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Hebiatria comemora
Dia do Adolescente com
‘Open House’ no campus

ONG Sorrir é Viver realiza
‘Mutirão da Alegria’ na APAE

e no CHM de Santo André

FUABC presta contas dos
primeiros meses à frente do
Hospital Central de Osasco

Os alunos da Faculdade de Medicina do ABC são os campeões gerais da Intermed 2015 – competição esportiva realizada entre 5 e 12 de setembro  
na cidade de Taquaritinga, no interior de São Paulo. O título inédito foi conquistado na 49ª edição do torneio e amplamente celebrado  

no campus universitário, durante a “Festa do Caneco”.  Págs. 8 e 9
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Hospital da Mulher comemora
‘Dia de Doação de Leite Humano’

Instituído pelo Ministério da Saúde 
através da portaria nº 1893/2003, o Dia 
Nacional de Doação de Leite Humano é 
celebrado anualmente em 1º de outubro. 
Para comemorar a data, o Banco de Leite 
Humano do Hospital da Mulher “Maria 
José dos Santos Stein”, em Santo André, 
deu início à campanha de incentivo à doa-
ção deste que é a principal fon-
te de alimento dos bebês. 
O objetivo é motivar 
mulheres a doar o 
leite materno ex-
cedente, a fim 
de beneficiar 
recém-nasci-
dos prematu-
ros e, conse-
quentemente, 
salvar vidas.

O leite 
humano ajuda 
a garantir boa 
qualidade de vida 
aos bebês, além de 
contribuir na redução 
da mortalidade infantil. O ali-
mento é oferecido às crianças com risco 
extremo, prematuros com baixo peso, 
com problemas no sistema imunológico 
ou quando por algum motivo a criança 
não pode ser amamentada pela mãe.

Segundo a nutricionista do Banco 
de Leite, Elisabete Tavares, o alimento 
é importante para atender bebês inter-
nados na UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva), cujas mães enfrentam dificul-
dades para manter a produção de leite, 
por não ficarem todo o tempo perto 
de seus filhos. Esse distanciamento e 
o estresse maior em decorrência da in-

ternação também influenciam na queda 
da produção. “Hoje conseguimos suprir 
apenas 60% da demanda para os recém-
nascidos prematuros e de baixo peso in-
ternados na UTI Neonatal. O alimento 
é uma substância viva, que tem vários 
efeitos protetores e de desenvolvimen-
to para a criança”, destaca a profissional 

do Hospital da Mulher.
A maioria das mães 
produz leite em ex-

cesso, especial-
mente do tercei-

ro ao quinto 
dia após o 
parto. Toda 
mulher sau-
dável que 
esteja ama-
m e n t a n d o 

pode doar lei-
te sem que isso 

traga qualquer 
tipo de prejuízo ao 

filho. Além de boas 
condições de saúde, para 

doar é preciso não fazer uso 
de medicamentos incompatíveis com a 
amamentação, não fumar mais do que 
10 cigarros por dia e não ingerir bebi-
das alcoólicas. As doadoras também 
precisam apresentar o cartão de acom-
panhamento pré-natal e passar por ava-
liação clínica.

seRVIÇO
Mulheres interessadas em contribuir 

podem obter mais informações pelo te-
lefone (11) 4478-5027. O Hospital da 
Mulher fica na Rua América do Sul, 285, 
Parque Novo Oratório - Santo André.

Um campus à
altura da FMABC

Estamos nos 
aproximando do final 
do ano e o ritmo de 
trabalho naturalmen-
te costuma aumen-
tar, tendo em vista 
que precisamos nos 
planejar para deixar 
tudo em ordem antes 
das festas de Natal 
e Ano Novo. Nesse 
sentido, decidimos 
“otimizar” outubro. 
Aceleramos o passo 
e intensificamos re-
formas, adequações e 
melhorias necessárias no campus univer-
sitário. A perspectiva é de que, até o final 
do mês, tenhamos concluído quase que a 
totalidade desses trabalhos estruturais.

Quem circula pelo campus já pode 
observar mudanças nas cores dos pré-
dios, que passam a ostentar o verde – 
marca registrada da Faculdade de Medi-
cina do ABC. Mas, por trás do trabalho 
de pintura, grandes obras estão em anda-
mento, como reforço de paredes deterio-
radas pelo tempo e reparos ou reformas 
completas de telhados – uma exigência 
apontada pela área de engenharia, que 
verificou riscos de acidentes importan-
tes, principalmente no prédio central.

Nova iluminação também está na 
pauta de outubro. Depois de asfaltarmos 
todo o campus, postes de iluminação 
foram trocados e realocados segundo 
estudo para melhorar a circulação de 
carros e pedestres no período noturno. 
Com apoio do setor de manutenção da 
FMABC, foi possível cabear toda a área 

do campus e, em 
breve, novas lâmpa-
das estarão à dispo-
sição da comunidade 
acadêmica. Também 
faremos a poda de 
árvores em busca 
de melhorar a ambi-
ência e de valorizar 
nossas áreas verdes.

Em breve, come-
çaremos novo pro-
jeto, que certamente 
melhorará muito a 
circulação de alunos, 
professores e funcio-

nários. Trata-se de nova portaria, exclusiva 
para quem estaciona dentro do campus e 
que facilitará muito o acesso, pois permi-
tirá aos usuários evitar o trânsito intenso 
do atual sistema. Também está prevista a 
construção de laboratórios multidisciplina-
res e novo complexo esportivo.

Para finalizar, deixo a questão espe-
cífica das novidades do campus para um 
tema mais amplo, que envolve a Fundação 
do ABC e todas as suas unidades. Foram 
aprovados no Conselho de Curadores o 
novo Regulamento de Compras e a revi-
são do Regimento Interno da FUABC. 
Seguindo todas as diretrizes do Estatuto, 
conseguimos atualizar o regimento, que 
datava de 2006, adequando-o à atual re-
alidade da instituição, com organograma, 
estrutura, recursos humanos, competên-
cias, funções e responsabilidades extre-
mamente bem definidas.

MARCO AnTOnIO sAnTOs sIlVA
Presidente da Fundação do ABC



www.fmabc.br 3

Professor titular de Ginecologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC, Dr. César 
Eduardo Fernandes foi homenageado pela 
Associação de Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo (SOGESP) durante o 
“XX Congresso Paulista de Obstetrícia e 
Ginecologia”. Re-
alizado no Tran-
samerica Expo 
Center entre 27 
e 29 de agosto, o 
evento destacou o 
docente da FMA-
BC para o Prêmio 
Mérito SOGESP 
2015 em função 
de “sua contri-
buição à Defesa 
Profissional e 
Educação Médi-
ca Continuada na 
SOGESP nos anos de 2010 a 2015”.

“Acreditamos que devemos sempre ho-
menagear as pessoas que tenham se destaca-
do na Ginecologia ou na Obstetrícia, todos 
aqueles que contribuem para o crescimento, 
seja no papel de associado, de algum dire-
tor da SOGESP, ou um grande professor”, 
explicou em seu discurso o presidente da 
Associação de Obstetrícia e Ginecologia 
do Estado de São Paulo, Jarbas Magalhães, 
ao anunciar o prêmio de mérito deste ano: 
“Ele é um excelente professor, que vai dei-
xar discípulos. Já ensinou muito em sua área, 
que é a Ginecologia Endócrina, e deu show 
em duas mesas em que participou durante o 
congresso. Não existe uma pessoa hoje na 
Ginecologia-Obstetrícia do país que fez mais 
no campo associativo, que fez mais pela de-

fesa profissional, do que meu grande amigo 
César Eduardo Fernandes. Na SOGESP, ele 
instalou uma locomotiva”.

Emocionado, o homenageado subiu 
ao palco para receber o prêmio e agrade-
ceu à SOGESP pela honraria. “Sinto-me 

compromissado 
em lutar por me-
lhores condições 
de trabalho, por 
melhores con-
dições de assis-
tência à saúde 
das mulheres. 
Eu me sinto tão 
motivado, talvez 
pela vida já ter 
me dado mais 
do que eu es-
perava receber. 
A vida me deu 

uma família bonita, um casamento bem-
sucedido e lindas filhas, hoje cidadãs que 
contribuem com seu trabalho para um 
país melhor. Tenho também duas netas e 
uma boa qualidade de vida. Pessoalmente, 
não quero mais nada, apenas que a vida 
me dê saúde e me mantenha motivado”, 
afirmou Dr. César Eduardo Fernandes, ao 
acrescentar: “Eu estou preocupado com o 
trabalho associativo, com os jovens médi-
cos e as dificuldades que estão enfrentan-
do, e com o momento que nosso país está 
vivendo. Acho que hoje tenho mais a fazer 
pelos outros e quero muito menos para 
mim. É por isso que me sinto extrema-
mente agraciado com esse prêmio e com 
a generosidade que meus queridos colegas 
de trabalho me honraram”.

O Núcleo de Bem-Estar do Discen-
te (NUBEM) da Faculdade de Medicina 
do ABC acaba de completar 17 anos e 
marcou a data com mesa redonda so-
bre “O Atendimento do estudante da 
Saúde”. Organizado em 5 de outubro 
pelo Dr. Sergio Baldassin, professor de 
Psiquiatria e supervisor do NUBEM, o 
evento contou com três palestras, segui-
das de discussão.

A abertura dos trabalhos ficou a car-

Professor titular é homenageado no  
‘Congresso Paulista de Obstetrícia e ginecologia’

Debates marcam aniversário do núcleo de Bem-estar do Discente
go da professora Sue Sun, coordenadora do 
Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) da 
UNIFESP, que falou sobre “Por que e como 
atendemos os estudantes de Saúde na UNI-
FESP?”. Em seguida foi a vez da professora 
Ines Hungerbühler, mestre pela Universida-
de de Zurich, doutora e pesquisadora pelo 
IPQ/USP, comandar “A videoconferência 
no NUBEM! É possível?”. A última expla-
nação ficou sob responsabilidade da profes-
sora Patrícia Belloddi, do Centro de Desen-

volvimento de Educação Médica (CEDEM) 
da USP, que abordou o tema “Como criar e 
manter um serviço de mentoring?”. A sessão 
de discussões foi comandada pelo psicólogo 
Nilson Silva, coordenador do NUBEM.

HIsTÓRIA De sUCessO
Por meio da disciplina de Psiquiatria, 

a FMABC deu início aos trabalhos em 
favor do bem-estar dos estudantes em 
1998, quando instituiu o SEPA - Serviço 

de Orientação Psicológica ao Aluno. À 
época, a assistência aos estudantes esta-
va sob responsabilidade de somente um 
psiquiatra – o professor da cadeira, Dr. 
Sergio Baldassin. Dez anos mais tarde, 
em 2008, a iniciativa ganhou reforço 
do GAIA - Grupo de Atenção Integral 
ao Acadêmico, que incorporou dois 
psicólogos à assistência. O Núcleo de 
Bem-Estar do Discente teve início ofi-
cialmente em 2012.

À frente da disciplina de Ginecologia, Dr. César Eduardo Fernandes recebe “Prêmio Mérito SOGESP 2015”

DesTAQUe ACADÊMICO
Dr. César Eduardo Fernandes graduou-

se em medicina pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo (1975), 
onde também realizou a residência médica 
em ginecologia e obstetrícia (1979), mestra-
do (1994) e doutorado (1996). Defendeu a 
livre docência na Universidade Federal da 
Bahia (2004) e desde 2011 é professor ti-
tular de Ginecologia Faculdade de Medici-
na do ABC, com aulas nos cursos de gra-

duação e pós-graduação. Na Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de 
São Paulo foi presidente por dois mandatos 
(2010-2011 e 2012-2013), secretário-geral 
(2008-2009) e atualmente é diretor científico 
e coordenador da Comissão de Valorização 
Profissional / Honorários Médicos (2014-
2015). Neste ano, foi eleito presidente para 
o mandato 2016-2019 da Febrasgo - Federa-
ção Brasileira das Sociedades de Ginecologia 
e Obstetrícia.

Dr. César Eduardo Fernandes e o presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do  
Estado de São Paulo, Jarbas Magalhães

Divulgação SOGESP
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Os alunos da Liga de Resíduos do curso 
de Gestão em Saúde Ambiental da Faculda-
de de Medicina do ABC, com o apoio dos 
docentes e discentes da graduação, organi-
zaram em 25 de setembro evento sobre ge-
renciamento de resíduos em comemoração 
ao Dia Mundial da Saúde Ambiental. Com 
entrada gratuita, as atividades tiveram lugar 
no Anfiteatro David Uip, no próprio cam-
pus universitário.

Sob o tema central “Por que gerenciar 
resíduos sólidos”, a iniciativa da Liga de Re-
síduos contou com duas palestras. O diretor 
do Departamento de Resíduos Sólidos do 
SEMASA - Serviço Municipal de Saneamen-
to Ambiental de Santo André, Edinilson 
Ferreira dos Santos, abriu os trabalhos com 
explanação a respeito do “Gerenciamento 
de resíduos sólidos em Santo André”. Já o 
biólogo da Secretaria de Serviços Urbanos 
da Prefeitura de São Caetano, Alan Rosen-
do, falou sobre “Consequência ambiental do 
não gerenciamento de resíduos sólidos para 
a saúde humana”.

O encontro também marcou a implanta-
ção do projeto Papa-Pilha na FMABC, que é 
coordenado pela Liga de Resíduos do curso 

de Gestão em Saúde Ambiental e visa a cole-
ta desse tipo de material e orientações sobre 
o descarte consciente.

DIA MUnDIAl 
DA sAÚDe AMBIenTAl
Proclamado em 2011 pela IFEH - Inter-

national Federation of  Environmental Health 
(Federação Internacional de Saúde Ambien-
tal), o Dia Mundial da Saúde Ambiental é co-
memorado anualmente em 26 de setembro.

Apesar de a data não ser oficialmente co-
memorada no Brasil, é celebrada em Portu-
gal – país onde a Faculdade de Medicina do 
ABC desenvolve programa de intercâmbio 
em Saúde Ambiental desde 2010, por meio 
de parceria com a ESTeSC - Escola Superior 
de Tecnologia da Saúde de Coimbra (Coim-
bra Health School). “Neste 2015, inclusive, 
temos dois alunos do ABC em Portugal. Os 
estudantes Danilo Correa Cordeiro e Da-
nielle Cataryne Beividas estão em Coimbra, 
com bolsas de estudos do Santander Univer-
sidades, e representaram a instituição duran-
te as comemorações internacionais”, destaca 
o professor de Gestão em Saúde Ambiental, 
Rogério Alvarenga.

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) do Centro Hospitalar 
do Sistema Penitenciário organizou dias 
31 de agosto e 1º de setembro campanha 
alusiva ao Dia Nacional do Combate ao 
Fumo. Tanto durante o dia – das 11h30 
às 15h – quanto no turno da noite – das 
20h às 21h30 –, integrantes da CIPA es-
tiveram à disposição dos funcionários da 
unidade para passar orientações e incen-
tivar os colaboradores a aderirem a pro-
grama de combate ao tabagismo.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), o tabagismo é a principal causa de 
morte evitável em todo o mundo, confor-
me classificação da Organização Mundial 
de Saúde, sendo responsável por 63% dos 
óbitos relacionados às doenças crônicas não 
transmissíveis. Dessas, o tabagismo é res-
ponsável por 85% das mortes por doença 
pulmonar crônica (bronquite e enfisema), 
30% por diversos tipos de câncer (pulmão, 
boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, 
rim, bexiga, colo de útero, estômago e fíga-
do), 25% por doença coronariana (angina e 

Medicina ABC organiza palestras no
“Dia Mundial da saúde Ambiental”

Centro Hospitalar Penitenciário faz campanha contra o tabagismo

O início da cooperação entre FMABC 
e ESTeSC ocorreu em novembro de 2010, 
quando os professores Odair Ramos da Silva 
e Fernando Luiz Affonso Fonseca conquis-
taram em Coimbra o título de melhor pôster 
do “Congresso Internacional de Saúde Am-
biental”. Em fevereiro de 2011 foi a vez do 
professor da ESTeSC, Nelson Leite e Sá, vir 
ao Brasil para evento do curso de Gestão em 

Saúde Ambiental, quando ministrou palestra 
sobre a experiência de Portugal na formação 
do profissional de Saúde Ambiental e a coo-
peração do país com o Brasil.

Desde então, diversos alunos das duas 
faculdades já participaram de intercâmbio, 
com realização de pesquisas individuais e 
conjuntas, muitas das quais publicadas em 
periódicos de impacto internacional. 

Alunos, professores e convidados durante evento na FMABC

CIPA buscou incentivar funcionários a parar de fumar Confraternização marcou Dia do Psicólogo Dia do Nutricionista é comemorado no CHSP

infarto) e 25% por doenças cerebrovasculares 
(acidente vascular cerebral).

Além de estar associado às doenças crô-
nicas não transmissíveis, o tabagismo tam-
bém é um fator de risco importante para 
o desenvolvimento de outras doenças, tais 
como tuberculose, infecções respiratórias, 
úlcera gastrintestinal, impotência sexual, in-
fertilidade em mulheres e homens, osteopo-
rose, catarata, entre outras doenças.

PsICÓlOgOs e nUTRICIOnIsTAs
O CHSP homenageou em 17 de agos-

to seus profissionais pelo Dia do Psicólogo. 
Banner em homenagem aos colaboradores 
foi preparado especialmente para a data, as-
sim como brunch e mensagem institucional 
encaminhada via e-mail. No mesmo mês, dia 
31, foi a vez da unidade celebrar o Dia do 
Nutricionista, quando a equipe foi reunida 
em coffee break de confraternização.

COnTRA O COlesTeROl AlTO
Outra data que não passou em branco no 

Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário foi 
o Dia Nacional do Combate ao Colesterol – ce-
lebrado anualmente em 8 de agosto. Como nes-
te 2015 o dia oficial foi num sábado, a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes programou 
atividades para os dias 11 e 12 de agosto, quan-
do foram realizadas orientações e distribuídos 
panfletos explicativos sobre o tema.
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Fundação do ABC comemora ‘Dia da Secretária’
As diretorias executivas de Recursos 

Humanos e Administrativa e Patrimônio 
da Fundação do ABC organizaram em 30 
de setembro comemoração pelo Dia da 
Secretária. Cerca de 50 profissionais foram 
homenageadas no anfiteatro da Central 
de Convênios, onde participaram de café 
da manhã especialmente preparado para 
a data e foram presenteadas com kit de 
cosméticos. Em meio à grande maioria de 
mulheres, três secretários da FMABC tam-
bém foram homenageados: Felipe Rebelo 
Marques, Rodrigo Dias e Felipe Juanilla.

“Temos na Fundação do ABC a pre-
ocupação com a evolução permanente 
dos profissionais de Secretariado. Por 
essa razão criamos o plano de cargos e 
salários, passamos a oferecer cursos de 
capacitação e valorizamos eventos como 
esse, em reconhecimento e agradeci-
mento pela dedicação conosco e com 
a instituição”, afirmou o presidente da 
FUABC, Marco Antonio Santos Silva, ao 
acrescentar: “Estamos fazendo todo o 
possível para proporcionar o crescimen-
to profissional de nossas secretárias, pois 
essa evolução significa o fortalecimento 
da instituição”.

Participaram da homenagem secretá-
rias da Fundação do ABC, Faculdade de 
Medicina do ABC e Central de Convênios 

Diretório Acadêmico. “Comecei em 1990 
no então Hospital Regional de Clínicas, 
hoje Hospital Mário Covas. Também tra-
balhei no Centro Hospitalar Municipal de 
Santo André e depois vim para o campus 
universitário, onde estou até hoje”, recor-
dou “Verinha”, como é carinhosamente 
chamada pelos colegas da FMABC.

De acordo com a hoje assistente de 
secretaria da Secretaria Acadêmica, a des-
pedida deve ocorrer até o final do ano. “Já 
dei entrada nos papeis da aposentadoria 
e acredito que tudo deva estar acertado 
em breve. Esses dias têm sido um misto 
de alívio e saudade. Alívio por saber que 
consegui cumprir meu trabalho ao longo 
de tantos anos e que finalmente vou me 
aposentar e poder descansar. Por outro 
lado, já sinto saudade dos muitos e mui-
tos amigos que fiz aqui na FMABC. Sou 
extremamente grata a essa faculdade. Foi 
graças ao meu trabalho aqui que conse-
gui me sustentar e formar na faculdade 
minhas duas filhas. É realmente emocio-
nante saber que, em breve, deixarei esse 
convívio tão gostoso. Mas a vida é assim. 
São ciclos. Estou encerrando o meu na 
faculdade e começando um novo, no qual 
certamente continuarei com as amizades 
tão bonitas que fiz em todos os setores 
que passei”, finaliza Vera Lúcia Conti.

– todas que atuam no campus universitário –, 
além de representantes de diversas unidades 
gerenciadas, entre as quais Complexo Hospi-
talar Municipal de São Caetano, Centro Hos-
pitalar do Sistema Penitenciário, Complexo de 
Saúde Irmã Dulce de Praia Grande, Hospital 
Nardini de Mauá e Ambulatórios Médicos 
de Especialidades (AMEs) de Santo André, 
Mauá e Praia Grande.

DesPeDIDA eMOCIOnAnTe
Durante as festividades, uma colaborado-

ra emocionou a todos e foi bastante aplaudi-
da, quando anunciada sua aposentadoria. Há 
25 anos na Faculdade de Medicina do ABC, 
Vera Lúcia Conti já atuou como secretária da 
Diretoria, disciplina de Dermatologia, GE-
DES (Grupo de Estudo e Desenvolvimen-
to da Educação em Saúde) e até mesmo no 

O Ambulatório de Oncologia Pediátrica 
e a disciplina de Anestesiologia da Faculdade 
de Medicina do ABC iniciaram recentemen-
te parceria que tem beneficiado dezenas de 
crianças em tratamento. Trata-se de iniciativa 
no campo da humanização, que busca mini-
mizar a dor em pacientes que necessitam de 
exames invasivos, entre os principais mielo-
grama, biópsia de medula e exame do líquido 
cefalorraquidiano (LCR) – mais conhecido 
como líquor.

Sob responsabilidade do professor de 
Anestesiologia da FMABC, Dr. Onésimo Du-
arte, todas as segundas-feiras são atendidas de 
3 a 4 crianças no Centro Cirúrgico do Centro 
de Reprodução Humana e Genética da Facul-
dade de Medicina do ABC.

“A parceria com a disciplina de Aneste-
siologia é extremamente benéfica para as 
crianças que necessitam desses exames in-
vasivos. Até então, cerca de 50% dos casos 

Oncologia Pediátrica e Anestesiologia 
iniciam parceria para exames invasivos

de agora, as crianças são sedadas e dormem 
durante todo o procedimento, sem qualquer 
tipo de dor. Além disso, conseguimos con-
centrar todos os casos no campus universi-
tário, evitando que as famílias tenham que se 
deslocar até o ‘Mário Covas’ e liberando va-
gas para outros pacientes no hospital”.

O trabalho conjunto entre Anestesiologia 
e Oncopediatria teve início em junho, com 
previsão de procedimentos a cada 15 dias. En-
tretanto, com o grande volume de casos, os 
agendamentos passaram a ser semanais, todas 
as segundas-feiras.

“Estamos muito satisfeitos com esse novo 
serviço que a faculdade passou a oferecer aos 
seus pacientes. A parceria com a Anestesiologia 
tem sido extremamente positiva, com grandes 
benefícios aos usuários e impacto importante 
na humanização do atendimento”, garante o 
coordenador do Ambulatório de Oncologia 
Pediátrica da FMABC, Dr. Jairo Cartum. 

eram encaminhados para o Hospital Estadual 
Mário Covas, enquanto os demais eram feitos 
na própria faculdade, porém com sedação in-

travenosa e com a criança acordada”, explica 
a onco-hematologista infantil da FMABC, 
Dra. Elisa Ribeiro, que acrescenta: “A partir 

Com 25 anos de serviços prestados, a secretária da FMABC, Vera Lúcia Conti,  
e o presidente da FUABC, Marco Antonio Santos Silva

Valéria Sobreira Fernandes com o filho Gustavo, de 4 anos, que passou por exame de líquor e quimioterapia via 
intratecal conduzidos pelo Dr. Onésimo Duarte e pela enfermeira Natalia Liubartas
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santo André contabiliza 1,6 milhão  
de procedimentos de maio a agosto

A Secretaria de Saúde de Santo André 
realizou 1.693.949 serviços ambulatoriais na 
rede municipal, entre procedimentos eletivos 
(com agendamento prévio) e de urgência, no 
período de maio a agosto. Os dados fazem 
parte da audiência pública de prestação de 
contas referente ao segundo quadrimestre 
de 2015, que ocorreu em 21 de setembro, no 
plenário do Legislativo.

Desse total, a maioria dos procedimentos 
foi de média complexidade (978.426), aten-
ção básica (685.385) e de alta complexidade 
(15.268), entre outros, segundo a médica sa-
nitarista Maria Aparecida Teixeira das Neves, 
coordenadora do Departamento de Plane-
jamento e responsável pela apresentação da 
oferta e produção dos serviços na rede assis-
tencial de saúde própria, contratada e con-
veniada. Os serviços referem-se à consultas, 
exames e cirurgias.

A profissional ressaltou que os números 
foram retirados do DataSUS (Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde), 
vinculado ao Ministério da Saúde, quando da 
produção dos dados para a audiência pública. 
“Podemos dizer que são números parciais, 
uma vez que são de apenas dois meses do 

Fila Zero: São Caetano promove 1º Mutirão de Prótese Dentária
A Prefeitura de São Caetano deu iní-

cio em 3 de outubro ao 1º Mutirão de 
Prótese Dentária do Programa Fila Zero. 
Na ocasião, foram atendidas 150 pessoas 
no primeiro dia da ação, o que superou 
a expectativa do setor de Odontologia da 
Secretaria de Saúde. Estavam previstos 
100 pacientes pré-agendados, mas outros 
50 apareceram de forma espontânea.

A iniciativa inédita conta com novas 
edições dias 10, 17 e 24 de outubro, das 
8h às 12h, no Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) Maria Domingas 
Robilota Torres (Rua Lourdes, 525, Bair-
ro Nova Gerty). A previsão de entrega 
das 300 próteses totais (superiores e infe-
riores) é para o dia 7 de novembro.

“É um trabalho artesanal. Até hoje, 
ninguém inventou nada diferente neste 
tipo de conduta. Vi a sequência até a con-

oportunidade de solução de seus pro-
blemas dentários. Os funcionários estão 
empenhados. De uma forma geral, esta-
mos muito felizes com os resultados que 
temos obtido. Se a população estiver feliz, 
nós também estamos”.

Segundo a responsável técnica da 
Odontologia de São Caetano, Suzete 
Consulini, além de zerar as demandas 
reprimidas de próteses dentárias totais 
na rede municipal, o objetivo é resgatar a 
dignidade, proporcionando saúde e bem-
estar à população. “A Central de Agenda-
mento entrou em contato com todos os 
munícipes dentro desse perfil. O proce-
dimento normal dos dentistas para a con-
fecção das próteses leva até 45 dias. São 
necessárias cumprir cinco etapas: molde, 
três provas de ajuste e, por último, a fina-
lização”, explicou. 

Balanço é referente ao segundo quadrimestre deste ano e foi apresentado durante  
audiência pública de prestação de contas na Câmara

Maioria dos procedimentos foi de média complexidade, seguida pela atenção básica e pela alta complexidade

Prefeito Paulo Pinheiro acompanhou  
atividades do 1º Mutirão de Prótese Dentária

Para a confecção das próteses são necessárias cinco 
etapas: molde, três provas de ajuste e a finalização

fecção da prótese. É uma ação muito bonita. 
O que queremos é atingir toda a população 
que vai precisar de uma prótese. Ao longo 
do tempo, nós vamos zerar a fila”, afirmou 
o prefeito Paulo Pinheiro, que esteve acom-
panhando todos os procedimentos odonto-
lógicos no local.

O secretário municipal de Saúde, Jesus 
Adalberto Gutierrez, observou que o Pro-
grama Fila Zero é o guarda-chuva de várias 
ações, como os mutirões, sejam os mensais 
que abrangem diversas especialidades ou os 
específicos. “É um trabalho muito positivo. 
As pessoas estão reconhecendo e tendo a 

segundo quadrimestre, quando foi realizada a 
pesquisa. Hoje, com certeza, os números do 
município são superiores para consulta públi-
ca”, explicou a médica.

Quanto à prestação de contas, a Secretaria 
de Saúde já investiu R$ 268.060.845,37, que 
representam 31,28% do total arrecadado até 
agosto (R$ 857.059.746,99). A lei comple-
mentar federal 141, de 13 de janeiro de 2012, 
obriga que os municípios invistam, no míni-
mo, 15% de sua receita na área. “O município 
de Santo André gastou, até o momento, mais 
do que o dobro desse percentual”, afirmou 
Odair Cabrera, diretor do Departamento de 
Orçamento e Finanças, vinculado à Pasta.

Apesar dos esforços, o desafio financeiro 
está exatamente no equilíbrio das despesas 
com as receitas. “Nosso objetivo é levar o me-
nor número possível de dívida para o próximo 
ano”, apontou o secretário de Saúde de Santo 
André, Homero Nepomuceno Duarte. Neste 
caso, o gestor referiu-se ao montante dos res-
tos a pagar, ou seja, despesas empenhadas, mas 
não pagas no exercício financeiro. “O segre-
do é economizar o máximo possível e evitar 
investimentos na área que podem esperar”, 
completou o também médico.

PMSA/Diego Barros

Fotos: PMSCS/Eric Romero
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Ong sorrir é Viver realiza “Mutirão da Alegria” 
na APAe e no Centro Hospitalar Municipal

Iniciativa pioneira de humanização desen-
volvida por alunos de Medicina da Faculdade 
de Medicina do ABC, a ONG Sorrir é Viver 
organiza em 23 de outubro a 5ª edição do 
“Mutirão da Alegria” – evento em comemo-
ração ao Dia do Médico, que visa aumentar 
o alcance de ação da entidade e impactar po-
sitivamente ambientes assistências. Vestidos 
de palhaços, contando histórias ou tocando 
instrumentos musicais, cerca de 200 estudan-
tes percorrerão as ruas de Santo André em 
carro de som, com três paradas planejadas: a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE), o Centro Hospitalar Municipal 
(CHM) e o ambulatório de especialidades da 
FMABC, todos em Santo André.

Os membros da ONG estarão reunidos na 
faculdade às 8h e devem sair rumo a APAE por 
volta de 8h30. Está previsto para 12h o retorno 
ao campus universitário para animar pacientes 
do ambulatório, funcionários e estudantes. Já o 
início dos trabalhos no CHM está programado 
para 13h. Tanto na APAE quanto no Centro 
Hospitalar, os alunos da Medicina ABC farão 
decoração especial um dia antes com bexigas, 
pinturas e recortes coloridos. O final das ati-
vidades será por volta das 17h, quando todos 
retornam ao campus universitário.

“Nosso objetivo geral é levar alegria a 
pacientes internados e demais usuários de 
serviços de saúde fragilizados por alguma en-
fermidade. Especificamente no ‘Mutirão da 
Alegria’, preparamos um dia inteiro repleto 
de atividades lúdicas, brincadeiras, músicas e 

sorrisos, em busca de melhorar a rotina da-
queles que enfrentam diariamente o processo 
saúde-doença”, explica a coordenadora do 5º 
Mutirão da Alegria, a aluna Natasha Moran.

MAIs De UMA DéCADA De sORRIsOs
Fundado em 2005 por 14 estudantes de 

Medicina, o Sorrir é Viver nasceu em busca 
de levar o mundo colorido da arte ao ambien-
te sem cor dos hospitais e centros de saúde. 
O objetivo central do grupo é transformar 
positivamente o ambiente terapêutico e hu-
manizar a formação médica, utilizando para 
isso a arte lúdica do palhaço.

As bases teóricas, metodológicas e de 
pesquisa sobre os efeitos benéficos da huma-
nização hospitalar foram projetadas em 2002, 
inspiradas no sucesso do programa Doutores 
da Alegria e no filme Patch Adams. A for-
mação efetiva do primeiro grupo ocorreu em 
março de 2005, inicialmente com 14 estudan-
tes do 2º ao 4º ano de Medicina.

Hoje o Sorrir é Viver conta com cerca de 
150 clowns, que desenvolvem atividades sema-
nais de humanização no Ambulatório de Espe-
cialidades da Faculdade de Medicina do ABC e 
com pacientes internados no Hospital Estadual 
Mário Covas, Centro Hospitalar Municipal de 
Santo André e Hospital de Ensino Anchieta.

Desde 2011, o grupo foi reforçado pelos 
contadores de histórias – hoje são aproxima-
damente 50. Mais recentemente, em 2013, uma 
nova classe surgiu dentro do Sorrir: os musi-
cantes. São cerca de 15 integrantes, que não 

Ex-alunos assumem áreas de Retina e Catarata
A disciplina de Oftalmologia da Fa-

culdade de Medicina do ABC estabele-
ceu neste ano a troca de chefia em dois 
setores, que passaram a ser comandados 
por ex-alunos da FMABC. Responde 
pela área de “Catarata” o Dr. Fernando 
Martins de Oliveira, enquanto o setor de 
“Retina” está sob responsabilidade do Dr. 
Julio Zaki Abucham Neto.

Dr. Fernando Martins de Oliveira for-
mou-se em 2006 pela Faculdade de Medi-
cina do ABC – mesma instituição em que 
cursou a residência médica em Oftalmo-
logia. Foi “fellow” em Catarata e Cirurgia 
Refrativa pela disciplina de Oftalmologia 
da FMABC e, em 2013, tornou-se profes-
sor assistente do setor de Catarata – fun-
ção que ocupou até este 2015, quando 
assumiu a chefia do setor.

Já o Dr. Julio Zaki Abucham Neto é 
graduado pela FMABC (2005), com re-
sidência médica em Oftalmologia pelo 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(HC-FMUSP), pós-graduação no setor 
de Úvea do Departamento de Oftalmo-
logia da UNIFESP - Escola Paulista de 
Medicina e especialização em Retina e 
Glaucoma pelo HC-FMUSP. Além da 
chefia do setor de Retina da Faculdade 
de Medicina do ABC, Dr. Julio também 
é médico colaborador no setor de Retina 
da Clínica Oftalmológica do HC-FMUSP, 
médico voluntário na ONG “Expedicio-
nários da Saúde”, na Amazônia indígena, 
e coordenador voluntário dos mutirões 
de oftalmologia “Enxerga São Paulo”, do 
Programa Social “Horas da Vida”. 

precisam necessariamente tocar instrumentos 
musicais. Trata-se de trabalho que foca o uso de 
instrumentos – principalmente de percussão – 
para facilitar a interação com os pacientes.

Antes de “entrar em cena”, clowns, conta-
dores de histórias e musicantes passam por cur-
so de formação com duração de seis meses. O 
treinamento é ministrado por professores espe-
cialistas nas áreas, que utilizam técnicas teatrais, 
circenses e de improviso para capacitação dos 
integrantes do Sorrir é Viver. A orientação te-
atral não tem por objetivo formar profissionais 
nas artes cênicas, mas sim orientar os acadêmi-

cos a como interagir com pacientes.
Ao longo de mais de uma década, um dos 

momentos marcantes na história do Sorrir é 
Viver ocorreu em 2011, quando o grupo foi 
reconhecido como Organização Não Gover-
namental. A partir de então, passou a consti-
tuir Pessoa Jurídica e ganhou CNPJ próprio, 
o que garantiu maior estabilidade à ONG, as-
sim como potencial de desenvolvimento e de 
captação de apoiadores.

Mais informações pelo site: 
http://www.sorrireviver.org.

Dr. Fernando Martins de Oliveira Dr. Julio Zaki Abucham Neto

Vestidos de palhaços, contadores de histórias ou “musicantes”, 200 alunos da Medicina ABC utilizarão carro de som para 
desenvolver atividades lúdicas e impactar positivamente ambientes assistenciais

Divulgação
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Medicina ABC conquista
título inédito da Intermed

Delegação com 250 alunos representou o ABC Paulista na maior e mais tradicional competição entre escolas médicas
Os alunos da Faculdade de Medicina do 

ABC são os campeões gerais da Intermed 
2015 – competição esportiva realizada entre 5 
e 12 de setembro na cidade de Taquaritinga, 
no interior de São Paulo. O título inédito con-
quistado na 49ª edição do torneio levou muitos 
estudantes, médicos ex-alunos e professores às 
lágrimas, e por bastante tempo permanecerá 
como tema central nos corredores da institui-
ção de ensino, intervalos de aula e nas redes 
sociais dos acadêmicos. O urso, símbolo maior 
da Associação Atlética Acadêmi-
ca Nylceo Marques de Castro 
(AAANMC), acaba de en-
trar para a história!

A apresentação da 
taça à comunidade 
acadêmica ocorreu 
em grande estilo, 
durante a “Festa do 
Caneco”. Em 19 de 
setembro, a confra-
ternização no campus 
universitário recebeu 
mais de 1.000 de pessoas, 
entre atletas, alunos, ex-alunos 
e corpo docente, entre outros con-
vidados. Por volta das 17h ocorreu queima 
de fogos e a entrada do troféu, conduzido 
pelos próprios atletas, todos vestindo os uni-
formes usados nos jogos da Intermed.

POnTO A POnTO
Para sagra-se campeã geral da maior e 

mais tradicional competição entre escolas 
médicas, a FMABC precisou superar outras 
10 faculdades de medicina do Estado. A vi-
tória histórica foi conhecida por antecipação 

na manhã de sábado, 12 de setembro. “Na 
sexta-feira à noite participamos de duas fi-
nais e vencemos uma. Nesse momento, sa-
bíamos que se conseguíssemos um ouro en-
tre quatro que disputaríamos no sábado, já 
seríamos campeões”, recorda o aluno do 3º 
ano de Medicina e presidente da Atlética da 
FMABC, Victor Bignatto, que detalha: “No 
sábado, às 8h da manhã, começou a primeira 
final do dia, do vôlei feminino. Vencemos por 
3x0 a Paulista (Escola Paulista de Medicina), 

conquistamos o ouro e o título de 
campeão geral”.

A Medicina ABC fi-
cou em primeiro lugar 

na classificação geral 
com 97 pontos, 20 a 
mais que a segunda 
e a terceira coloca-
das, respectivamente, 
UNESP Botucatu e 

USP Pinheiros, ambas 
com 77 pontos. Tam-

bém disputaram a Inter-
med 2015: Escola Paulista 

de Medicina, Santa Casa, PUC 
Campinas, USP Ribeirão Preto, 

Taubaté, PUC Sorocaba, Santos e OSEC 
Santo Amaro.

Ao longo da semana de jogos, estima-se 
que mais de 4 mil estudantes das 11 faculda-
des participantes estiveram em Taquaritin-
ga competindo ou simplesmente torcendo. 
Pelo menos 400 alunos da Medicina ABC 
marcaram presença na Intermed – sendo 
250 atletas, divididos nas 20 modalidades em 
disputa. Ao todo foram quatro medalhas de 
ouro (atletismo, basquete e vôlei femininos e 

tênis de mesa masculino), três de prata (vôlei 
e basquete masculinos e tênis de mesa femi-
nino) e uma de bronze (natação feminino).

DeDICAÇÃO e APOIO
Para o presidente da Atlética da FMA-

BC, o ponto principal que levou à conquista 
inédita foi a dedicação dos atletas e o com-
promisso com esse objetivo. “Realizamos 
treinos bastante pesados, ampliamos os ho-
rários dos treinamentos e exigimos muito 
dos alunos, que sempre corresponderam e 
se dedicaram ao máximo. A certeza de que 
estávamos no caminho certo veio em junho 
deste ano, quando participamos com outras 
quatro faculdades dos Jogos Integramix e 
fomos campeões. A competição foi mui-

to importante, pois além de contribuir na 
preparação para Intermed, deu ainda mais 
disposição para continuarmos treinando e 
buscando melhorar”.

Outro fator importante foi o aumento 
do apoio por parte de patrocinadores, que 
possibilitou ampliar o patrimônio da Atléti-
ca e investir em novos e melhores materiais 
esportivos, infraestrutura e na contratação 
de técnicos.

eMOÇÃO e enTUsIAsMO
No mesmo dia da conquista, o ex-aluno 

da 7ª turma e hoje diretor da Faculdade de 
Medicina do ABC, Dr. Adilson Casemiro Pi-
res, parabenizou os atletas na página oficial 
da FMABC no Facebook: “O urso mais or-

Em Taquaritinga, comemoração pelo título de campeão geral da Intermed
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gulhoso manda um recado: Estou chorando 
de emoção e agradeço a todos. Sou teste-
munha da turma treinando à noite. Cheguei 
a presenciar treinamento das 23h até à 1h. 
Estou muito emocionado, pois esse resulta-
do reforça a situação atual da FMABC, com 
nota 5 no ENADE (Exame Nacional de De-

sempenho de Estudantes), destaque na ava-
liação do Ministério da Educação e a melhor 
nota no Exame do Cremesp entre as institui-
ções particulares. Parabéns, Ursos, pessoas 
que honram a nossa escola e levam adiante 
o nome da faculdade que tanto amamos. Va-
mos comemorar muito esta conquista”.

Segundo o aluno e presidente da AA-
ANMC, Victor Bignatto, também não falta-
ram lágrimas em Taquaritinga: “A comoção 
foi geral. Todos estavam chorando, inclu-
sive muitos ex-alunos da faculdade. Este 
ano, inclusive, presenciamos quantidade 
impressionante de ex-alunos, que viajaram 

para nos incentivar em número nunca visto 
em edições passadas. Acredito que o bom 
desempenho nos jogos durante a semana e 
a possibilidade cada vez maior de nos tor-
narmos campeões fizeram com que tantas 
pessoas de deslocassem para nos apoiar 
nos jogos finais”. 
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O Ambulatório Médico de Especialida-
des (AME) de Praia Grande organizou em se-
tembro a “Campanha de Combate às Doen-
ças Cardiovasculares”. Iniciativa da Diretoria 
Técnica, Equipe de Enfermagem e Educação 
Continuada, a ação buscou orientar e cons-
cientizar os funcionários da unidade sobre a 
importância da prevenção e os principais cui-
dados com os fatores de risco.

Segundo a Organização Mundial da Saú-
de, as doenças cardiovasculares figuram en-
tre as principais causas de óbito no mundo. 
O Brasil atualmente é um dos campeões de 
morte cardiovascular – e mais de 25% dessas 
mortes ocorrem em indivíduos de meia-ida-
de, no auge da idade produtiva para o país.

Em vista deste cenário alarmante, o 
AME Praia Grande mobilizou seus colabo-
radores, distribuiu panfletos informativos e 
procurou abordar de forma simples e obje-
tiva as principais doenças cardiovasculares e 
a necessidade da adoção de hábitos de vida 
saudáveis, como alimentação balanceada, 
prática de atividades físicas regulares, con-
trole da pressão arterial, diabetes e do co-
lesterol, além ficar longe do cigarro e evitar 
bebidas alcoólicas em excesso.

“A iniciativa foi um sucesso e trouxe 

O setor de Reabilitação Pulmonar da Fa-
culdade de Medicina do ABC promoveu em 
29 de setembro palestra sobre “Exercício e 
Nutrição”. Cerca de 25 pacientes comparece-
ram à atividade, que teve por objetivo reforçar 
a importância da alimentação correta antes de 
iniciar as sessões de reabilitação na FMABC.

Os trabalhos foram coordenados pela nutri-
cionista clínica da faculdade, Juliana Bueno da Sil-
va, e contaram com mesa com alimentos saudá-
veis, entre os quais frutas, bolos, iogurtes e sucos.

MAIs QUAlIDADe De VIDA
Inaugurada em 2001 pela disciplina de 

Pneumologia, a Reabilitação Pulmonar da 
Medicina ABC realiza cerca de 1.000 atendi-
mentos mensais – a grande maioria via Siste-
ma Único de Saúde (SUS). O local é destinado 
principalmente a adultos e idosos portadores 
de bronquite crônica, enfisema pulmonar, 
DPOC, asma e outras patologias pulmonares.

A maioria dos pacientes atendidos no se-
tor apresenta muito cansaço, fraqueza muscu-
lar, sedentarismo e falta de ar. Com o trabalho 
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AMe Praia grande faz campanha  
de combate às doenças cardiovasculares

Reabilitação Pulmonar organiza
palestra sobre “exercício e nutrição”

Funcionários participam 
de treinamento de

“NR-10: segurança em 
instalações elétricas”

O Serviço Especializado de Seguran-
ça e Medicina do Trabalho (SEESMT) 
da Fundação do ABC realizou entre 
agosto e setembro treinamentos de NR-
10: segurança em instalações elétricas. 
Com carga de 40 horas, a capacitação 
foi destinada a colaboradores de todas 
as unidades da FUABC que têm contato 
direto ou indireto com a rede elétrica. 
Realizado no campus da FUABC-FMA-
BC, em Santo André, o treinamento é 
obrigatório por lei (Portaria 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho) e deve ser reedi-
tado a cada dois anos.

“Além da questão da obrigatoriedade 
legal, a iniciativa capacita os profissionais 
do setor elétrico da Fundação do ABC a 
se precaverem contra os riscos da eletri-
cidade, tornando-os mais conscientes so-
bre os riscos à saúde e à integridade física. 
Além disso, também aprenderam sobre 
primeiros socorros, combate a incêndio 
e os efeitos da eletricidade sobre o siste-
ma cardiovascular”, ressalta o engenhei-
ro de segurança do trabalho da FUABC, 
Amaury Machi Junior.

Iniciativa do Programa de Desenvol-
vimento Institucional (PDI) da Diretoria 
Executiva de Recursos Humanos da FUA-
BC, o treinamento de segurança em insta-
lações elétricas NR-10 teve adesão de 36 
profissionais, divididos em duas turmas: a 
primeira de 3 a 14 de agosto e a segunda 
de 14 a 25 de setembro. Participaram cola-
boradores do Hospital da Mulher de Santo 
André, Hospital Nardini de Mauá, Com-
plexo Hospitalar Municipal de São Caeta-
no, Central de Convênios e Hospital Esta-
dual de Francisco Morato, assim como dos 
Ambulatórios Médicos de Especialidades 
(AMEs) de Santo André e de Mauá.

Ao término dos treinamentos foram 
aplicadas enquetes junto aos colaboradores 
para avaliação geral e do conteúdo ministra-
do. Todos consideraram a atividade “Boa” 
ou “Ótima”, com nota média final de 9,1.

Ação buscou conscientizar funcionários sobre a importância da prevenção e os cuidados com os fatores de risco

contínuo de reabilitação há melhora de até 
30% da força muscular, na qualidade de vida 
e independência. Os pacientes aprendem a 

respirar melhor, praticam exercícios e passam 
a desenvolver atividades diárias com mais dis-
posição e facilidade. 

grande incentivo aos nossos colaboradores. 
A conclusão de toda a equipe é que peque-
nos gestos podem gerar grandes resulta-
dos”, resume o superintendente do AME 
Praia Grande, Cassio Lopes, que solicitou a 

confecção de banners com o conteúdo da 
campanha para colocação nas salas de espera 
da unidade, a fim de expandir o trabalho de 
conscientização e atingir também pacientes e 
acompanhantes. 

Iniciativa capacita profissionais a se precaverem 
contra os riscos da eletricidade
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Hospital Mário Covas recebe menções honrosas 
no Prêmio Amigo do Meio Ambiente

O Hospital Estadual Mário Covas re-
cebeu três menções honrosas do Prêmio 
Amigo do Meio Ambiente 2015 (AMA) – 
iniciativa da Secretaria da Saúde do Estado 
de São Paulo, que neste ano chegou à oitava 
edição. A entrega da premiação ocorreu dias 
1º e 2 de setembro, no Instituto de Ensino e 
Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, em São 
Paulo, durante o Seminário Hospitais Saudá-
veis, organizado anualmente pela Rede Glo-
bal Hospitais Verdes e Saudáveis, com apoio 
do Governo do Estado.

Neste ano a temática foi “O desafio do 
setor saúde frente às mudanças climáticas”. 
Foram apresentados 93 relatórios de proje-
tos e programas desenvolvidos por institui-
ções de saúde do Brasil particulares, públicas 
e fundações.

O Hospital Estadual Mário Covas de San-
to André, sob a administração da Fundação 
do ABC, apresentou com três relatórios des-
critivos sobre os projetos “Educando para o 
meio ambiente mais saudável: descarte cons-
ciente”, “Consumo consciente: cultive essa 
ideia”, e “Reciclagem - Manta SMS”. Todos 
foram indicados para receber menção honro-
sa, classificação para as iniciativas que aten-
dem aos critérios do Prêmio AMA, destinada 
a estimular novos projetos ambientais e a re-
conhecer o esforço das equipes.

Nas edições de 2010 e 2012, o Hospital 
Estadual Mário Covas recebeu o “Prêmio 
Amigo do Meio Ambiente”.

‘Setembro Verde’ destaca doação de órgãos
Conscientizar as pessoas sobre a im-

portância da doação de órgãos e incenti-
var a postura proativa dos familiares foi o 
objetivo do “Setembro Verde” – mês da 
doação de órgãos instituído em lei pelo 
Governo do Estado de São Paulo. A fim 
de contribuir nesse esforço, o Hospital 
Estadual Mário Covas esteve empenhado 
na divulgação do “Setembro Verde” para 
as cerca de 5 mil pessoas que circulam 
pela instituição todos os dias. A CIHT - 
Comissão Intra-Hospitalar de Transplan-
te focou na distribuição de material de 
divulgação, que enfatiza a importância da 
doação de órgãos – tendo em vista que 
mais de 30 mil pessoas estão em filas de 
espera para transplantes.

Na condição de captador de órgãos, 
o Hospital Mário Covas está entre as 

lidade do serviço prestado pelo HEMC 
foi destacada pelo superintendente, Dr. 
Desiré Carlos Callegari. “Estamos cons-
tatando que o trabalho da Gerência de 
Processos e demais setores envolvidos 
está surtindo efeito e conquistando a 
adesão de nossos profissionais. Isso é 
muito importante, não apenas por que 
devemos atenção única à certificação de 
qualidade do Hospital, mas em relação 
ao aperfeiçoamento profissional e a se-
gurança da assistência ao nosso paciente, 
sobretudo no que está relacionado com a 
prevenção da sepse. Agradecemos o em-
penho de todos nesse esforço de gestão 
de processos e protocolos e parabeniza-
mos as equipes de Processos, Qualidade 
e comissões pelos resultados obtidos”, 
destacou Dr. Desiré Callegari.

DesCARTe COnsCIenTe
O projeto “Educando para o meio am-

biente mais saudável: descarte consciente” 
utiliza ações simples, com apoio da comu-
nicação da TV, intranet, jornais e murais in-
ternos. A partir desses meios de divulgação, 
a Comissão de Gerenciamento difunde in-

formações e campanhas de esclarecimento 
envolvendo o descarte consciente. A política 
de gestão de resíduos conscientiza os colabo-
radores da instituição sobre a importância do 
descarte e destinação correta dos resíduos. 
Com a implementação do projeto foi verifi-
cado aumento da segregação correta dos resí-

Nas equipes do HEMC, Dr. Antonio De Giovanni Neto, Marilene Acaqui, Renan Santos, Sandra Santos e  
Alex Sandro de Souza comemoram as conquistas no prêmio “Amigo do Meio Ambiente 2015”.   

instituições de saúde do Estado que mais 
registra captações em São Paulo. Em agosto, 
por exemplo, foram três corações captados 
e transplantados com sucesso. Para que a  
doação se efetive há procedimentos técnicos, 
médicos, éticos e legais a serem observados. 
Além do tempo curto, é necessário envolvi-
mento e aprovação da família. Para que todo 
o processo possa fluir mais tranquilamente e 
rapidamente é preciso difundir as informa-
ções e esclarecer dúvidas, como forma de 
conquistar o apoio das pessoas e, principal-
mente, dos familiares nesse importante gesto 
de solidariedade.

Mais Informações sobre doação de ór-
gãos e tecidos na CIHT-HEMC (2829-5085), 
Disque Saúde (0800 61 1997), Central Nacio-
nal de Transplantes (0800 6646 445) e ABTO 
(3283-1753 / 3262-3353).

PReVenÇÃO À sePse
Técnicos e auxiliares de enfermagem, 

enfermeiros e médicos do Hospital Estadual 
Mário Covas participaram em 15 de setem-
bro do “1º Simpósio de Prevenção à Sepse 
do HEMC”. Na programação foram reali-
zadas palestras e apresentação de dados.  O 
evento focou a importância da adesão do 
corpo de colaboradores ao Protocolo de Pre-
venção da Sepse no âmbito da instituição. A 
programação das atividades foi definida pelas 
gerências de Qualidade e Processos e Co-
missão de Sepse, envolvendo fisiopatologia, 
diagnóstico e prevenção, além da apresenta-
ção de dados internos epidemiológicos, de 
qualidade e de adesão.

A importância da adesão dos colabora-
dores aos protocolos e aos processos inter-
nos para segurança e manutenção da qua-

duos. Em parceria com o setor de Manuten-
ção e Pintura, foram construídos painéis com 
divisórias que seriam descartadas no resíduo 
reciclável. Os painéis foram utilizados para 
difusão de informações e campanhas, visan-
do a conscientização sobre a importância do 
descarte correto e o cuidado no manejo dos 
resíduos e materiais perfurocortantes infec-
tantes até a destinação final.

COnsUMO COnsCIenTe
O Hospital Estadual Mário Covas de-

senvolve ações com o objetivo de reduzir 
o consumo de luz e aproveitamento de 
água de reuso. Para isso, o projeto Con-
sumo Consciente possibilitou estabelecer 
campanhas e disseminar informações e 
ações corretivas para evitar o desperdício. 
Foram envolvidos colaborados, visitantes 
e pacientes, sempre com foco no uso ra-
cional da água e da energia elétrica.

ReCIClAgeM - MAnTA sMs
A proposta envolveu a Comissão de 

Enfermagem da Central de Material Este-
rilizado (CME) para a reutilização de man-
tas de SMS (tecido composto por 100% de 
polipropileno), que serve como barreira es-
téril para embalar caixas cirúrgicas e outros 
produtos para higiene. O material, anterior-
mente descartado, é agora reutilizado, com o 
apoio de voluntários, para produzir aventais, 
sacolas e panos de limpeza. 
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Hebiatria comemora Dia do Adolescente com 
‘Open House’ para jovens, pais e profissionais

A disciplina de Hebiatria da Faculdade 
de Medicina do ABC comemorou em 25 
de setembro o Dia do Adolescente, quando 
realizou o evento “Open House: a Hebiatria 
FMABC de portas e coração abertos para os 
jovens e seus cuidadores”. Mais de 200 jovens 
participaram das atividades ao longo do dia, 
que foram divididas segundo o público-alvo: 
adolescentes, pais e responsáveis, e profissio-
nais de educação e saúde. Patrulheiros Mirins, 
CLASA (Casa Lions de Adolescente de Santo 
André), Cidade dos Meninos, Conselho Tu-
telar, FEASA (Federação das Entidades As-
sistenciais de Santo André) e CMDCA (Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente) são algumas das entidades que 
prestigiaram o evento.

Entre as autoridades presentes estiveram 
o diretor e o vice da FMABC, Dr. Adilson 
Casemiro Pires e Dr. Fernando Luiz Affonso 
Fonseca, o vice-presidente da Fundação do 
ABC, Mauricio Mindrisz, a professora titular 
de Hebiatria, Dra. Lígia de Fátima Nóbrega 
Reato, o titular de Cardiologia, Dr. Antonio 
Carlos Palandri Chagas, assim como o do-
cente da disciplina, João Fernando Monteiro 
Ferreira, e a presidente da Liga Acadêmica de 
Prevenção às Doenças Cardiovasculares (LA-
PDCV), a aluna do 4º ano de Medicina Xu 
Xue Qing.

Também participaram o presidente da re-
gional ABCDM da Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo (SOCESP), Dr. Ro-
gério Krakauer, e a professora de Cardiologia 
da FMABC, Dra. Carla Janice Lantieri, que é 
secretária da SOCESP, idealizadora e coorde-

pios da Ressuscitação Cardiopulmonar, foi rea-
lizado treinamento prático com os adolescentes 
na área de ressuscitação cardiopulmonar, com 
objetivo de estimular o protagonismo juvenil 
no atendimento a situações de emergência. “Foi 
uma atividade histórica para a faculdade. São 
alunos de Medicina inseridos na comunidade 
e ensinando a população. É muito gratificante 
participar dessa movimentação”, garantiram o 
professor de Cardiologia e o titular da cadeira, 
doutores João Fernando Monteiro Ferreira e 
Antonio Carlos Palandri Chagas.

A programação para os adolescentes 
também contou com oficinas temáticas nas 
áreas de “Multimídia e uso de redes sociais 
de forma saudável e responsável”, “Atividade 
física, benefícios do exercício e prevenção do 
sedentarismo”, “Relaxamento, prevenção e 
combate ao estresse”, “Nutrição, alimentação 
saudável e prazerosa” e “Motivação, orienta-
ção vocacional e perspectivas de futuro”.

Pais e familiares dos jovens foram acolhi-
dos pela assistente social da Hebiatria, Janete 
Regina Figueiredo Gomes, e participaram de 
palestra sobre “Saúde Mental”, sob responsa-
bilidade do professor de Psiquiatria da FMA-
BC, Dr. Sergio Baldassin, e do psicólogo Nil-
son Rodrigues.

Já os profissionais das áreas de educação e 
saúde puderam conhecer melhor os trabalhos 
desenvolvidos pela disciplina de Hebiatria, as 
atividades realizadas via Centro de Referência 
Adolescente Cidadão Esperança da FMABC 
e as instituições parceiras, que ao longo dos 
anos têm contribuído sobremaneira para no 
aperfeiçoamento dos serviços à população.

nadora do Projeto Coração de Estudante, que 
há 9 anos trabalha a prevenção de doenças 
cardiovasculares em crianças e adolescentes 
de São Caetano e, desde 2013, mantém par-
ceria com as disciplinas de Hebiatria e Car-
diologia da FMABC.

“O Instituto de Hebiatria da FMABC 
entende a importância de celebrar o Dia do 
Adolescente como forma de dar visibilidade 
a uma parcela importante da população, que 
necessita de espaço e reconhecimento para 
promoção da atenção integral à sua saúde. 
Optamos por fazer a comemoração de um 
jeito diferente, de forma construtiva, atra-

vés de atividades prazerosas, que estimulam 
a criatividade e o protagonismo juvenil. Até 
porque, quem trabalha e gosta de trabalhar 
com jovens, sabe que esse é o melhor cami-
nho para que eles possam ser sujeitos de seu 
próprio destino”, garantiu a professora titular 
de Hebiatria da Faculdade de Medicina do 
ABC, Dra. Lígia de Fátima Nóbrega Reato.

ADOlesCenTes e 
CARDIOlOgIA
Com apoio da disciplina de Cardiologia, LA-

PDCV, regional ABCDM da SOCESP e alunos 
da recém-instalada disciplina eletiva de Princí-

Mauricio Mindrisz, Adilson Casemiro Pires, Lígia Reato, Fernando Fonseca, Antonio Carlos Chagas, Xu Xue Qing, João Fernando Monteiro, Carla Lantieri e Rogério Krakauer

Sob supervisão de alunos de Medicina e membros da SOCESP, adolescentes participaram  
de treinamento prático de ressuscitação cardiopulmonar
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FMABC abre campus para estudantes  
do Ensino Médio e de cursinhos

Funcionários são capacitados no Instituto  
de Medicina Social e Criminologia de São Paulo

A Faculdade de Medicina do ABC 
abrirá 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 prede-
terminados, demonstrações de projetos 
esportivos e culturais desenvolvidos pelo 
corpo discente, assim como esclarecimen-
tos sobre a política de bolsas de estudos.

Batizada “FMABC abre o campus 
para você”, a iniciativa tem cunho edu-
cacional e contará com participação de 
alunos, professores e funcionários da 
faculdade. O objetivo é apresentar os 
cursos àqueles que pretendem optar por 
carreira na área de Ciências da Saúde. 
Para o vestibular 2015-2016, a Faculdade 
de Medicina do ABC oferece 9 opções 
na graduação: Medicina, Enfermagem, 
Nutrição, Gestão em Saúde Ambiental, 

Grupo de funcionários da Faculdade 
de Medicina do ABC participou em 8 de 
setembro de treinamento na sede do Insti-
tuto de Medicina Social e Criminologia de 
São Paulo (IMESC) – entidade vinculada à 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidada-
nia do Governo do Estado de São Paulo. A 
capacitação faz parte da parceria recém-fir-
mada entre as duas instituições para abertu-
ra da 14ª Unidade de Descentralização das 
Perícias de Vínculo Genético do IMESC, 
em funcionamento desde 2 de outubro no 
campus universitário da FMABC.

Recém-inaugurada, a unidade tem por 
objetivo beneficiar toda a população do 
Grande ABC e de parte da Zona Leste 
de São Paulo, que até então tinha que se 
deslocar até a Barra Funda, na Capital 
paulista, para realizar coleta de DNA para 
exame de comprovação de paternidade.

A Unidade de Descentralização das 
Perícias de Vínculo Genético da FMABC 
funciona sempre as sextas-feiras, com ca-

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Farmácia, 
Tecnologia em Gestão Hospitalar e Tecnolo-
gia 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.

são bastantes rígidos e devemos seguir 
todos os protocolos e metodologias pré-
estabelecidas. Por essa razão a equipe da 
faculdade passou pelo treinamento no 
IMESC, a fim de tirar possíveis dúvidas 
e dar início aos atendimentos em sinto-
nia com o trabalho desenvolvido na sede 
do Instituto”, explica a coordenadora da 
Unidade de Descentralização das Perí-
cias de Vínculo Genético da FMABC, 
Marina Mendonça.

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.

TRADIÇÃO De 28 AnOs
A Faculdade de Medicina do ABC deu 

início em 1987 ao atendimento específico 
à população entre 10 e 19 anos, a partir da 
assistência a jovens no Centro de Saúde-
Escola do Parque Capuava, em Santo An-
dré. A aposta pioneira mostrou-se acertada: 
o adolescente da região ganhou assistência 
qualificada por meio de médicos hebiatras 
(de Hebe, deusa da juventude), programas 
educativos, vivências em grupo e oficinas 
de capacitação.

Em 2002 a assistência foi estendida ao 
campus universitário, com a implantação do 
Instituto de Hebiatria. Ampliado em 2011, o 
instituto ganhou sede própria na FMABC – o 
Centro de Referência Adolescente Cidadão 
Esperança. Trata-se de espaço multiprofis-
sional, com capacidade para até 2 mil con-
sultas mensais em áreas como ginecologia, 
dermatologia, nutrição, fisioterapia e psico-
logia, entre outras. Também oferece cursos 
de informática, panificação e de reciclagem, 
por exemplo, assim como atividades físicas, 
oficinas culturais e de empreendedorismo.

Todos os pacientes são encaminhados 
pela rede pública da região. Ao longo de 28 
anos de história, o serviço de Hebiatria na 
Faculdade de Medicina do ABC contabiliza 
mais de 40 mil atendimentos.

ATenÇÃO esPeCIAl
De acordo com a professora titular de 

Hebiatria e responsável técnica pelo Centro 
de Referência Adolescente Cidadão Espe-
rança, Dra. Lígia de Fátima Nóbrega Re-
ato, os problemas de saúde mais comuns 
na adolescência e os principais motivos de 
consulta nessa faixa etária estão relacio-
nados ao crescimento e desenvolvimento, 
como puberdade normal, atraso puberal, 
puberdade precoce e baixa estatura, assim 
como a doenças de pele, entre as quais acne 
juvenil e micoses. Também integram a lis-
ta problemas nutricionais como sobrepeso, 
obesidade, anemia e transtornos alimen-
tares – anorexia e bulimia –, bem como 
aspectos emocionais, comportamentais, 
dificuldades de aprendizagem e comporta-
mentos de risco.

“Na maioria das vezes, os pais buscam 
ajuda quando surge algum desses proble-
mas. Porém, essa mentalidade está mudando 
com o conhecimento maior da especialidade. 
Cada vez mais somos procurados a partir da 
entrada na puberdade, o que é o ideal, pela 
possibilidade de se fazer um acompanhamen-
to adequado e intervir precocemente sempre 
que necessário”, aconselha Dra. Lígia Reato.

O atendimento ao adolescente – e muitas 
vezes à família – deve ser multiprofissional e 
integrado, com acompanhamento pelo he-
biatra e outras especialidades médicas que se 
fizerem necessárias, além de nutricionistas, fi-
sioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais. 

pacidade para 20 coletas mensais. As solicita-
ções de exame de DNA para comprovação 
de paternidade são encaminhadas à faculdade 
pelo IMESC, a partir das demandas do Judi-
ciário. O público alvo são pessoas de baixa 
renda, que não podem pagar pelos exames.

A coleta do material genético é realiza-
da por equipe própria da Medicina do ABC, 
em espaço no Centro de Pesquisas CEPES, 
no campus universitário. “Os procedimen-
tos judiciais para coleta de material genético 

Grupo da FMABC durante treinamento no Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo
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FUABC presta contas dos primeiros meses  
à frente do Hospital Central de Osasco

A pedido do prefeito Jorge Lapas, o mé-
dico ginecologista e superintendente do Hos-
pital Municipal Central de Osasco Antonio 
Giglio, Dr. Alessandro Neves, comandou em 
17 de setembro prestação de contas referente 
aos cinco primeiros meses da Fundação do 
ABC à frente da unidade hospitalar. O ob-
jetivo do encontro na Sala Osasco, anexa ao 
Paço Municipal, foi apresentar os avanços 
obtidos no breve pe-
ríodo de gestão e atu-
alizar o secretariado 
municipal em relação 
às ações implantadas 
e projetos em anda-
mento.

Cerca de 100 
convidados acompa-
nharam o evento, in-
cluindo todos os ve-
readores, secretários 
municipais e impren-
sa. A ocasião também 
serviu para a Secreta-
ria de Planejamento 
e Gestão (SEPLAG) 
apresentar a “Pes-
quisa de Satisfação e 
Percepção com os usuários de Unidades de 
Saúde em Osasco”. Coordenado pelo Depar-
tamento de Estudos e Pesquisas, Indicadores 
e Metodologia de Sistemas Informatizados 
(DEPI), o trabalho foi realizado entre 3 e 31 
de agosto e entrevistou 1192 pessoas em di-
versas unidades de saúde da cidade.

enFeRMARIA De PsIQUIATRIA
Na pauta da reunião esteve o detalhamen-

to do projeto da Enfermaria de Psiquiatria do 

A pedido do prefeito Jorge Lapas, superintendente do hospital apresentou relatório de gestão  
e projeto para abertura da Enfermaria de Psiquiatria

– um serviço inédito, específico para pacien-
tes encaminhados da rede de saúde municipal 
para realização de cirurgias eletivas. Outra con-
quista ocorreu no início de agosto, quando as 
voluntárias da ONG Alice Rabechini Ferreira 
retomaram suas atividades no hospital, cujo 
foco é o acolhimento de pacientes, familiares, 
e o fortalecimento das ações de humanização.

InFRAesTRUTURA
Hoje o Hospital Municipal Central de 

Osasco Antonio Giglio atende, em média, 
700 pessoas diariamente e realiza 340 ci-
rurgias por mês. A unidade de saúde conta 
com mais de 200 leitos e 700 funcionários 
diretos vinculados à Fundação do ABC. 
Trata-se de hospital geral, sem maternidade, 
que oferece pronto-socorro adulto e infantil 
– ambos atendendo à demanda espontânea 
e à demanda referenciada. O equipamento 
mantém leitos de internação em áreas como 
Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ortopedia 
e Pediatria, além de contar com Unidade de 
Terapia Intensiva adulto e infantil e, desde 
agosto de 2015, com Hospital Dia.

Entre os serviços de apoio diagnóstico e 
terapêutico estão exames laboratoriais de he-
matologia, bioquímica, análises de amostras 
biológicas (urina, fezes, secreções e liquor, 
por exemplo), imunoquímicos, hormonais, 
microbiologia, anatomia patológica e parasi-
tologia. No campo de imagem, o parque tec-
nológico oferece raio-x, tomografia, ultras-
som, endoscopia e doppler. 

Hospital Antonio Giglio – ala cuja inaugura-
ção está prevista para outubro. “O objetivo da 
Enfermaria de Psiquiatria é o tratamento de 
transtornos mentais e do comportamento, ou 
seja, cuidar de pacientes psicóticos dentro de 
um hospital geral. Trata-se de abordagem tera-
pêutica moderna, que possibilita saltos de qua-
lidade no tratamento como diagnóstico mais 
rápido, agilidade no início do tratamento ou 

da abordagem clínica 
do paciente, além da 
possibilidade da atua-
ção conjunta da equi-
pe multiprofissional, 
que pode abreviar o 
tempo de tratamento 
e facilitar a reintegra-
ção social e familiar”, 
detalha o superinten-
dente Dr. Alessandro 
Neves, que completa: 
“Vale ressaltar que 
existe há alguns anos 
movimento do Mi-
nistério da Saúde em 
favor da desospita-
lização de pacientes 
psiquiátricos, com en-

caminhamentos para serviços como Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS) e Repúblicas 
Terapêuticas, por exemplo. Nesse sentido, re-
forçamos que somente os casos psiquiátricos 
mais graves, que de fato necessitam de interna-
ção, serão beneficiados a partir da abertura da 
Enfermaria de Psiquiatria”.

ResUlTADOs POsITIVOs
Entidade filantrópica de assistência so-

cial, saúde e educação, a Fundação do ABC 
assumiu a gestão do Hospital Municipal 
Central de Osasco Antonio Giglio em 27 de 
abril deste ano, passando a responder tanto 
pelas áreas administrativas quanto assisten-
ciais. Em cinco meses à frente da unidade 
de saúde, a FUABC conseguiu colocar em 
prática diversos projetos e melhorias nos 
campos administrativos, assistenciais e de 
humanização do atendimento.

A conquista mais recente ocorreu em 
agosto, com a inauguração do Hospital Dia. 
Trata-se de ala destinada à internação de pa-
cientes para cirurgias eletivas de baixa com-
plexidade, cuja alta médica ocorre no mesmo 
dia do procedimento. São 7 novos leitos à 
disposição da população de Osasco, que per-
mitiram ampliar a quantidade de cirurgias de 
200 para 340 por mês – ou seja, acréscimo de 
70% no volume de cirurgias da unidade.

Entre as novidades do período também 
houve a implantação do Protocolo de Man-
chester – sistema internacional usado para 
classificar os usuários de acordo com a gra-
vidade do quadro clínico (classificação de ris-
co). Além disso, foi iniciado serviço pioneiro 
de cirurgias por videolaparoscopia e inau-
gurada Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
adulto com 8 leitos, destinada à retaguarda 
para pacientes do pronto-socorro.

Em junho, a Fundação do ABC colocou 
em funcionamento o Ambulatório Cirúrgico 

Superintendente do Hospital Municipal Central de 
Osasco Antonio Giglio, Dr. Alessandro Neves
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Crianças internadas na Pediatria e na 
UTI Pediátrica do Hospital Municipal 
Irmã Dulce (HMID) de Praia Grande ti-
veram dia diferente em 24 de setembro, 
quando receberam a visita do persona-
gem “Solzinho”, que simboliza a empresa 
Ri Happy. O boneco percorreu as alas e 
distribuiu alegria e brinquedos doados por 
clientes da loja, que fica no Litoral Plaza 
Shopping. Aproximadamente 2 mil itens, 
que totalizam mais de R$ 17 mil, foram 
entregues e vão ficar disponíveis na Brin-
quedoteca local e na Unidade de Pronto 
Atendimento Charles Antunes Bechara, a 
UPA Samambaia.

Os produtos foram arrecadados duran-
te uma campanha da rede de lojas, que teve 
início em agosto e foi encerrada na metade 
de setembro. Quando realizavam compras, 
clientes eram informados sobre a mobili-
zação em prol das crianças internadas no 

participei. É muito importante colabo-
rar. Sempre estou apoiando trabalhos 
sociais assim”, disse.

O caráter social da mobilização tam-
bém tocou a dona de casa Josineide San-
tos Martinez, que já atua em uma ONG, 
a Arco Íris da Alegria, que realiza visitas 
ao hospital para animar crianças e adultos 
hospitalizados. “Estava comprando pre-
sentes para um aniversário e ao saber da 
campanha, fiz a contribuição. Conheço o 
trabalho do hospital e reconheço que esta 
é uma ação muito importante”, destacou.

A organização das doações foi coor-
denada pelas enfermeiras Fabiana Doura-
do, responsável pelo setor de Educação 
Continuada do Irmã Dulce, e Josefa Car-
los Cavalcante de Araújo, supervisora de 
Clínica Médica e de Psiquiatria do Hos-
pital, que também preside a Comissão de 
Humanização do HMID. 
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Residência multiprofissional chega
aos hospitais de são Bernardo

Crianças internadas no “Irmã Dulce”ganham 2 mil brinquedos

O Hospital Anchieta (HA) e o Hospital 
de Clínicas Municipal (HC) de São Bernardo 
estão recebendo alunos da Residência Inte-
grada Multiprofissional em Saúde, pós-gra-
duação lato sensu promovida pela Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC). Desde o iní-
cio do ano, as unidades têm sido cenário de 
prática para os profissionais de enfermagem, 
farmácia, fisioterapia, nutrição e terapia ocu-
pacional que integram o programa. 

O curso, que tem duração de dois anos, 
começou em março de 2014 e contempla duas 
modalidades, Atenção ao Câncer e Saúde do 
Idoso. Foram ofertadas, no total, 22 vagas, e 
os residentes se espalham por unidades em 
São Bernardo, São Caetano e Santo André. 
Durante o primeiro ano, eles concentraram 
100% de suas atividades na atenção básica, 
acompanhando o trabalho realizado nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) e policlínicas. 
Ao longo de 2015, eles atuarão nos hospitais 
e demais serviços especializados. 

A definição dos locais que receberam os 
estudantes levou em conta o perfil das uni-
dades. No HA atuam cinco residentes da 
Atenção ao Câncer; já o HC recebe dois pós-
graduandos em Saúde do Idoso. Ambas as 
turmas, nesta fase, também utilizam o Hospi-
tal Estadual Mario Covas. Em cada unidade, 

há um preceptor de cada especialidade para 
orientar as atividades. 

O programa de residência integrada foi 
implementado considerando o perfil epide-
miológico do ABC. O objetivo é integrar en-
sino, assistência e comunidade, facilitando o 
diálogo com a população e aproximando os 
profissionais da realidade regional. Assim, o 
currículo foi planejado de forma a valorizar 
a formação prática (80% da carga horária), 
sem abrir mão das aulas teóricas (20%, aos 
sábados), combinação que visa garantir a pro-
moção da saúde de forma crítica, reflexiva e 

humanizada. Os residentes atuam em regime 
de dedicação exclusiva, e recebem bolsa do 
Ministério da Saúde.

“No HA os residentes multiprofissionais 
estão totalmente integrados à rotina do hospi-
tal e também aos demais médicos. Eles parti-
cipam ativamente da discussão dos casos e da 
definição do cuidado. Eles aprendem com as 
nossas práticas, mas também o hospital ganha 
com a presença deles”, avalia a assessora da su-
perintendência do Hospital Anchieta. 

O farmacêutico Luiz Rafael Miguel Savio-
li, 30, diz que a residência integrada tem sido 

fundamental para sua formação, uma vez que 
ele pode atuar ao lado da equipe médica e dos 
demais colegas do programa. Isso, segundo 
ele, torna a atenção ao paciente mais comple-
ta. “Passei o primeiro ano na UBS Farina e 
pude entender como funciona o cuidado em 
rede. No HA temos um perfil bastante varia-
do de usuários, dos mais jovens aos idosos, e 
em diferentes estágios do câncer. Isso enri-
quece o aprendizado e permite, no meu caso, 
que eu atue junto às prescrições e também 
para amenizar os efeitos negativos da quimio-
terapia, além de orientar sobre como realizar 
o tratamento”, relata.

sAÚDe DO IDOsO
Na modalidade Saúde do Idoso, os re-

sidentes dividem a carga horária prática 
entre o Programa de Internação Domici-
liar (PID) e o Centro Especializado de Re-
abilitação (CER), além do HC e Hospital 
Estadual Mario Covas. “Essa diversidade é 
importante porque permite que o residente 
possa interagir nos mais diferentes cená-
rios e necessidades. Para quem é preceptor 
também é uma experiência muito rica, por-
que nos estimula a estudar ainda mais para 
orientá-los melhor”, afirma a fisioterapeuta 
do HC Vivian Taciana Simioni Santana.

HMID. Em uma árvore feita de papelão, de-
nominada “Árvore dos Sonhos”, as pessoas 
doavam um brinquedo e deixavam mensagem 
em uma “folha”, que era colada à árvore.

A funcionária pública Daniela Oliveira 

Freire foi uma das que contribuiu com a 
iniciativa e se disse sensibilizada. “Estava 
comprando um brinquedo para meu sobri-
nho, quando me informaram que a campa-
nha era voltada a crianças internadas e logo 

No Anchieta, residentes participam de todas as etapas da atenção ao câncer; 80% são aulas práticas

O boneco Solzinho percorreu alas infantis do hospital animando as crianças e entregando os brinquedos”

Biga Appes

HMID/Maitê Morelatto




