setor já acumula resultados amplamente 
significativos. Um exemplo é a oferta de 
medicamentos disponíveis na Atenção 
Básica. São mais de 900 itens distribuídos 
gratuitamente à população.

As centenas de remédios garantem o 
tratamento em casos de hipertensão, dia-
betes e doenças cardiovasculares, entre 
outras dezenas de enfermidades. Os me-
dicamentos são distribuídos gratuitamen-
te nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 

Distribuição de Medicamentos, um no 
Hospital São Caetano e outro pela Fun-
dação do ABC, que abastecem as UBSs e 
as farmácias hospitalares. Com a doação 
dos equipamentos, a Saúde ganhou mais 
qualidade na entrega dos remédios e na 
informação aos pacientes.

Além da distribuição de medicamen-
tos normalizada e dos estoques das UBSs 
abastecidos, a rede municipal de Saúde de 
São Caetano é a única da região sem défi-
cit de profissionais. São 600 médicos, que 
integram o quadro completo de funcio-
nários, fundamental para o rápido atendi-
mento aos pacientes, seja para a realização 
de consultas, exames ou cirurgias.

e na rede de farmácias populares.
“Como médico, sei que o paciente precisa 

ser tratado com terapias, remédios e, acima 
de tudo, respeito. Estamos acumulando con-
quistas importantes na Saúde, que é o maior 
desafio de um gestor público no Brasil”, res-
salta Paulo Pinheiro.

A doação de 18 computadores de últi-
ma geração pelo Ministério da Saúde, em 
agosto, possibilitou a modernização e am-
pliação do sistema de atendimento farma-
cêutico. Com isso, dentro da estratégia do 
Programa Fila Zero, o processo logístico 
nas UBSs ganhou ainda mais agilidade e 
eficiência.

São Caetano possui dois Centros de 

PMSA/Miguel Denser

PMSCS/Alexandre Yort
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Hospital da Mulher comemora aniversário
com início da reforma do Centro de Parto

Unidade pede 
doações de 

frascos de vidro

Hospital da Mulher completou 7 anos em agosto

Obras do Centro de Parto Normal terão duração de 60 dias

Inaugurado em agosto de 2008 pela 
Prefeitura de Santo André e gerido desde 
o início pela Fundação do ABC, o Hospital 
da Mulher Maria José dos Santos Stein com-
pleta 7 anos neste 2015 com motivos de so-
bra para festejar. Considerado hoje o maior 
centro de referência em saúde da mulher da 
região do ABC, com atendimento qualifica-
do, equipamentos modernos e profissionais 
especializados, o hospital realizou em 18 de 
agosto a comemoração oficial do aniversá-
rio, que foi marcada pelo início da reforma 
do Centro de Parto Normal.

Com investimentos da Prefeitura de San-
to André e do Ministério da Saúde, as obras 
do Centro de Parto Normal têm previsão de 
término para 60 dias. “A comemoração do ani-
versário deste ano começou com antecedência, 
desde que definimos a reforma do Centro de 
Parto Normal. O espaço contará com estrutu-
ra física e tecnológica projetadas para propor-
cionar maior segurança, conforto, aconchego e 
privacidade às mães, bebês e às famílias”, des-
taca a superintendente do Hospital da Mulher, 
Dra. Rosa Maria Pinto Aguiar.

Com equipe constantemente qualificada, 
o Centro de Parto Normal será composto 
por sala de estar para familiares, sala de re-
cepção-admissão às gestantes, seis suítes pri-
vativas PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto) e 
SPA hidroterápico. “A ideia dos quartos PPP 
é reunir em um mesmo ambiente procedi-
mentos de pré-parto, parto e pós-parto, com 
mãe e bebê sempre juntos, além do direito 
a um acompanhante e a visitas, inclusive de 
crianças”, detalha Dra. Rosa Aguiar.

Além do início das obras, a programação 
do dia 18 também incluiu bolo de aniversário 
para os colaboradores. No dia seguinte hou-
ve culto ecumênico comemorativo, aberto ao 
público, realizado no anfiteatro do hospital.

DESTAQUE NACIONAL
Voltado exclusivamente à saúde da mulher, 

com ênfase nas áreas de ginecologia e obste-
trícia, o Hospital da Mulher de Santo André 
tornou-se referência graças à excelência e hu-
manização do atendimento – presentes desde 
a recepção até as consultas médicas e exames 
diagnósticos. A unidade oferece assistência 
total nas áreas de obstetrícia e ginecologia, 
nos períodos de pré-parto, parto e pós-parto 
imediato e pós-operatório. Promove o aloja-
mento conjunto para mãe e bebê, incentiva e 
dá condições para acompanhamento familiar 
e presta assistência integral e humanizada aos 
recém-nascidos – tanto saudáveis como em 
regime de terapia intensiva.

Todos os exames necessários para apoio 

Vidros de café solúvel e de maionese 
muitas vezes acabam no lixo. Entretanto, 
esses materiais podem ter utilidade bas-
tante nobre. O Banco de Leite Humano 
(BLH) do Hospital da Mulher de Santo 
André está realizando campanha para ar-
recadar frascos de vidro com tampa ros-
queada, que são ideais para o armazena-
mento do leite materno.

A cada semana, o BLH utiliza cerca de 
150 frascos, tanto para pasteurizar o leite 
quanto para encaminhá-los para coletas 
domiciliares. O leite humano só pode ser 
acondicionado em recipientes de vidro – 
material inerte e biologicamente inativo, 
o que evita contaminações e conserva os 
nutrientes e o sabor dos alimentos.

Além dos potes, o hospital também 
está precisando de novas doadoras de lei-
te materno – alimento essencial para os 
bebês que estão na UTI Neonatal. “Ao re-
ceber o leite materno, os bebês têm mais 
chances de recuperação e também de vi-
ver com qualidade futuramente – desde 
que a alimentação com leite humano seja 
exclusiva. A mãe doa somente o exceden-
te da amamentação de seu filho. Podem 
doar mulheres saudáveis, que não fazem 
uso de medicamentos incompatíveis com 
a amamentação, que não fumam mais do 
que 10 cigarros por dia e que não ingerem 
bebidas alcoólicas”, explica a nutricionis-
ta responsável pelo BLH do Hospital da 
Mulher, Elisabete Tavares.

Hoje o Banco de Leite do Hospital da 
Mulher de Santo André conta com cerca 
de 150 frascos de vidro, quando o ideal 
seriam entre 250 e 350. Interessados em 
colaborar podem entregar os frascos pes-
soalmente no hospital (Rua América do 
Sul, 285, Parque Novo Oratório - San-
to André) ou entrar em contato com a 
equipe do Banco de Leite Humano para 
agendar a retirada em domicílio. O setor 
funciona todos os dias, das 7h às 19h. Aos 
finais de semana e feriados, das 7h às 13h. 
Mais informações pelos telefones (11) 
4478-5048 ou 4478-5027.

ao parto e procedimentos obstétricos estão à 
disposição das usuárias. O parque tecnológi-
co é destinado ao diagnóstico e terapêutica, 
contando com métodos gráficos, patologia 
clínica, imagenologia, anatomia patológica e 
citopatologia, procedimentos cirúrgicos e vi-
deolaparoscópicos, reabilitação de pacientes 
internos, desenvolvimento de atividades he-
moterápicas e hematológicas, além de pronto 
atendimento no Banco de Leite Humano.

Neste 2015, o Hospital da Mulher Maria 
José dos Santos Stein foi o único equipa-
mento de saúde em todo Estado de São Pau-
lo a receber o Prêmio Dr. Pinotti - Hospital 
Amigo da Mulher, cuja entrega ocorreu em 
maio, no Salão Nobre da Câmara dos Depu-
tados, em Brasília (DF). Entre os atributos 
que levaram a unidade conquistar a honraria 
está a participação na chamada Rede Cego-
nha – 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 o hospital 

é certificado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) com o título de 
Hospital Amigo da Criança. Outra ação de 
destaque e que garante atenção especial às 
mães é o Projeto Mãe Canguru, sistema pelo 
qual o recém-nascido com baixo peso ou 
prematuro permanece em posição vertical, 
“colado” junto ao corpo da mãe.

Instalado no Parque Novo Oratório, em 
área construída de mais de 7 mil metros qua-
drados, o Hospital da Mulher responde por 
100% dos partos da cidade realizados via 
Sistema Único de Saúde. Também registra 
mensalmente média de 350 partos, 11.300 
consultas e atendimentos e 10.000 exames e 
procedimentos. São 113 leitos, incluindo Ma-
ternidade, Centro de Parto Natural, Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), Uni-
dade de Cuidados Intermediários Neonatal 
(UCINCO), UTI Adulto e Centro Cirúrgico, 
além de Pronto-Socorro 24 horas nas áreas de 
Ginecologia, Obstetrícia e Violência Sexual. 
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Pediatria do Nardini recebe  
11 ventiladores mecânicos

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nar-
dini de Mauá acaba de receber doação de 11 
ventiladores mecânicos e um berço da empre-
sa Reciclagem Certa, especializada em logís-
tica reversa de equipamentos eletrônicos. A 
doação marca o encerramento de campanha 
social organizada pela professora de Neuro-
logia da Faculdade de Medicina do ABC e 
coordenadora da Clínica Médica do Nardini, 
Dra. Margarete de Jesus Carvalho, responsá-
vel pela arrecadação de mais de 1.200 itens 
entre julho e agosto.

Os aparelhos doados ao Nardini serão 
utilizados no auxílio a pacientes com ciclo res-
piratório comprometido, ajudando a equipar 
a UTI Neonatal e o setor de Emergência Pe-
diátrica. Além do hospital, outras quatro insti-
tuições foram beneficiadas pela ação social da 
médica do ABC: Centro Hospitalar de Santo 
André, Hospital da Mulher, Associação Proje-
to Shalom e Casa Ronald McDonald ABC.

Margarete de Jesus Carvalho na entrega dos ventiladores mecânicos ao Nardini

No Hospital Nardini, 1º Simpósio de Gastrostomia e Jejunostomia de Mauá

Complexo Hospitalar de São Caetano
organiza 2ª edição da SIPAT

Simpósio inédito é realizado em Mauá

O Serviço Especializado de Seguran-
ça e Medicina do Trabalho (SEESMT) da 
Fundação do ABC e a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) do Com-
plexo Hospitalar Municipal de São Caetano 
organizaram de 10 a 14 de agosto a segunda 
edição da SIPAT - Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes do Trabalho. Voltado à 
orientação sobre prevenção de doenças ocu-
pacionais e acidentes de trabalho, o evento 
na Associação Paulista de Medicina de São 
Caetano recebeu ao longo da semana 440 
funcionários do complexo, que puderam 
participar de 20 palestras – sendo 4 por dia.

A Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho tem periodicidade 
anual e é uma das atividades obrigatórias 
da CIPA. “Foi uma semana intensa, com 
programação bastante ampla e participa-
ção expressiva dos colaboradores da Saú-
de de São Caetano, em especial da equipe 
da CIPA”, revela o coordenador Adminis-
trativo e da Qualidade do Complexo Hos-

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés 
Nardini de Mauá organizou em 26 de 
agosto o primeiro Simpósio de Gastros-
tomia e Jejunostomia do município. O 
encontro ocorreu no auditório da uni-
dade e envolveu coordenações médicas, 
preceptores, residentes, médicos, enfer-
meiros, nutricionistas, profissionais do 
SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) do 
município, da Rede de Atenção Básica e 
do Núcleo de Atenção Hospitalar e de 
Urgência e Emergência.

A gastrostomia e jejunostomia são 
procedimentos cirúrgicos (ostomias) 
utilizados para fixação de sondas alimen-
tares. Estas intervenções permitem criar 
uma comunicação entre o órgão interno 
e o exterior, com a finalidade princi-
pal de garantir a nutrição e até mesmo 

pitalar de São Caetano, Rinaldo Paganelo, 
que acrescenta: “A circulação durante SI-
PAT ocorreu em clima de pleno apren-
dizado, com trocas de informações e de 
experiências entre todos. Foi mais uma 
importante oportunidade de tratarmos 
temas relevantes para a segurança e a qua-
lidade de vida de nossos colaboradores”.

As palestras foram ministradas por 
profissionais da equipe do NASF - Nú-
cleo de Assistência à Família, que é com-
posto por nutricionistas, psicólogos, 
médicos, entre outros profissionais. Tam-
bém houve contribuição de convidados 
do próprio SEESMT-FUABC, Sindicato 
dos Enfermeiros e Sindicato da Saúde. 
Entre os temas destacados constaram 
“Riscos da automedicação”, “Fisiotera-
pia e ergonomia”, “Doenças sexualmente 
transmissíveis”, “Tabagismo e oncolo-
gia”, “Prevenção e combate a incêndio”, 
“Alongamento e técnicas de relaxamen-
to” e “Acidente do trabalho”. 

descomprimir o trato gastrointestinal. 
A capacitação multidisciplinar dos pro-
fissionais assistenciais tem objetivo de 
qualificar o aprendizado sobre o manejo 
das técnicas nos pacientes que perderam 
temporária ou definitivamente a capaci-
dade de deglutir.

“O balanço é superpositivo. Foi uma 
grande iniciativa. No âmbito hospitalar 
é raro, mas há histórico maior de com-
plicações no paciente que recebe assis-
tência domiciliar. Por isso foi tão impor-
tante a capacitação da equipe do SAD. 
A família nem sempre está preparada e 
precisa ser corretamente orientada sobre 
o manejo”, pondera o diretor técnico 
Dr. Allison Takeo Tsuge, que também 
coordena o programa de residência mé-
dica de Cirurgia Geral.

pacientes e de toda a comunidade em favor de 
pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nas redes sociais, consultas, aulas e no 
boca-a-boca, a doutora reuniu apoiadores e 
arrecadou em julho cerca de 700 itens, entre 
os quais roupas em bom estado, cobertores, 
roupas de cama, toalhas de mesa e de banho, 
sapatos, brinquedos, alimentos não perecí-
veis, utensílios domésticos, artigos de higiene, 
fraldas, livros usados, produtos eletrônicos 
obsoletos e móveis. Com o sucesso da ini-
ciativa, Dra. Margarete Carvalho prorrogou a 
campanha até o final de agosto, totalizando 
mais de 1.200 doações.

Ao longo desses dois meses, quatro en-
tidades colaboraram recebendo as doações e 
até mesmo retirando em domicílio: Associa-
ção dos Voluntários da Saúde de Santo An-
dré, SCAFO ABC - Escola de Mergulho, As-
sociação Projeto Shalom e Primeiro de Maio 
Futebol Clube. 

AÇÃO SOCIAL
A ideia de arrecadar itens diversos em bene-

fício de pessoas carentes surgiu em julho, mês 

de aniversário da médica Margarete de Jesus 
Carvalho. A professora decidiu trocar os pre-
sentes pela mobilização de estudantes, docentes, 

Participaram ao todo 440 funcionários do complexo, 
que tiveram 20 palestras à disposição

Evento foi organizado pelo SEESMT da FUABC e 
CIPA do Complexo Hospitalar de São Caetano
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São Bernardo se consolida  
como referência no acolhimento a 

vítimas de violência sexual
O Programa de Atenção à Violência e 

Abuso Sexual (Pavas) de São Bernardo do 
Campo completou 15 anos de existência 
em julho e se consolida como referência no 
acolhimento às vítimas desse tipo de crime. 
Pioneiro na região do ABC, o serviço vem 
sendo usado como modelo para a imple-
mentação de programas similares em outras 
cidades brasileiras. Também qualifica profis-
sionais da saúde e de outras iniciativas assis-
tenciais para oferecer atenção humanizada 
em situações de vulnerabilidade. 

“O Pavas tem contribuído efetivamen-
te para que mulheres e crianças superem o 
trauma da agressão sofrida e construam des-
fechos positivos”, afirma a coordenadora 
do programa, a médica ginecologista Maria 
Auxiliadora Figueiredo Vertamatti. Os aten-
dimentos são feitos no Centro de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (Caism) e bene-
ficiam vítimas de todas as idades encaminha-
das pelos órgãos de proteção e também as 
que procuram auxílio de forma espontânea, 
sem a necessidade de denúncia formalizada 
ou processo criminal em andamento.

O serviço conta com médicos, enfer-
meiras, assistente social e psicólogas para 
promover cuidado multiprofissional e inte-
grado, capaz de fazer frente à complexidade 
dos casos. Criado inicialmente para atender 
mulheres adultas vítimas de estupro, o pro-
grama foi reformulado ao longo dos anos 
para acompanhar a mudança no perfil da 
demanda. Hoje, crianças de ambos os sexos 
correspondem à maioria dos atendimentos. 
O número anual de novos casos envolvendo 
menores, cerca de 160, é o dobro do de mu-
lheres, cerca de 80.

A coordenadora do Pavas diz que isso 
não significa que haja crescimento da vio-
lência sexual contra crianças, e sim mais 
facilidade e mobilização para denunciá-la. 
“Existe uma rede de proteção fortalecida 
e que ganha cada vez mais visibilidade. Te-
mos o Disque-Denúncia, Conselho Tutelar, 
Ministério Público, Guarda Civil Municipal, 
ONGs, escolas e unidades de saúde cada vez 
mais engajadas nesse processo. A manifesta-
ção ocorre diante da menor suspeita, e pode 
ser feita anonimamente. Hoje, os vizinhos 
dessas vítimas respondem pelo maior núme-
ro de denúncias”, comenta.

PAVAS de São Bernardo está instalado no Caism - Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher

DENÚNCIAS 
SÃO FUNDAMENTAIS
Apesar dos avanços, Maria Auxiliado-

ra diz que o número de crianças vítimas de 
violência sexual que recebem os cuidados em 
serviços especializados como o Pavas é mui-
to pequeno. “A literatura médica mostra que 
apenas 20% dos casos de abuso contra meno-
res chegam a ser comunicados às autoridades 
competentes e encaminhados à rede de saúde. 
Há pesquisas que falam em 40%”, revela.

Os efeitos da denúncia são imediatos. 
Em 100% dos casos, os atos de violência são 
interrompidos assim que o atendimento no 
Pavas é iniciado. Mesmo que não haja com-
provação pericial do abuso ou boletim de 
ocorrência registrado, a criança e seus respon-
sáveis são encaminhados ao serviço todas as 
vezes em que os órgãos competentes tomam 
ciência do fato. Se houver recusa por parte da 
família em comparecer às consultas e sessões 
de terapia, o poder judiciário é acionado e a 
vítima pode ser retirada temporariamente do 
convívio com os parentes.

“Produzimos relatórios periódicos tan-
to ao Conselho Tutelar como ao Ministério 
Público. Com base nas nossas informações, 
muitos agressores respondem hoje criminal-

mente pela violência que cometeram. É uma 
questão delicadíssima, inclusive do ponto de 
vista terapêutico, porque a família muitas ve-
zes é conivente com o abuso, seja por ques-
tões culturais ou sociais”, afirma Maria Auxi-
liadora Vertamatti.

Segundo levantamento feito pela coorde-
nadora, 35% das crianças atendidas pelo pro-
grama são vítimas de violência sexual pratica-
da pelo pai biológico, 30% têm no padrasto 
seu agressor e 35% são abusadas por outros 
familiares, como tio, avô ou primos e pessoas 
de sua convivência.

SITUAÇÃO DA MULHER
A médica explica que, na maioria dos 

casos, quando se trata de crianças, o acolhi-
mento da vítima é feito semanas ou até me-
ses após o abuso ter sido cometido, uma vez 
que ela depende que um adulto identifique e 
comunique a ocorrência. Já no caso das mu-
lheres vítimas de estupro, o atendimento em 
90% das vezes se dá em até 72 horas após a 
violência. “É quando devem ser tomadas as 
medicações que previnem as doenças sexu-
almente transmissíveis e a gravidez indeseja-
da. A vítima deve fazer o tratamento durante 
um mês. Terminado esse período, ela retorna 

para fazer todos os exames”, explica.
Se é grande a adesão aos cuidados médicos, 

o mesmo não se pode dizer da abordagem tera-
pêutica. A psicóloga Luciana Rodrigues Biscain 
explica que muitas mulheres aceitam as con-
versas iniciais sobre o assunto, mas depois não 
comparecem às sessões semanais propostas. 
“Muitas ainda têm medo, vergonha e se sentem 
culpadas pelo que aconteceu. Infelizmente, falta 
apoio da família e amigos para que possam se-
guir trabalhando essas questões”, opina.

Não foi o que aconteceu com a profes-
sora Jaqueline (nome fictício). Ela procurou 
ajuda poucos dias após ser vítima de violên-
cia sexual e já iniciou o processo terapêutico. 
“O acolhimento que recebi foi fundamental 
para que começasse a lidar com o ocorrido e 
com os momentos de desespero. Fui tratada 
com muito respeito e isso me ajudou a criar 
um vínculo com as profissionais e a confiar 
nelas”, conta. Ela afirma que o atendimen-
to psicológico a ajudou a elaborar questões 
práticas, como decidir se voltaria ou não ao 
trabalho, e trouxe conforto quando precisou 
ir à delegacia reconhecer o agressor. “Sei que 
tenho um longo caminho a percorrer. Mas 
entendi que preciso aceitar e respeitar essa 
dor. E que não estou sozinha”.

PMSBC/Valmir Franzoi




