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‘Outubro Rosa’ mobiliza
prefeituras e unidades
da Fundação do ABC

Prefeitura e FUABC
entregam primeira UPA 24h

de Mogi das Cruzes

‘Mário Covas’ transmite
procedimento ao vivo para

congresso nos Estados Unidos

As crianças atendidas no Ambulatório de Oncologia Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, acabam de ganhar  
espaço moderno e ousado, que tornará a assistência mais humanizada tanto para os pacientes quanto para os acompanhantes. A antiga sala de  

quimioterapia deu lugar à Quimioteca, inaugurada em 28 de outubro.  Págs. 8 e 9
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Aluna da FMABC conquista ouro no  
Pan-Americano de Ginástica Acrobática

Aluna do 2º ano do curso de Farmácia 
da Faculdade de Medicina do ABC, Bea-
triz Palma Aprobato conquistou medalha 
de ouro na primeira edição dos Jogos Pan-
Americanos de Ginástica Acrobática, em 
Porto Rico. Com 135 ginastas inscritos do 
Brasil, Canadá, Estados Unidos, México e 
Porto Rico, a competição ocorreu entre 6 
e 12 de outubro na cidade de Caguas, no 
Coliseu Héctor Solá Bezares.

A estudante da FMABC ficou em 
primeiro lugar na categoria “Júnior”, que 
envolve atletas entre 13 e 19 anos, na mo-
dalidade “Dupla Feminina”, sagrando-se 
campeã ao lado da ginasta Marcela Cha-
con Guadagni da Silva, de 16 anos. Ao 
todo a delegação brasileira participou 
com 16 atletas e conquistou 13 medalhas.

“Pratico ginástica acrobática desde os 
7 anos de idade na escola onde estudei até 
2013, o Arbos de Santo André. Essa con-
quista internacional é muito importante 
para a modalidade, pois é mais um passo 
rumo a torná-la um esporte olímpico”, ex-
plica a medalhista Beatriz Palma Aprobato, 
que acrescenta: “Esperamos que o exce-
lente desempenho da delegação brasileira 

no Pan-Americano fortaleça o esporte no 
país e traga apoiadores, para que tenhamos 
melhores condições para poder crescer e 
evoluir. Hoje a maioria dos atletas que se 
destacam nas competições internacionais 
é da Europa”, revela Beatriz, que aos 19 
anos também traz no currículo participa-
ções nos campeonatos mundiais de Gi-
nástica Acrobática de Orlando (EUA), em 
2012, e da França, em 2014.

Hoje a atleta treina na equipe Acrocir-
co do Colégio Arbos de Santo André, su-
pervisionada pelos técnicos Nelson Ale-
xandre de Araújo, Deise Turbay Garcia e 
Alexandre Pereira. Dos 13 medalhistas no 
Pan-Americano, 10 são da Acrocirco.

CONFRATeRNIZAÇÃO
Alunas do curso de Farmácia e o pro-

fessor titular de Química Analítica da Fa-
culdade de Medicina do ABC, Dr. Horacio 
Dorigan Moya, prepararam confraterniza-
ção para a mais nova medalhista. Em 14 de 
outubro, Beatriz Palma Aprobato foi rece-
bida com festa no Laboratório de Química 
Analítica, com direito a bolo e decoração 
especial com bexigas coloridas. 

Beatriz Palma Aprobato e Marcela Chacon Guadagni da Silva

Assistência sob nova 
perspectiva

A Faculdade de 
Medicina do ABC 
está extremamen-
te contente com 
sua mais nova ala: 
a Quimioteca. Na 
verdade, trata-se 
do espaço onde as 
crianças em trata-
mento no Ambula-
tório de Oncologia 
Pediátrica realizam 
quimioterapia. Nos-
sos pequenos pa-
cientes permanecem 
no local durante ho-
ras, vários dias por 
semana. Completa-
mente reformulado, 
o ambiente estrita-
mente terapêutico deu lugar ao espaço lúdi-
co, colorido, alinhado com seu público-alvo 
e com a filosofia de humanização do atendi-
mento defendida por esta faculdade.

Não poderia deixar de parabenizar a 
todos os colaboradores da Oncopediatria. 
Uma equipe multidisciplinar de excelência, 
que vestiu a camisa da instituição, que prima 
pelo cuidado e pela assistência humaniza-
da. Que não se conforma com obstáculos e 
busca sempre alternativas. Que não enxerga 
limites para a melhoria constante, diária, do 
serviço em que atua.

Ao mesmo tempo, é crucial reconhecer a 
importância do nosso corpo de voluntários 
– sem os quais a qualidade do atendimento, 
a troca com os pacientes e sensibilidade do 
cuidar certamente estariam comprometidas.

Por fim, a Quimioteca só foi viabilizada 
graças ao apoio – e ao imenso coração – de 
empresários da região do ABC, os “Amigos 
Solidários”. De fato, são amigos, de fato, so-
lidários. Somos muito gratos a essas pessoas, 

que enxergaram o po-
tencial do serviço que 
a FMABC disponibili-
za à população caren-
te do Grande ABC. 
Que viram o esforço 
da equipe assistencial, 
superando desafios e 
acolhendo com exce-
lência nossos pacien-
tes. Os “Amigos” pre-
miaram a superação 
diária de nossos fun-
cionários, entregando 
um espaço moderno, 
equipado, bonito e 
humanizado.

Apesar de os gran-
des beneficiados com 
a Quimioteca serem 

pacientes e familiares, o bem-estar dessas pes-
soas e as condições humanas criadas reforçam, 
renovam e premiam todos os colaboradores. 
Vemos no rosto de cada um dos funcionários 
da Oncopediatria a satisfação, a alegria com 
esta nova ala criada para seus pacientes.

O apoio da iniciativa privada foi impera-
tivo para que esse sonho se tornasse realida-
de. Esperamos trabalhar cada vez mais nes-
se sentido. Ampliar a divulgação e mostrar 
nosso trabalho a empresas, ao terceiro setor 
e a todos aqueles dispostos a investir em 
instituições sérias, com profissionais sérios, 
que buscam o bem da população através da 
assistência de ponta, da atenção humaniza-
da, da gestão transparente e da vontade de 
crescer e melhorar a cada dia.

A Quimioteca é exemplo prático de tudo 
isso e está aí, a todo vapor, para quem quiser 
ver e se inspirar.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC

Divulgação
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O prefeito de Mogi das Cruzes, Marco 
Bertaiolli, acompanhado pelo presidente da 
Fundação do ABC, Marco Antonio Santos Sil-
va, e pela presidente do Fundo Social de Soli-
dariedade de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, 
entregou na manhã de 24 de outubro a primei-
ra Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 
Horas do município, instalada no bairro do 
Rodeio. Trata-se do 60º equipamento de saúde 
da cidade, que recebeu o nome do médico mo-
giano, Dr. Manoel Maisetti Salgado.

A UPA 24h é considerada grande avanço 
do Sistema Integrado de Saúde (SIS) da Pre-
feitura de Mogi das Cruzes, que há um ano 
passou a contar com o Hospital Municipal de 
Mogi das Cruzes. Os atendimentos à popu-
lação tiveram início em 31 de outubro, sob 
responsabilidade da Fundação ABC. “A UPA 
atua em regime de 24 horas. É uma unidade 
hospitalar que traz a segurança de um aten-
dimento de qualidade para quem busca aten-
dimento de urgência e emergência. Ela passa 
a integrar o SIS e irá desafogar o pronto-so-
corro da Santa Casa e do Hospital Luzia de 
Pinho Melo”, disse o chefe do Executivo.

O equipamento tem capacidade para re-
alizar até 6 mil atendimentos por mês e fun-
ciona como um grande pronto-socorro, com 
equipamentos de ponta, medicamentos de 
alto custo e profissionais especializados. Ao 
todo são 238 colaboradores da Fundação do 
ABC em atividade no local. “Quero parabe-
nizar todos os funcionários, que têm a missão 
de salvar vidas”, enfatizou Marco Bertaiolli.

Para garantir o socorro imediato dos ca-
sos mais graves, a UPA possui duas entradas 
– a primeira com recepção tradicional e a se-
gunda para entrada de emergências. “A saúde 
não é uma obra acabada. É um trabalho de 
todo dia, de melhora contínua para que a po-
pulação tenha uma saúde cada vez melhor. 
Nosso trabalho é planejado, sabemos onde 
queremos chegar e o que precisamos fazer. 
Em 2016 teremos o dobro de unidades que 
tínhamos em 2009”, calculou o prefeito, já 
levando em consideração a segunda UPA da 
cidade, localizada na Avenida Kaoru Hira-
matsu, cujas obras estão em andamento.

A oficialização da Fundação do ABC 
como gestora da UPA Rodeio 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 Saúde na Unidade de Pronto 
Atendimento Tipo 1 - UPA 24h do Bair-

Mogi das Cruzes ganha
primeira UPA 24 Horas

ro do Rodeio”. Conforme divulgado pela 
Comissão Especial de Seleção, a Fundação 
do ABC foi classificada em primeiro lugar 
como Organização Social a celebrar contra-
to de gestão de operacionalização e execu-
ção de serviços de saúde na UPA.

sOBRe A NOVA UNIDADe
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 usuário quanto aos 
cuidados de saúde, com prestação de servi-
ços de forma contínua e eficiente, objetivan-
do o aumento da capacidade assistencial e a 

redução da espera para os atendimentos.
A nova unidade funciona 24 horas por dia, 

inclusive aos sábados, domingos e feriados, 
atendendo casos de urgência e emergência de 
crianças e adultos, como paradas cardíacas, 
derrames, fraturas, quedas graves, febre alta, 
entre outros problemas. A UPA Rodeio possui 
1,3 mil metros quadrados de construção e foi 
erguida em área de 3,5 mil metros quadrados, 
ao lado da unidade mogiana da Associação de 
Assistência à Criança Deficiente (AACD) e do 
Ginásio Municipal de Paradesporto.

O investimento na construção foi de R$ 
2,7 milhões, sendo R$ 1,4 milhão repassa-
do pelo Governo Federal e R$ 1,3 milhão 
investido pela própria Prefeitura de Mogi 
das Cruzes. Os mobiliários e equipamen-
tos custaram mais R$ 1 milhão, totalizando 
investimento de R$ 3,7 milhões. O custeio 

mensal da nova UPA está estimado em R$ 
1.028.000,00, sendo que o Governo Federal 
deverá repassar R$ 150 mil/mês a partir da 
habilitação, podendo chegar a até R$ 300 
mil/mês com a possível qualificação da uni-
dade, o que poderá levar alguns meses.

Entre as principais instalações estão áre-
as para Pronto Atendimento, Apoio Diag-
nóstico e Terapia, Urgência, Observação, 
Apoio Administrativo e Apoio Técnico/Lo-
gístico. A UPA conta com três consultórios, 
nove leitos (sendo dois pediátricos e 1 de 
isolamento), distribuídos em ampla sala de 
observação para até 24 horas de permanên-
cia. Entre os equipamentos estão carrinhos 
de emergência, desfibriladores, detectores 
fetais, eletrocardiógrafos, monitores de pa-
râmetros fisiológicos, ressuscitadores, venti-
ladores e equipamento de raio-x.

Gerenciada pela Fundação do ABC, nova UPA 24h é considerada avanço do Sistema Integrado de Saúde de Mogi das Cruzes

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

PMMC/Ney Sarmento

PMMC/Guilherme Berti
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Os três municípios instituidores da Fun-
dação do ABC estiveram engajados em ou-
tubro na divulgação de informações e na 
orientação da população sobre a importân-
cia da prevenção do câncer de mama. Trata-
se da campanha “Outubro Rosa”, que con-
tou com empenho das prefeituras de Santo 
André, São Bernardo e São Caetano, assim 
como da Faculdade de Medicina do ABC, da 
Fundação do ABC e de suas unidades ge-
renciadas.

O movimento Outubro Rosa surgiu em 
1990 durante a primeira “Corrida pela Cura”, 
em Nova York, que desde então promove 
a ação anualmente. Hoje a data é celebrada 
em diversos países pelo mundo. No Brasil, 
a primeira iniciativa nesse sentido ocorreu 
em 2002, com a iluminação do monumento 
Mausoléu do Soldado Constitucionalista, na 
Capital, e daí em diante passou a ser repetida 
em vários cantos do país.

De acordo com o Ministério da Saúde, 
o câncer de mama é o tipo de câncer que 
mais acomete mulheres em todo o mundo, 
tanto em países em desenvolvimento quanto 
em países desenvolvidos. Representa cerca 
de 25% de todos os tipos de câncer diag-
nosticados nas mulheres e é o tumor mais 
comum entre as brasileiras, com exceção do 
câncer de pele não melanoma.

Confira nessa edição como foram as 
atividades do Outubro Rosa no ABC e na 
Fundação do ABC.

HOsPITAL DA MULHeR
Em comemoração ao movimento mun-

dial Outubro Rosa, desde o início do mês o 
Hospital da Mulher “Maria José dos Santos 
Stein”, em Santo André, iluminou sua facha-
da com a cor da campanha. Além disso, a 
unidade promoveu em 20 de outubro pales-
tras gratuitas sobre câncer de mama. Aberta 
à comunidade, a atividade teve início às 15h 
no auditório da instituição, com participação 
de colaboradores e usuários do serviço de 

saúde. O objetivo foi apresentar e discutir as 
principais medidas de prevenção e controle 
da doença.

Entre os temas pautados para as palestras 
estiveram a qualidade da informação, rastre-
amento da doença e prevenção por meio da 
mamografia – exame que deve ser realizado 
dos 50 aos 69 anos com frequência bianual, 
conforme recomendação do Ministério da 
Saúde, ou segundo indicação específica do 
médico que acompanha a paciente.

O diagnóstico precoce da doença con-
tinua sendo o passo mais importante para 
a cura. “É uma honra participar do evento 
e passar informações tão relevantes para a 
população. São multiplicadores, que fazem 
com que a doença seja cada vez mais deba-
tida e as mulheres sejam mais conscientes 
sobre a própria saúde”, pontuou o médico 
mastologista Dr. Fernando Tocchet, um dos 
palestrantes na ação do Hospital da Mulher.

A questão estética e a reconstrução da 
mama também foram abordadas no evento, 
em palestra comandada pelo responsável do 
setor de Mastologia do hospital, o mastolo-
gista Dr. Guerino Barbalaco Neto.

FRANCO DA ROCHA
A Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) 24 Horas de Franco da Rocha não 
deixou passar em branco o Outubro Rosa 
e realizou durante uma semana palestras en-
volvendo todos os plantões. O objetivo foi 
reforçar a importância de medidas preventi-
vas e a promoção da saúde junto aos colabo-
radores da unidade e seus familiares. Parti-
ciparam aproximadamente 70 funcionários, 
incluindo recepção, controladores de acesso, 
médicos e equipe de enfermagem. Além dis-
so, durante todo o mês, os colaboradores 
reforçaram a iniciativa vestindo sempre uma 
peça de roupa rosa em alusão à campanha.

Paralelamente ao Outubro Rosa, a equi-
pe da UPA de Franco da Rocha realizou na 

‘Outubro Rosa’ mobiliza
prefeituras e entidades do ABC

semana da criança pintura de rostos e entre-
ga de doces para os pacientes pediátricos.

HOsPITAL CeNTRAL 
De OsAsCO
No Hospital Municipal Central de Osas-

co Antonio Giglio, o Outubro Rosa ocorreu 
dias 22 e 23 de outubro e teve como públi-
co-alvo os funcionários da unidade. Pales-
tras com orientações gerais e sobre preven-
ção estiveram na programação, assim como 
sorteio de brindes e sessões de tratamentos 
estéticos.

HOsPITAL NARDINI
A ação de Outubro Rosa teve ampla 

repercussão entre os trabalhadores do Hos-
pital Nardini de Mauá na última semana de 
outubro. Ao todo, 200 funcionários partici-
param da atividade realizada dias 26 e 27 no 
auditório, nos plantões diurnos e noturnos, 
sendo 95% mulheres. A ação foi promovi-
da pelo SESMT (Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho), em parceria com o NEPEP (Nú-
cleo de Ensino, Pesquisa e Educação Perma-
nente) e apoio do departamento de Comuni-
cação. A proposta deste ano foi baseada na 
exibição de vídeos e animações produzidos 
pelo Ministério da Saúde com foco na pre-
venção do câncer de mama e identificação 

dos primeiros sintomas da doença. Depois 
de assistirem aos vídeos, as funcionárias 
receberam orientações sobre a realização 
da mamografia no município de Mauá, res-
ponderam questionário sobre autocuidado e 
serviram-se de bolos e sucos coloridos arti-
ficialmente de rosa.

As respostas dos questionários serão 
tabuladas pelo SESMT e apresentadas no 
evento do ano que vem sobre o tema. Desta 
forma será possível avaliar o nível de cuida-
do das mulheres em relação à doença e pre-
parar orientações mais específicas de acordo 
com o quadro apurado. Na sala ao lado do 
auditório, o público participou de sessões de 
limpeza de pele oferecidas por profissionais 
da Mary Kay.

Para presentear as participantes, a Supe-
rintendência sorteou três kits da O Boticá-
rio, sendo um deles doado pela Associação 
de Voluntários Calor Humano. Os vencedo-
res foram a nutricionista Fernanda Cardena, 
a auxiliar de saúde Maria Cristina de Souza 
(do Posto de Coleta de Leite Humano), e o 
analista de Compras Leonardo Resende.

sÃO CAeTANO
Mais de 3 mil moradoras foram atendi-

das em 22 especialidades médicas no Muti-
rão da Saúde da Mulher em alusão ao Outu-
bro Rosa e sexta edição mensal do Programa 
Fila Zero, da Prefeitura de São Caetano. A 
ação ocorreu em 17 de outubro no Hospi-
tal São Caetano, com objetivo de trabalhar 
a prevenção dos diversos tipos de cânceres 
femininos. Somados todos os mutirões, já 
são aproximadamente 13 mil pacientes be-
neficiados pela Secretaria de Saúde.

Atuaram no Outubro Rosa mais de 40 
médicos, com o apoio de especialistas, au-
xiliares e técnicos do Instituto Paulista de 
Enfermagem. Foram oferecidas aferições 
de pressão arterial e glicemia. A Ouvidoria 

No Hospital da Mulher, palestra com o  
Dr. Guerino Barbalaco

UPA Franco da Rocha reforçou prevenção  
e promoção da saúde

Funcionários foram público-alvo das  
atividades em Osasco

Mais de 200 funcionários participaram da  
atividade no Hospital Nardini

Em São Caetano, ‘Mutirão da Saúde da  
Mulher’ marcou o Outubro Rosa

PMSCS/Du Merlino
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da Saúde e as Unidades Móveis de Odon-
tologia e de Oftalmologia do Saúde em 
Movimento, vertente do Fila Zero, também 
estiveram no evento, prestando consultas, 
exames e triagens.

A próxima edição do Fila Zero ocorrerá 
em 21 de novembro e dará atenção especial 
aos homens, destacando na campanha No-
vembro Azul a importância da prevenção e 
do diagnóstico precoce do câncer de prósta-
ta e de outras doenças masculinas.

Ação em Capuava integra alunos  
de Enfermagem e de Terapia Ocupacional

O Centro de Saúde-Escola do Parque 
Capuava, em Santo André, organizou dia 
29 programação especial pelo Outubro 
Rosa, com ações destinadas à prevenção 
do câncer em mulheres de todas as ida-
des. As atividades envolveram alunos e 
professores dos cursos de Enfermagem 
e Terapia Ocupacional da Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC) e incluíram 
verificação de glicemia capilar (diabetes) 
e de pressão arterial, realização de exame 
de citologia oncótica (Papanicolau), so-
licitação de exames diversos – como de 
mamografia, ultrassonografia e de den-
sitometria óssea, por exemplo –, assim 
como grupos de orientação em higiene 
bucal, nutrição e sexualidade. Também 
houve apresentação de coral formado 
pelas pacientes da unidade, distribuição 
de bombons e de impressos com orien-
tação sobre alimentação saudável.

Segundo a professora de Enferma-
gem da FMABC e responsável técnica 
de Enfermagem do CSE Capuava, Ma-
gali Motta, eventos como o Outubro 
Rosa têm grande importância tanto 
para as pacientes quanto para os alu-
nos. “Com relação às pacientes, elas são 
incentivadas e orientadas a realizar o 
autocuidado, que vai além dos exames 
periódicos. Aprendem que a prevenção 
é o melhor remédio e que se cuidar é 
muito mais importante do que se tra-

tar”, explica a docente, que acrescenta: 
“Quanto aos alunos, eles podem verifi-
car na prática o quanto o atendimento 
em saúde está intimamente relacionado 
à educação em saúde. No caso dos es-
tudantes de Enfermagem, que estão no 
segundo ano, há o aprimoramento do 
relacionamento interpessoal, com início 
do contato com os pacientes. Também 
aprendem sobre um fator primordial na 
saúde, que é o trabalho para prevenção 
de doenças e melhora da qualidade de 
vida, com visão multidisciplinar e tra-
balho conjunto com outros cursos e 
profissionais, como os acadêmicos de 
Terapia Ocupacional, com integrantes 
da Residência Multidisciplinar e com 
os próprios funcionários do Centro de 
Saúde Escola, que muito colaboraram 
para que tudo corresse bem”.

Graças ao Outubro Rosa no CSE 
Capuava foram registrados cerca de 400 
atendimentos além do fluxo habitual da 
unidade. “O saldo da ação foi muito po-
sitivo. Desenvolvemos todo esse traba-
lho com intuito de reforçar a importância 
da prevenção de doenças e promover a 
educação em saúde. Também buscamos 
melhorar a autoestima das mulheres, 
com espaço para maquiagem e entrega 
de bombons com frases positivas, que 
repercutem positivamente na saúde”, 
completa a professora Magali Motta.

Equipe do ‘Irmã Dulce’ vestiu trajes na  
cor rosa para conscientização

HOsPITAL IRMÃ DULCe
Funcionários do Hospital Municipal 

Irmã Dulce de Praia Grande realizaram 
mobilização em prol da campanha contra 
o câncer de mama, vestindo trajes nas co-
res rosa para conscientização de equipes e 
pacientes. Uma sessão de beleza também 
foi providenciada, com realização de ma-
quiagem e limpeza de pele. A ação foi pro-
movida pela Comissão de Humanização do 
Complexo de Saúde.

As atividades ocorreram dias 15 e 16 
de outubro e contaram ainda com distri-
buição de lacinhos cor de rosa, que foram 
afixados às roupas dos funcionários. De 
acordo com a presidente da Comissão de 
Humanização, Josefa Carlos Cavalcante 
de Araújo, que também supervisiona a 
Clínica Médica e a Psiquiatria do hospi-
tal, a mobilização contou com ajuda do 
voluntariado do Irmã Dulce. “Como pro-
fissionais de saúde, devemos ser portado-
res destas iniciativas e também é preciso 

estarmos atentos a esta importante pre-
venção”, disse.

O dia de beleza foi promovido por con-
sultoras da multinacional Mary Kay, que re-
alizou sessões de limpeza de pele e maquia-
gem, entre outras ações.

sÃO BeRNARDO
Entre as principais ações que marca-

ram o Outubro Rosa em São Bernardo es-
tiveram caminhada pelas ruas do Centro 
e agendamento de mamografias nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs). A progra-
mação, organizada pela Prefeitura, contou 
com apoio da ONG Recomeçar é Possível 
e com a adesão de comerciantes da Ave-
nida Kennedy e do Mercado Municipal 
Rudge Ramos, que distribuíram material 
educativo da Secretaria de Saúde em seus 
estabelecimentos.

No dia 17 foi realizada caminhada de 
conscientização sobre a prevenção do 
câncer de mama, que seguiu pela Rua Ma-

rechal Deodoro, no Centro, com saída da 
Praça da Matriz. Já no dia 24, das 8h às 
17h, as 34 UBSs do município estiveram 
abertas exclusivamente para realizar a co-
leta de Papanicolau – exame preventivo do 
câncer de colo de útero – e para orienta-
ções e agendamento de mamografias para 
mulheres com mais de 50 anos, com histó-
rico familiar da doença ou que apresentas-
sem suspeitas de nódulos no seio.

Como parte da programação especial 
preparada pela Prefeitura de São Bernardo, 
o Hospital Anchieta recebeu diversas ativi-
dades educativas e de lazer voltadas a pa-
cientes e seus familiares. Oficinas de artesa-
nato, contação de histórias, apresentação de 
coral e palestras constaram na agenda entre 
os dias 26 e 29.

Além dessas iniciativas, ao longo do mês 
foram realizadas orientações às pacientes nas 
UBSs e, no Hospital Municipal Universitário 
(HMU), palestras e outras ações destinadas 
às equipes de saúde e às mães.

Outubro Rosa no CSE buscou prevenir o câncer em mulheres de todas as idades

Campanha registrou 400 atendimentos além do fluxo habitual em Capuava

HMID/Maitê Morelatto
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A equipe de Endoscopia do Hospital Estadual Mário Co-
vas (HEMC) transmitiu em 2 de novembro procedimento 
avançado em endoscopia diretamente para a Obesity Week 
2015 (Semana de Obesidade 2015), realizada 2 a 6 de novem-
bro em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Formada por especialistas e mestres do serviço de En-
doscopia da disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo da 
Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), a equipe de En-
doscopia Bariátrica do HEMC é referência internacional em 
Endoscopia Digestiva Alta (EDA), tanto pré quanto pós-ope-
ratória, em pacientes em tratamento de obesidade mórbida. O 
grupo é composto pelos doutores Eduardo Grecco, Thiago 
Souza, Manoel Galvão Neto e Lucas Marques.

Para acompanhar o procedimento, foi chamado o Dr. Jo-
semberg Campos, presidente da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Bariátrica e Metabólica e autoridade reconhecida na espe-
cialidade, que prontamente aceitou o convite do Dr. Eduardo 
Grecco – que também é superintendente-adjunto do HEMC 
e professor da FMABC.

A transmissão para os EUA contemplou procedimento 
avançado em endoscopia bariátrica com aplicação de plasma 
de argônio em anastomose. A equipe de Los Angeles respon-
sável pelo acompanhamento on-line foi liderada pelo Dr. Mi-
chel Gagner, fellow internacional da Sociedade Americana de 
Metabolismo e Cirurgia Bariátrica (IFASMBS).

PLAsMA De ARgÔNIO
Para quem realizou a cirurgia bariátrica e voltou a ganhar 

peso, o plasma de argônio é um método moderno para rever-

FMABC organiza 5ª edição de “Simpósio de Interdisciplinaridade”
Alunos do 2º ano do curso de Terapia 

Ocupacional da Faculdade de Medicina do 
ABC organizaram em 24 de outubro, das 
8h às 17h, a quinta edição do “Simpósio 
de Interdisciplinaridade”, cujo objetivo 
central é promover a troca de informações 
e experiências entre estudantes e profissio-
nais das mais diversas áreas. A ideia é abor-
dar a importância e a maneira como ocorre 
a interação em serviços de caráter interdis-
ciplinar, como empresas e instituições das 
áreas de saúde, educação e lazer.

O tema escolhido para 2015 foi “Do-
enças raras e a deficiência intelectual: a 
importância do cuidado”. A palestra de 
abertura foi comandada pelo professor 
titular de farmacologia, Dr. David Feder, 
e pelo professor regente da disciplina de 
Saúde Sexual, Reprodutiva e Genética Po-
pulacional, Dr. Caio Parente Barbosa, que 
abordaram o tema “Panorama das doenças 

mesa redonda sobre “Deficiência intelec-
tual e o papel dos profissionais de saúde”. 
São eles: o neuropediatra Dr. Rubens Wa-
jnsztejn, a psicóloga Elizabeth Sanchez, 
a fonoaudióloga Vanessa Horta, a psico-
pedagoga Carina Zaneli, a fisioterapeuta 
Maria Fernanda, a terapeuta ocupacional 
Vanessa Gibelli e a psicóloga e psicope-
dagoga Alessandra Caturani Wajnsztejn, 
que coordenou a mesa.

O encerramento dos trabalhos foi 
marcado por palestra sobre “Direitos das 
pessoas com deficiência intelectual” e 
pela apresentação do Projeto Delá Pracá, 
responsável pelo desenvolvimento de di-
versas ações visando a inclusão de pesso-
as com deficiência intelectual.

Com inscrições gratuitas, o 5º Simpósio 
de Interdisciplinaridade teve lugar no An-
fiteatro David Uip do Centro de Pesquisas 
Cepes, no próprio campus da FMABC. 

Procedimento avançado foi transmitido pela internet em tempo real para o congresso “Obesity week 2015”, em Los Angeles

são do quadro. Para o tratamento são realizadas, em média, 
três sessões de aplicação do plasma de argônio – uma espécie 
de raio laser – com intervalos de um mês e meio a dois meses 
entre cada uma. O objetivo é diminuir o diâmetro da anasto-
mose (região por onde passa o alimento que sai do estômago 
para o intestino), fazendo com que o paciente tenha saciedade 
por mais tempo e coma menos.

Trata-se de procedimento ambulatorial, em que o paciente 
recebe alta logo após despertar da sedação, realizado sob super-
visão de um médico anestesiologista. A principal vantagem é que 
essa opção terapêutica é praticamente isenta de riscos e muito 
bem tolerada pelos pacientes. A ideia é que a técnica se torne mais 
uma arma no vasto arsenal terapêutico disponível para auxílio do 
número cada vez maior de obesos em todo mundo. 

raras e as deficiências intelectuais”. Em segui-
da, a Dra. Bianca Bianco apresentou aula sobre 
“Doenças raras, deficiência intelectual e a rela-
ção com a genética”.

O simpósio teve continuidade com pales-
tras do neurologista infantil Paulo Breinis, que 

falou sobre “Erros inatos do metabolismo”, e 
da diretora executiva do Instituto Empathiae, 
Monica Xavier, que abordou “A importância 
do acolhimento familiar”.

No período da tarde, sete especialistas na 
área de aprendizagem estiveram reunidos em 

equipe do Hospital Mário Covas transmite 
procedimento ao vivo para congresso nos eUA

Doutores Eduardo Grecco, Josemberg Campos, Thiago Souza e  
Luiz Fernando durante procedimento

Equipe do Hospital Estadual Mário Covas que participou do 
procedimento transmitido na Obesity Week

Na abertura do simpósio, a aluna Vivian Gaona, Alessandra Caturani Wajnsztejn, Dr. Adilson Casemiro Pires,  
Dr. David Feder e a coordenadora do curso de TO da FMABC, professora Andréia Zarzour Abou Hala Corrêa
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estudo da FMABC tem mais de 6,5 mil
visualizações e 2,5 mil downloads

A parceria pioneira entre Faculdade de 
Medicina do ABC e Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA), do Governo 
Federal, acaba de contabilizar números im-
pressionantes. As instituições desenvolveram 
novo método – mais simples e mais barato 
– para determinar o teor total de polifenois 
em espécies vegetais, ou seja, o potencial de 
benefícios dessas plantas à saúde. O estudo, 
que ganhou destaque na capa da edição de 
dezembro de 2013 do periódico científico 
internacional “Advances in Biological Che-
mistry”, acaba de atingir mais de 6,5 mil visu-
alizações na internet e 2,5 mil downloads. O 
volume de acessos e a grande repercussão do 
trabalho levou a editora a procurar o profes-
sor titular de Química Analítica, Dr. Horacio 
Dorigan Moya, para convidá-lo a integrar o 
corpo editorial da revista.

O novo processo de quantificação de 
polifenois baseia-se em reação química ainda 
não utilizada para essa finalidade, testada com 
sucesso em 20 espécies – algumas nativas da 
Amazônia. A pesquisa é o resultado do proje-
to de iniciação científica da aluna Mônica Ga-
briela do Santo, hoje no 5º ano do curso de 
Farmácia da FMABC, e fruto de estágio reali-
zado pelo Dr. Horacio Moya em setembro de 
2011 no INPA. O estudo também conta com 
colaboração da Dra. Cecilia Veronica Nunez, 
professora do Laboratório de Bioprospecção 
e Biotecnologia da COTI-INPA (Coordena-

ção de Tecnologia e Inovação do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia).

Batizado “A new method for quantifi-
cation of  total polyphenol content in me-
dicinal plants based on the reduction of  
Fe(III)/1,10-phenanthroline complexes”, 
o trabalho está disponível gratuitamente no 
link http://www.scirp.org/journal/abc, do 
periódico Advances in Biological Chemistry 
(vol. 3, número 6, páginas 525-535). Trata-se 
de revista publicada pela Scientific Research 
Publishing – editora internacional dedicada a 
várias disciplinas nas áreas de ciência, tecno-
logia e medicina.

TeOR De POLIFeNOIs
Os extratos vegetais são ricos em antio-

xidantes como carotenos, fitoestrogênios e 
polifenois. São compostos capazes de remo-
ver radicais livres do organismo, que em ex-
cesso podem atacar células normais e gerar 
danos em biomoléculas como proteínas e 
DNA, ocasionando determinados tipos de 
câncer, doenças cardiovasculares e patologias 
relacionadas ao envelhecimento. Devido à 
complexidade e à diversidade dos compostos 
presentes nos vegetais, normalmente deter-
mina-se o teor total de polifenois. “Os poli-
fenois são substâncias benéficas ao sistema 
cardiovascular devido a ações antioxidantes, 
antimicrobianas, anti-inflamatórias e até mes-
mo antitumorais. Como regra geral, quanto 

Pesquisador é premiado em congresso na Itália
Pesquisador em nível de pós-gradu-

ação da Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) e ex-aluno do curso de Farmá-
cia, Eduardo Mazuco Cafarchio acaba de 
ser premiado no congresso da Internatio-
nal Society for Autonomic Neuroscience 
(ISAN), realizado em Stresa, na Itália. O 
reconhecimento foi oferecido pela Ame-
rican Autonomic Society (AAS), no even-
to conjunto organizado pela ISAN, AAS, 
Federation of  European Autonomic So-
cieties (EFAS) e Japan Society of  Neuro-
vegetative Research (JSNR).

Acompanhado por sua orientadora, 
Dra. Monica Akemi Sato – professora Livre 
Docente e titular da disciplina de Fisiologia 
da FMABC –, Cafarchio participou do con-
gresso italiano com premiação 2.000 dólares 
oferecida pela American Autonomic Socie-
ty, como prêmio pelo trabalho “Cholinergic 

pesquisa. E algumas pessoas fazem parte 
dessa minha trajetória acadêmica, princi-
palmente meus pais, que me apoiaram e 
ainda hoje me apoiam, assim como a Dra. 
Monica Akemi Sato, que me orienta des-
de os tempos de iniciação científica”.

Realizado entre 26 e 29 de setembro, 
o congresso da International Society for 
Autonomic Neuroscience buscou abor-
dar todas as áreas relacionadas com a neu-
rociência autônoma, reunindo médicos, 
cientistas e pesquisadores renomados de 
todo o mundo, que atuam na investigação 
do sistema nervoso autônomo.

Além de mestre em Ciências da Saúde 
pela Faculdade de Medicina do ABC, Edu-
ardo Mazuco Cafarchio é ex-aluno de Far-
mácia da instituição, formado em 2013, e 
já manifestou interesse em permanecer na 
FMABC – agora para o Doutorado. 

maior a quantidade de polifenois nos alimen-
tos, maiores os benefícios que podem trazer à 
saúde”, explica Dr. Horacio Dorigan Moya.

Inicialmente os testes com o novo méto-
do da FMABC contemplaram plantas que já 
constam da Farmacopeia Brasileira (tipo de 
manual geral de orientação), como hamame-
lis, barbatimão, espinheira santa e carqueja. A 
segunda etapa incluiu espécies de uso comum 

na medicina popular, entre as quais graviola, 
guaçatonga, aroeira, gervão, tanchagem, andi-
roba e porangaba. A última fase do trabalho 
consistiu no estudo de espécies características 
da região norte do país, como escada de ja-
buti, canarana, cumaru, pau pereira, salva de 
Marajó, sucuúba, jatobá, miraruira e lacre – 
essa última com muito poucas pesquisas dis-
poníveis na literatura internacional.

Ex-aluno do curso de Farmácia da FMABC, Eduardo Mazuco Cafarchio acaba de defender dissertação de Mestrado
activation of  brain stem neurons increases intra-
vesical pressure mediated by vasopressin release 
in female rats”. Os dados apresentados fazem 
parte da dissertação de Mestrado “Importância 
dos neurônios colinérgicos bulbares na regula-
ção da bexiga urinária”, defendida no final de 
outubro na FMABC.

“Concorri com pesquisadores, estudantes 
de mestrado, doutorado, pós-doutorado e re-
sidentes do mundo todo e tive meu trabalho 
escolhido. É uma premiação muito importan-
te para meu currículo de futuro professor e 
pesquisador, assim como para mostrar que 
as pesquisas realizadas no Brasil apresentam 
grau elevado de complexidade, qualidade e 
impacto. Não esperava tal reconhecimento e 
a sensação foi maravilhosa”, descreve Eduar-
do Mazuco Cafarchio, que completa: “Acre-
dito que essa premiação foi conquistada, pri-
meiramente, graças ao esforço e dedicação à 

A aluna Mônica Gabriela do Santo e o professor Horacio Dorigan Moya

Eduardo Mazuco Cafarchio durante evento na Itália
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Medicina ABC inaugura ‘Quimioteca’
para crianças com câncer

Nova ala foi entregue em 28 de outubro, com presenças dos secretários de Saúde de Santo André e  
São Caetano, Dr. Homero Duarte e Dr. Jesus Gutierrez

As crianças atendidas no Ambulatório 
de Oncologia Pediátrica da Faculdade de 
Medicina do ABC, em Santo André, acabam 
de ganhar espaço moderno e ousado, que 
tornará a assistência mais humanizada tanto 
para os pacientes quanto para os acompa-
nhantes. A antiga sala de quimioterapia deu 
lugar à Quimioteca, inaugurada em 28 de 
outubro. Trata-se de local com novas poltro-
nas para quimioterapia com tablets individu-
ais, sistema de ar-condicionado e piso espe-
cial que previne contaminações, entre outras 
novidades. A cerimônia de inauguração teve 
lugar no Anfiteatro do Prédio da Dermato-
logia/Estética, com presenças de diversas 
autoridades, entre as quais os secretários de 
Saúde de Santo André e São Caetano, res-
pectivamente, Dr. Homero Nepomuceno 
Duarte e Dr. Jesus Gutierrez.

Segundo o médico responsável pelo 
Ambulatório de Oncologia Pediátrica da 
FMABC, Dr. Jairo Cartum, a ala de qui-
mioterapia é o “coração” do serviço. “As 
crianças passam boa parte do dia toman-
do quimioterapia nesse espaço. São 4 ou 5 
horas que ficam ali, várias vezes por sema-
na. Precisávamos readequar esse espaço. A 
transformação de uma ala exclusivamente 
assistencial em Quimioteca vai justamente 
ao encontro da filosofia de humanização, 
em busca de oferecer o melhor e mais ade-
quado ambiente aos pacientes e familiares”, 
descreve o oncopediatra.

O projeto orçado em aproximadamen-
te R$ 100 mil foi desenvolvido voluntaria-
mente pela designer de interiores Maximira 
Durigan. Grande parte do investimento ne-
cessário para viabilizar a Quimioteca – R$ 
92 mil – foi arrecadada por um grupo de 
empresários da região do ABC, que realiza 
anualmente o Arraiá dos Amigos Solidários. 
“Nosso objetivo é mudar a vida das pessoas. 
Realizamos o primeiro Arraiá dos Amigos 
em 2013, que à época não tinha esse cunho 
beneficente. Porém, o evento foi um gran-

de sucesso e decidimos repeti-lo em 2014, 
inserindo a questão da solidariedade”, ex-
plica a empresária e uma das organizadoras 
da ação, Naura De Nadai, ao lembrar que, 
em 2014, a entidade beneficiada foi a Ins-
tituição Camille Flamarion, que recebeu R$ 
95.000 para reformas estruturais.

Além do empresariado, a Quimioteca da 
Medicina ABC contou com investimento e 
apoio da Associação de Voluntárias para 
o Combate ao Câncer do ABC, a AVCC 
– cujas integrantes auxiliam diariamente 

na humanização do ambiente terapêutico, 
apoio às famílias e suporte social com en-
trega de cestas básicas, medicações, próte-
ses e perucas, entre outros itens. “Com a 
instalação das novas poltronas e dos tablets 
individuais na Quimioteca, pretendemos 
aproveitar o tempo de tratamento para 
desenvolver atividades pedagógicas com 
os pacientes. O Colégio Piaget oferecerá 
gratuitamente aplicativos multimídia e dis-
ponibilizará ferramentas que compõem o 
sistema de ensino, a fim de que as crian-
ças possam aprender brincando”, planeja a 
presidente da AVCC e diretora do Colégio 
Piaget, Valdinéia Cavalaro.

HUMANIZAÇÃO ReFORÇADA
Durante a cerimônia de inauguração, o 

médico responsável pelo Ambulatório de 
Oncologia Pediátrica da FMABC, Dr. Jairo 
Cartum, ressaltou: “Iniciei nesta faculdade 
há cerca de 15 anos. Pouco a pouco fomos 
crescendo e conquistando nosso espaço, 
com ampliação do serviço, criação da Resi-
dência Médica em Oncopediatria e da Liga 
Acadêmica e, agora, a Quimioteca. Hoje é 
um momento de muita emoção. Entretan-
to, essa conquista não é minha, mas sim de 
todos que participam e apoiam direta ou 
indiretamente nossa Oncologia Pediátrica. 
Por isso gostaria de agradecer a todos os 
amigos e, principalmente, aos nossos pa-
cientes, que são a ‘razão de ser’ do serviço”, 

Novo espaço torna assistência mais humanizada para pacientes e acompanhantesPoltronas para quimioterapia, sistema de ar-condicionado e piso especial estão entre as novidades

Considerada o “coração” do serviço, Quimioteca melhora acolhimento aos pacientes
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declarou o oncopediatra.
Representando os “Amigos Solidários”, 

a empresária Naura De Nadai destacou: 
“Somos um grupo de amigos com a inten-
ção de contagiar outros amigos. Quando 
pensamos que estamos fazendo a diferen-
ça na vida das pessoas, como agora com a 
Quimioteca, percebemos que, na verdade, 
as pessoas é que estão fazendo a diferença 
em nossas vidas”.

Diretora da Associação de Voluntárias 
para o Combate ao Câncer do ABC, Inezi-
ta Awada representou a presidente da ins-
tituição, Valdinéia Cavalaro, e apresentou 
panorama histórico das duas décadas de 
atuação da AVCC na Faculdade de Medici-
na do ABC. “Tudo isso começou há cerca 
de 20 anos, no ‘barracão’ (prédio Anexo 
II), quando fomos convidadas a ajudar os 
pacientes e familiares em tratamento na 
faculdade. Contribuíamos com passagens 
de ônibus e outras necessidades básicas, a 
fim de oferecer melhores condições para 
aquelas pessoas. Depois de tantos anos, 
chegamos aqui, num momento tão feliz. 
Agradeço às amigas da AVCC, que é uma 
entidade com um único foco: dar amor, fé 
e abraçar as pessoas que convivem conos-
co. Estamos sempre presentes para o que 
for preciso” afirmou Inezita, que também 
agradeceu aos Amigos Solidários: “A atitu-
de desses empresários é muito bonita. Hoje 
vemos muitas pessoas que têm de tudo e se 
esquecem daqueles que não têm. Os Ami-
gos Solidários são uma alavanca e a ação 
que realizam todos os anos é muito impor-
tante. Não é possível mensurar todo o bem 
que esses amigos têm feito”.

O secretário de Saúde de São Caetano, 
Dr. Jesus Gutierrez, parabenizou a FMA-
BC pela iniciativa de humanização em be-
nefício “a todas as crianças em tratamento 
e que precisam desse tipo de atenção dife-
renciada”. Já o secretário de Saúde de Santo 
André, Dr. Homero Nepomuceno Duarte, 
destacou a importância da parceria entre 
Poder Público, voluntariado e sociedade 
civil organizada, que gera frutos extrema-
mente positivos e grandes benefícios à po-
pulação, como é o caso da Quimioteca.

Professor titular de Oncologia da Me-
dicina ABC, Dr. Auro del Giglio ressaltou 
o trabalho o Dr. Jairo Cartum à frente da 
Oncologia Pediátrica e reforçou a impor-
tância da valorização e apoio ao setor, que 
é referência para casos de câncer infantil na 
região do ABC. “A Oncopediatria é uma 
referência no ABC e precisamos de apoio, 
para que os pacientes da região sejam tra-
tados e permaneçam na região, sem neces-
sidade de deslocamentos até São Paulo”, 
garantiu o titular.

Para o vice-diretor da Faculdade de Me-
dicina do ABC, Dr. Fernando Luiz Affonso 
Fonseca, entre as grandes virtudes da Onco-
logia Pediátrica estão a multidisciplinaridade 

Jairo Cartum, Auro del Giglio e Fernando Fonseca“Amigos Solidários” prestigiaram evento na FMABC

Jesus Gutierrez, secretário de Saúde de São CaetanoHomero Nepomuceno Duarte e Inezita Awada

Os doutores Antonio Carlos Chagas e Drauzio ViegasNaura De Nadai, representando os “Amigos Solidários”

Mauricio Mindrisz e a Dra. Elisa Ribeiro

Dr. Auro, Naura, Dr. Jairo e Dr. Fernando

e a pró-atividade de seus membros em ino-
var e buscar sempre melhorias. “A faculdade 
se alegra quando vê setores e disciplinas se 
reinventando, conquistando novos objetivos 
e integrando sociedade civil, trabalhadores, 
alunos, voluntários e todos nós. A Oncope-
diatria talvez seja a área com maior multi-
disciplinaridade. Essa é uma grande virtude, 
pois traz muitos benefícios para a equipe e 
para a população assistida”.

O vice-presidente da Fundação do 
ABC, Mauricio Mindrisz, considerou de 
grande importância a mobilização em torno 
da Quimioteca e reforçou a responsabilida-
de de todos frente aos desafios da Saúde. 
“A FUABC tem contribuído na mediação 
da relação entre a Oncologia Pediátrica 
da FMABC e os hospitais administrados 
na região. Tem sido um papel importante, 
que vamos continuar assumindo, a fim de 

contribuir sempre. Além disso, acredita-
mos que temos que ter diferenciais quan-
do realizamos nossos trabalhos. E um dos 
grandes diferenciais da Fundação do ABC 
é a humanização do atendimento, que te-
mos levado para todas as nossas unidades 
e que está presente aqui, na faculdade e 
na Oncopediatria”, afirmou Mindrisz, ao 

completar: “A Quimioteca é uma iniciati-
va muito importante. Precisamos entender 
que a assistência a essas crianças não deve 
ser encarada como ajuda. Na verdade, é 
uma obrigação de toda a sociedade. Essas 
crianças não são apenas de seus pais, mas 
sim de todos nós. Por essa razão, devemos 
cuidar e fazer justiça”. 

Equipe multidisciplinar da Oncopediatria
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Trabalhos da 
Fundação do ABC
são premiados em 

santo André

A Prefeitura de Santo André, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, organizou em 21 de ou-
tubro solenidade para entrega do “1º Prêmio 
Santo André de Inovação” – condecoração 
concedida aos alunos, professores e empre-
sas que se destacaram no desenvolvimento de 
projetos inovadores. Em sua primeira versão, 
coube a cada faculdade e centro de ensino 
indicar um projeto dos alunos para a premia-
ção. Além disso, o Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 
também indicou empresas de micro e peque-
no portes que se destacaram na promoção 
da inovação, seja em produto, processo ou 
gestão. Ao todo, oito projetos de alunos e 16 
empresas foram condecorados.

Pela Fundação do ABC foram duas pre-
miações. O gerente administrativo da entida-
de, Dr. Jurandyr José Teixeira das Neves, foi 
certificado na categoria “Acadêmica” pelo 
projeto “Uma proposta para ampliar o uso 
dos conceitos de responsabilidade social e 
lucro social nas ações das organizações so-
ciais de saúde”, desenvolvido como trabalho 
de conclusão de curso do MBA em Gestão 
Executiva em Saúde da Strong Consultoria 

Educacional / Fundação Getúlio Vargas – 
um dos 12 trabalhos escolhidos pela FGV 
para publicação entre 700 apresentandos.

Sob orientação do Dr. Jamil Moyses, da 
FGV, a pesquisa utiliza como “case” a gestão 
do Hospital Bertioga pela Organização Social 
de Saúde (OSS) Fundação do ABC. “A visão 
do cuidado com a saúde deve ser conside-
rada como um bem e não pode ser apenas 
medida como produto resultante de atividade 
financeira. Daí vem o conceito de ‘Felicidade 
Interna Bruta’. Além de certo nível mínimo 
de renda, a maior felicidade provém de fortes 
e abundantes conexões sociais, uma sensa-
ção de controle sobre sua vida, um trabalho 
significativo, boa saúde, segurança econômi-
ca básica, confiança nas outras pessoas e no 
governo, bem como outras oportunidades 
menos conectadas com remuneração mone-
tária, como o trabalho voluntário, o trabalho 
doméstico não remunerado e os serviços 
providos pelo ecossistema, relações essas que 
o PIB (Produto Interno Bruto) não avalia”, 
detalha Dr. Jurandyr das Neves.

Segundo o autor do trabalho premiado, as 
parcerias de governos com o terceiro setor e as 
OSSs ganharam força, pois atuam sob contra-

Capacitação de colaboradores é
destaque no Hospital Mário Covas

Dr. Jurandyr José Teixeira das Neves e Hospital Estadual 
Mário Covas foram reconhecidos por “Inovação”

tos de gestão baseados em metas qualitativas 
e quantitativas e controle social que substituiu 
o Estado. “Remodelamos a visão e ampliamos 
os conceitos sobre responsabilidade social e 
lucro social. Defendemos que podemos in-
ferir e ampliar o conceito, também adequado 
para lucro social, não como uma distribuição 
de parte do resultado líquido de uma empresa, 
mas sim dentro do conceito do lucro indire-
to, ou seja, de lucro não financeiro. Neste caso 
isso ocorre através de uma OSS substituindo a 
ação do setor público, que utiliza o dinheiro do 
contribuinte para suas atividades fins, gerando 
satisfação e atendendo as expectativas e ne-
cessidades dos usuários. Para isso, conta com 
ações de gestão que priorizaram a eficiência, 
resultante da qualificação da força de trabalho, 
da racionalização do método e da otimização 
dos recursos com eficácia, atendendo os requi-
sitos, atingindo metas, cumprindo cronogra-
mas e satisfazendo o cliente”.

LUCRO sOCIAL
De acordo com o Dr. Jurandyr José Tei-

xeira das Neves, a expressão lucro social tem 
sofrido transformações ao longo dos últimos 
tempos. “O conceito de lucro está ligado à vi-

são capitalista da atividade econômica e social, 
que nos traz um aceno socialista, contido no 
conceito de responsabilidade social. Uma nova 
maneira de pensar o lucro social é afastar o 
caráter de assistencialismo ou caridade, dando 
enfoque social da separação entre abundância 
e escassez. Significa que a atividade econômica 
não pode usar de suas ferramentas para obter 
lucro econômico em detrimento da explora-
ção de recursos naturais ou de pessoas, acu-
mulando riqueza e imobilizando as possibili-
dades de ascensão social, mantendo a pobreza 
ou destruindo o ambiente”, detalha o gerente 
da Fundação do ABC.

Dr. Jurandyr das Neves afirma que o lu-
cro social deve ser uma ação sustentável no 
tempo, pelo qual a atividade produtiva ob-
tém lucro financeiro através de estratégias, 
objetivos, controle e técnica, além de ter em 
seu escopo a geração de novas oportunida-
des como forma de compartilhar o lucro, 
favorecendo a melhor condição de vida para 
as pessoas e mantendo o ambiente. “Estes 
fatos poderão ser medidos por oportuni-
dades criadas e pelas pessoas envolvidas, 
apoiando ou usufruindo da ação empresa-
rial”, acrescenta o autor.

Indicado pela Strong Educacional, o 
Hospital Estadual Mário Covas também 
foi reconhecido no “1º Prêmio Santo An-
dré de Inovação”, graças ao incentivo à 
capacitação e estudo de seus colaborado-
res, bem como relevantes serviços presta-
dos à comunidade. Diretor administrativo 
do HEMC, Dr. Antonio De Giovanni 
Neto representou o superintendente da 
unidade, Dr. Desiré Carlos Callegari.

O Hospital Mário Covas desenvolve 
programação permanente de educação 
continuada e de incentivo profissional 
aos seus colaboradores, inclusive com 
promoção de curso de MBA em Gestão 
Hospitalar em convênio com a Strong 
Educacional - FGV, além do programa 
“Crescendo Aqui”, para incentivar talen-
tos e gerar oportunidade de crescimento 
profissional dos funcionários.

O orientador Dr. Jamil Moyses e o Dr. Jurandyr das Neves
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gestores do Hospital Municipal Central visitam
unidades de pronto atendimento de Osasco

Gestores do Hospital Municipal Central 
de Osasco Antonio Giglio estão progra-
mando visitas a todas as unidades de pronto 
atendimento do município: são seis pronto-
socorros e duas Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs). Acompanhado da diretora do 
Departamento de Urgência e Emergência de 
Osasco, Solange de Fátima Pereira Conejo, o 
grupo percorreu em 8 de outubro cinco equi-
pamentos de saúde, com objetivo de conhe-
cer as instalações, protocolos de atendimento, 
rotinas de trabalho e a estrutura disponível 
para a assistência à população. As demais uni-
dades serão conhecidas em breve.

Segundo o superintendente do Hospital 
Antonio Giglio, Dr. Alessandro Neves, as vi-
sitas servirão para melhorar o serviço desen-
volvido pela regulação interna do hospital. 
“Quase a totalidade dos encaminhamentos 
de pacientes que recebemos são provenien-
tes dessas oito unidades que estamos visitan-
do. Nossa intenção é justamente conhecer 
as particularidades desses pronto-socorros 
e UPAs, a fim de entender melhor suas de-
mandas e aprimorar o trabalho que desen-
volvemos no Núcleo Interno de Regulação 
(NIR)”, explica o superintendente.

A partir das informações obtidas em 
campo, o Hospital Antonio Giglio pretende 
otimizar a gestão, priorizando situações de 
acordo com a gravidade do caso e com as 
condições de atendimento da unidade em 
que o paciente se encontra. “Dessa forma 
poderemos liberar as vagas conforme a real 

HMCO comemora  
“Dia das Crianças”

Sob gestão da Fundação do ABC 
desde abril, o Hospital Municipal Cen-
tral de Osasco Antonio Giglio realizou 
em 15 de outubro as comemorações 
do Dia das Crianças. O Pronto Aten-
dimento Infantil, que recebe aproxi-
madamente 500 crianças diariamente, 
foi totalmente decorado com bexigas, a 
fim de chamar a atenção dos pequenos 
para a data. Além disso, com objetivo 
de animar o ambiente hospitalar, gru-
po de palhaços esteve atuando no local, 
interagindo com pacientes e acompa-
nhantes nas salas de espera.

“A comemoração do Dia das Crian-
ças, a preocupação com os detalhes e os 

necessidade dos usuários, beneficiando não 
somente o paciente, mas todo o sistema de 
urgência e emergência do município”, ga-
rante Dr. Alessandro Neves.

Além do superintendente do hospital, 
participam das visitas o coordenador médi-

co, Dr. Nahor Pedroso, o coordenador de 
enfermagem, Genilson Santos, e o coorde-
nador do Núcleo Interno de Regulação, Sid-
nei Bernardes, além do motorista Romildo 
Gomes do Nascimento. As unidades des-
tacadas são o Pronto-Socorro Osmar Mes-

quita, Pronto-Socorro Vila Ayrosa, Pronto-
Socorro Antônio Flávio França (Rochdalle), 
UPA Menck, Pronto-Socorro Dr. Conrado 
Cesarino Nuvolini, Pronto-Socorro Dr. An-
dré Sacco, Pronto-Socorro Jardim D’Abril e 
UPA Conceição. 

Sidnei Bernardes, Romildo Gomes do Nascimento, Genilson Santos, Dr. Nahor Pedroso, Solange de Fátima Pereira Conejo e Dr. Alessandro Neves

Animação marcou o ‘Dia das Crianças’ em Osasco

cuidados com a festa são demonstrações de 
carinho dos funcionários pelos pacientes. 
Nosso objetivo é ir além da obrigação, com 
dedicação aos usuários e humanização do 
atendimento terapêutico”, descreve a coor-
denadora do Serviço de Apoio ao Usuário 
(SAU) e presidente da Comissão de Even-
tos do Hospital Antonio Giglio, Andrea 
Marcandalli.

Além das festividades no pronto aten-
dimento, cerca de 50 crianças internadas na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediá-
trica e na Clínica Pediátrica receberam brin-
quedos – fruto de doações recebidas – e 
também puderam interagir com o grupo de 
palhaços que atuou na ocasião. 
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Hospital Nardini expõe trabalhos no
Congresso Brasileiro de Pediatria

Pela primeira vez o Hospital de Clínicas 
Dr. Radamés Nardini de Mauá participou do 
Congresso Brasileiro de Pediatria, neste ano 
realizado entre 12 e 16 de outubro na cidade 
do Rio de Janeiro. A 37ª edição do evento, 
organizado a cada dois anos, reuniu trabalhos 
inscritos por profissionais da área médica de 
todo o país e também recebeu médicos es-
trangeiros, que participaram do Fórum Inter-
nacional de Educação Pediátrica.

Cinco médicas residentes de Pediatria que 
atendem diariamente no Hospital Nardini 
tiveram três trabalhos científicos aprovados 
para exposição: Osteomielite hematogênica 
com fratura patológica em recém-nascido; 
Duplicidade intestinal na infância e Malária 
Falciparum importada.

A produção dos três trabalhos foi baseada 
em casos atendidos na Pediatria do hospital 
entre ano passado e este ano. O primeiro caso 
trata-se de uma criança nigeriana de 3 anos, 
que ficou dois meses internada com infecção 

Hospital da Mulher recebe capacitação
sobre aleitamento materno

Colaboradores do Hospital da Mulher 
“Maria José dos Santos Stein” e de Uni-
dades Básicas de Saúde de Santo André 
receberam dias 6 e 9 de outubro capacita-
ção em aleitamento materno. O objetivo 
foi permitir que todos os profissionais da 
saúde conheçam e pratiquem os 10 pas-
sos para o sucesso do aleitamento mater-
no e, consequentemente, garantir que o 
hospital permaneça com o título Iniciati-
va Hospital Amigo da Criança (IHAC).

A médica pediatra Rosa Maria Pinto 
de Aguiar, superintendente do Hospital 
da Mulher, ressalta a importância do as-
sunto: “É fundamental entendermos os 
benefícios do aleitamento materno, tanto 
para a mãe quanto para o bebê. Os profis-
sionais de saúde devem estar envolvidos, 
resgatando esta cultura do aleitamento 
materno”, afirma a médica.

Ao todo foram quatro módulos e 20 
horas de capacitação envolvendo aulas 
teóricas e práticas. “Nosso objetivo é for-

tal da Mulher de Santo André, Dra. Rosa 
Maria Pinto de Aguiar.

Para o diretor técnico da unidade, Dr. 
Gilberto Palma, a iniciativa representa o 
reconhecimento ao profissional que dedi-
ca tempo e disposição para cuidar do pró-
ximo. “Agradeço a dedicação de cada mé-
dico da instituição, porque sem eles não 
teríamos o destaque que temos. Tenho 
certeza de que ainda iremos crescer mui-
to. Não tenho dúvidas de que no Hospi-
tal da Mulher o médico faz a diferença”, 
ressalta Palma.

O Dia do Médico é celebrado anual-
mente em 18 de outubro em homenagem 
a São Lucas, padroeiro desses profissionais. 
O santo nasceu em família pagã da Antio-
quia – cidade localizada no sudeste da Tur-
quia – e converteu-se ao cristianismo. Era 
médico e curou muitos enfermos pelos lo-
cais por onde passou. Morreu aos 80 anos 
e seus restos mortais estão na Basílica de 
Santa Justina, em Pádua, na Itália.

lhado pela equipe do hospital para condução 
do tratamento mais correto. “Tivemos que 
estudar o caso e adaptar as medicações, que 
buscamos no Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas, porque a malária de lá é diferente da 
desenvolvida no Brasil. Todos os casos exi-
giram condução mais complexa de interesse 
científico e por isso motivaram as residentes a 
pesquisar e inscrever os trabalhos. É uma ini-
ciativa esperada dentro do programa de Resi-
dência Médica, porque não se trata apenas de 
apresentar, é preciso estudar. Isso aprimora a 
técnica e contribui de forma determinante na 
assistência ao paciente, além de ofertar maior 
credibilidade ao hospital e ao programa”, co-
menta a Dra. Amelia Griciunas, coordenado-
ra da Pediatria do Nardini e do Programa de 
Residência Médica em Pediatria de Mauá.

As residentes médicas que produziram os 
trabalhos também atendem nas UPAs (Uni-
dades de Pronto Atendimento) e na Rede de 
Atenção Básica de Mauá.

talecer as ações relacionadas ao aleitamento 
materno no hospital e no município, bus-
cando promoção, proteção e apoio”, destaca 
Daniela Marcia Gouveia Marcorin, fonoaudi-
óloga e integrante da equipe multidisciplinar 
e da comissão Hospital Amigo da Criança, 
responsável pelo curso.

Assuntos como a família e a sociedade, a 
aproximação entre mães e bebês desde o par-
to através do contato pele a pele, o prejuízo 
causado pelo uso de chupetas e mamadeiras, a 
introdução precoce de substitutos do leite ma-
terno e a necessidade da livre demanda – que é 
quando o bebê mama sem hora e tempo pre-
definidos – foram abordados na capacitação.

“É muito importante que os funcionários 
estejam informados sobre o assunto. Dessa 
forma, poderão orientar não apenas usuários, 
mas passar conhecimentos para familiares e 
amigos”, acrescenta Dra. Rosa Maria Aguiar.

A IHAC está inserida na Estratégia Global 
para Alimentação de Lactentes e Crianças de 
Primeira Infância, criada em 2002 pela OMS/

UNICEF. Busca apoio renovado à amamen-
tação exclusiva do nascimento aos seis meses 
de vida. Desde 2010 o Hospital da Mulher de 
Santo André é certificado pela Iniciativa Hos-
pital Amigo da Criança.

DIA DO MéDICO
O Hospital da Mulher de Santo André 

agendou para 19 de outubro confraternização 
em homenagem ao Dia do Médico. Organi-
zada pela Comissão de Eventos, a ação teve 
por finalidade valorizar o trabalho e a dedica-
ção de todos os médicos da unidade. Além da 
homenagem, que ocorreu das 7h às 10h, os 
médicos do período noturno também foram 
lembrados e participaram de coffee break es-
pecial entre 19h e 21h.

“Buscamos constantemente desenvolver 
trabalhos para que o médico se sinta valori-
zado, estimulando seu trabalho e ressaltando 
a importância de toda a equipe. Tudo é feito 
com muito carinho e respeito, porque eles 
merecem”, frisa a superintendente do Hospi-

No Rio de Janeiro, grupo do Hospital Nardini durante 37º Congresso Brasileiro de Pediatria

Três trabalhos da unidade foram selecionados em evento realizado no Rio de Janeiro

no osso (ostemielite) e passou por duas cirur-
gias ortopédicas antes de receber alta. O caso 
de duplicidade intestinal acometeu outra pa-
ciente de 3 anos, que nasceu com malforma-

ção no intestino, corrigida em cirurgia pos-
teriormente. A última experiência refere-se a 
outra criança nigeriana, que chegou ao Brasil 
infectada pela malária e exigiu estudo deta-
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OftalmoABC comemora 30 anos

A disciplina de Oftalmologia da Faculda-
de de Medicina do ABC comemora neste ano 
três décadas sob chefia do professor titular 
Dr. José Ricardo de Carvalho Lima Rehder. 
Desde 1985, a cadeira desenvolve completo 
programa de graduação, ministrado aos alu-
nos do 4º ano do curso da Medicina por meio 
de aulas teóricas e práticas, sob responsabi-
lidade de equipe composta por mais de 20 
professores.

O serviço de Residência em Oftalmolo-
gia, reconhecido pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia e pelo Ministério da Educação, 
foi criado também em 1985 com objetivos de 
promover o aprimoramento didático, teórico 
e cirúrgico em oftalmologia, assim como in-
centivar a pesquisa científica e prestar assis-
tência oftalmológica à comunidade.

Anualmente ingressam no serviço 10 re-
sidentes, que atuam em regime integral e têm 
oportunidade de entrar em contato com as 
diversas áreas da oftalmologia, adquirindo co-
nhecimentos teórico-práticos aprofundados 
nos diversos ramos da especialidade: Catara-
ta, Cirurgia Refrativa, Estrabismo, Patologia 
Externa e Córnea, Retina, Glaucoma, Ocu-
loplástica, Lentes de Contato, Vias Lacrimais, 
Úvea, Oftalmopediatria, Trauma, Ultrassono-
grafia, Tumores, Visão Sub-Normal, Pronto-
Socorro,  Administração em Oftalmologia, 
Pesquisa Clínica e Pós-Graduação.

“Nestes 30 anos de existência, o serviço 
de Oftalmologia do ABC cresceu e criou se-
tores com chefias que trabalharam e forma-
ram equipes de profissionais competentes e 
dedicados. Hoje nossa disciplina está entre 
os melhores serviços de oftalmologia de São 
Paulo. Já passaram por pela OftalmoABC 
mais de 200 médicos residentes e fellows, 
que hoje trabalham em diversas instituições 
do país e que muito nos orgulham. Conti-
nuaremos assim, como um grupo coeso e 
de amigos. Nosso objetivo é, e será sempre, 
a melhoria da saúde ocular da população”, 
garante o professor titular da disciplina de 
Oftalmologia, Dr. José Ricardo de Carvalho 
Lima Rehder.

O Instituto de Olhos da disciplina, locali-
zado no campus da FMABC, conta com staff  
de aproximadamente 100 médicos, entre re-
sidentes, fellows, preceptores e professores, 

que se dividem em 18 setores e prestam as-
sistência à população no Ambulatório na Fa-
culdade de Medicina do ABC (Anexo III), no 
Pronto-Socorro do Centro Hospitalar Muni-
cipal de Santo André e nos centros cirúrgicos 
do Hospital Estadual Mário Covas.

LeNTes De CONTATO
A OftalmoABC organizou em 19 de se-

tembro “Simpósio Comemorativo dos 25 
Anos do Setor de Lentes de Contato”. O 
evento das 8h às 14h ocorreu no Anfiteatro 
Dr. David Uip, no próprio campus universitá-
rio, com abertura dos trabalhos sob responsa-
bilidade do Dr. Luis Gustavo Ribeiro e do Dr. 
Vagner Loduca Lima. Em seguida, o médico 

responsável pelo serviço, Dr. Renato Leça, 
apresentou trajetória e evolução na palestra 
“25 Anos do Setor De Lentes de Contato”.

Parte das comemorações pelos 30 anos 
da disciplina de Oftalmologia, o simpósio 
teve continuidade com as palestras “Olho 
seco: novas perspectivas no diagnóstico e tra-
tamento” - Dr. José Álvaro Pereira Gomes; 
“Métodos de assepsia das lentes de contato” 
- tecnóloga Sandra Osório; “Lentes de con-
tato de descarte diário” - Dr. Carlos Arieta; 
“Lentes de contato na cirurgia refrativa” - Dr. 
Edmundo Martinelli; “Avanços em transplan-
tes de córnea” - Dr. Élcio Sato; “Adaptação 
de lentes de contato em córneas irregulares” - 
Dr. Adamo Lui Netto; “Lentes de contato te-

rapêuticas” - Dr. Marcelo Cunha; “Infecções 
em lentes de contato” - Dra. Denise de Frei-
tas; “Fortalecimento da Oftalmologia brasi-
leira” - Dr. Milton Ruiz Alves; O que mudou 
nas lentes de contato nestes 25 anos” - Dr. 
Cesar Lipener; e “A importância da contato-
logia na clínica oftalmológica” - Dr. Ricardo 
Uras. Também foram realizadas três vídeoau-
las, comandadas pelos doutores Walton Nosé, 
Ana Luisa Hofling de Lima e Luiz Vieira.

O encerramento do simpósio esteve a 
cargo do professor titular e chefe da disciplina 
de Oftalmologia, Dr. José Ricardo Carvalho 
de Lima Rehder. Ao término das atividades 
científicas, todos participaram de almoço de 
confraternização. 

Instituto de Olhos da disciplina de Oftalmologia da FMABC conta com staff de aproximadamente 100 médicos, entre residentes, fellows, preceptores e professores

Simpósio marcou os 25 anos do setor de Lentes de Contato
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AME Santo André recebe filhos de funcionários durante ‘Kids Day’

FUABC e FMABC comemoram Dia dos Professores
Fundação do ABC e Faculdade de Medici-

na do ABC comemoraram em 15 de outubro 
o Dia dos Professores. Cerca de 150 docentes 
participaram de jantar especialmente prepara-
do para a data, realizado em São Bernardo, no 
Piazza Demarchi Buffet.

“Os mestres da MedABC foram e conti-
nuam a ser responsáveis, nesse meio século, 
pela formação de médicos e profissionais de 
saúde que se destacam na categoria e na so-
ciedade. Os avanços e conquistas da Facul-
dade de Medicina do ABC são reconhecidos 
além-fronteiras. E tudo isso graças ao empe-
nho e dedicação dos professores”, destacou o 
presidente da Fundação do ABC, Marco An-
tonio Santos Silva, que acrescentou: “No ano 
passado, eu disse que o dia do professor pas-
saria a integrar o calendário oficial da FUA-
BC. Neste ano, ele está instituído, porque, 
como educador, eu não me conformei em 
saber que esta data jamais havia sido come-
morada como hoje. A partir de agora, o dia 
do professor está oficialmente no calendário 
da fundação, assim como os professores e os 
cursos de saúde são a nossa prioridade”.

O diretor da Faculdade de Medicina do 
ABC, Dr. Adilson Casemiro Pires, agradeceu 
aos docentes por toda a dedicação e empe-
nho, que têm feito com que a instituição su-
pere desafios e conquiste seus objetivos. “O 
país vive uma crise muito grande, que tem se 
alastrado por todas as áreas, inclusive a nossa, 
da educação. Entretanto, temos ultrapassado 
esse período extremamente difícil com muita 

O Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Santo André organizou em 9 de ou-
tubro o evento “Kids Day: Hoje eu vou traba-
lhar com você”. A ação em comemoração ao 
Dia das Crianças teve como proposta abrir as 

portas da unidade para filhos de colaboradores, 
na faixa etária de 5 a 14 anos, permitindo que 
conhecessem as instalações, a rotina profissional 
e os colegas de trabalho dos pais, além poderem 
ajudar em tarefas preparadas para a visita.

Entre os objetivos da iniciativa estiveram 
desmistificar a ideia de que um hospital é local 
onde só há doenças e tristezas, aumentar o vín-
culo entre pais e filhos e propor novas áreas de 
conhecimento aos pequenos. Durante toda a vi-

sita, o colaborador mirim passou por diferentes 
estações de trabalho, onde os profissionais do 
AME explicaram de forma didática as atribui-
ções, passaram instruções sobre o tipo de servi-
ço e a importância de cada atividade realizada. 

união, apoio e comprometimento de todos 
os colaboradores, inclusive o corpo docente. 
Nossos professores estão de parabéns pelo 
excelente trabalho que têm realizado junto 
aos alunos no ensino, pesquisa, extensão e as-
sistência. Não é por acaso que conquistamos 
tudo que conquistamos nos últimos anos e 
hoje estamos classificados entre as melhores 
faculdades do país”, reforçou o diretor.

PROFessOR HOMeNAgeADO
Durante o jantar pelo Dia dos Professores, 

um docente foi escolhido para homenagem-
surpresa: Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo. 
Professor titular da disciplina de Urologia, Dr. 
Pompeo tem vasto currículo acadêmico e tra-
balhos científicos mundialmente reconheci-

dos. Mesmo prestes a se aposentar, o docente 
não deixará de contribuir com a FMABC. “Já 
formalizamos convite e o Dr. Pompeo será 
o professor responsável pela internaciona-
lização da FMABC. Em nome da faculdade 
e da Fundação do ABC, agradecemos todo 
o empenho que o senhor teve durante esses 
anos e por ter levado o nome da Faculdade, 
principalmente, para fora do país”, destacou 
o diretor Dr. Adilson Casemiro Pires.

Em seus agradecimentos, Dr. Antonio 
Carlos Lima Pompeo compartilhou a no-
tícia de que foi escolhido para receber em 
dezembro, durante o Mens Health Global 
Meeting, na cidade do Panamá, “o honroso 
título Men’s Health Life time Achievement 
Award”, quando estará representando oficial-

mente a FMABC.
Após contar brevemente sua trajetória 

acadêmica, Dr. Pompeo destacou pontos 
importantes de sua vinda para a FMABC e 
do trabalho realizado. “Fui intimado pelo Dr. 
Eric Wroclawski (então titular de Urologia da 
Medicina ABC). Ele disse que precisava de 
mim e que queria que eu estivesse ao seu lado 
no ABC, dividindo a direção da disciplina. Eu 
tinha minha vida em São Paulo e pedi tempo 
para pensar. Ele nunca me contou nada, até 
que foi internado”, revelou Dr. Pompeu so-
bre o amigo, que faleceu em junho de 2009.

Segundo Dr. Pompeo, a primeira coisa 
que buscou fazer foi unir o grupo da Urolo-
gia, integrando os profissionais da especiali-
dade que atuavam nos hospitais de ensino da 
faculdade. “Iniciei em tempo parcial, prestei 
concurso para professor adjunto e posterior-
mente fui aprovado em concurso para titu-
lar. Eu queria vir para colaborar, emprestar 
tudo que sabia e minha experiência a esta 
nova instituição. Meu programa incluía en-
sino, pesquisa, atendimento e a inserção da 
faculdade no cenário internacional. Passados 
alguns anos, posso fazer um balanço. No pro-
grama de ensino, nossa residência é conside-
rada a segunda no Brasil em número e estou 
absolutamente seguro em dizer também em 
qualidade. Nossos assistentes, quase todos es-
tão titulados e são convidados para todos os 
eventos nacionais e internacionais. Prestamos 
uma boa assistência, humana e de qualidade a 
nossos pacientes”.

Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo, Dr. Adilson Casemiro Pires e Marco Antonio Santos Silva



www.fmabc.br 15

Hospital estadual de Francisco 
Morato otimiza gestão de leitos

emílio Ribas II realiza 
primeira semana

de prevenção de acidentes

O Hospital Estadual de Francisco Mo-
rato “Prof. Carlos da Silva Lacaz” (HEFM) 
implantou recentemente o Núcleo Interno de 
Regulação (NIR). Trata-se de estratégia mo-
derna e eficiente para monitoramento de in-
ternações, demandas de transferências e altas 
hospitalares, que permite otimizar recursos a 
partir da centralização do gerenciamento de 
leitos. A expectativa inicial é de que seja possí-
vel reduzir em 30% o tempo de permanência 
nos leitos de UTI.

“Esperamos aumentar a rotatividade de 
nossos leitos, assim como a visibilidade dos 
recursos. A ideia é que, a partir da gestão cen-
tralizada e eficiente, consigamos reduzir a taxa 
média de permanência e otimizar nossos re-
cursos”, explica o superintendente do Hospital 
Estadual de Francisco Morato, Nelson Seixas.

O Núcleo Interno de Regulação coorde-
na os leitos do HEFM em sistema interligado 
à CROSS - Central de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde, do Governo do Estado, e 
que também atende às demandas da região de 
abrangência do hospital, composta por Fran-
co da Rocha, Caieiras, Cajamar e Mairiporã, 
além de Francisco Morato. Para implantação 

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas II, 
no Guarujá, realizou entre os dias 14 e 18 de 
setembro a primeira edição da SIPATMA - Se-
mana Interna de Prevenção a Acidentes e Meio 
Ambiente. A abertura do evento esteve sob 
responsabilidade do superintendente da unida-
de, Reginaldo Reple Sobrinho, e da gerente de 
Recursos Humanos, Ana Claudia Rocha.

Ao longo da semana foram diversas ativi-
dades, entre as quais gincanas, oficina de reci-
clagem, ginástica laboral, sorteio de brindes e 
palestras sobre temas diversos, como Preven-
ção e combate a incêndio”, “Sustentabilidade 
e meio ambiente”, “Alimentação saudável”, 
“Lavagens das mãos”, “Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis - DSTs”, “Economia no 
lar”, “Ergonomia” e “Primeiros socorros”.

PRIMeIRA CIPA eM OsAsCO
Tomou posse em 13 de outubro a primei-

ra Comissão Interna de Prevenção de Aci-

dentes (CIPA) do Hospital Municipal Central 
de Osasco Antonio Giglio. Os 22 membros 
– 11 eleitos pelos funcionários e 11 indicados 
pela Diretoria da unidade – passaram por trei-
namento entre os 5 e 9 de outubro, quando 
foram capacitados em temas como “Mapa de 
risco”, “Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA)”, “Tipos de classificação 
de riscos de trabalho”, “Brigada de incên-
dio” e “Prevenção de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis”. Os novos cipeiros também 
assistiram aula sobre segurança do trabalho, 
a fim de entenderem o papel que devem de-
sempenhar na instituição.

A Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes é regida pela Norma Regulamentadora 
Nº 5 da Portaria 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Tem como objetivo ser 
a ferramenta mais importante dos trabalha-
dores para tratar da prevenção de acidentes 
do trabalho, das condições do ambiente e de 

do NIR foi realizada reunião de orientação 
com os integrantes do núcleo e com gesto-
res das equipes médicas, a fim de alinhar os 
objetivos, premissas e responsabilidades da 
regulação interna.

“As perspectivas são muito positivas. A 
partir desta nova estrutura, conseguimos re-
gular melhor as vagas conforme as especia-
lidades e recursos contratados. Isso permite 
reduzir o tempo de permanência nos leitos 

de UTI, que são muito impactados pelo re-
cebimento de casos para estabilização e sem 
contrarreferência para tratamento posterior”, 
detalha o superintendente Nelson Seixas.

NOVO sIsTeMA De COMPRAs
Outra novidade no Hospital Estadual de 

Francisco Morato é o portal eletrônico para 
compra de materiais e medicamentos. A ferra-
menta começou a ser testada em fevereiro. Até 

junho, quando o sistema foi oficializado, foram 
realizados treinamentos, adequações e compras 
eletrônicas que conferiram agilidade aos proces-
sos de cotações e redução de 20% nos custos. 
“Sem dúvida é uma alternativa eficaz e necessá-
ria para a agilizar os processos de compras, que 
se tornam mais transparentes, seguros e viáveis 
economicamente”, garante Nelson Seixas.

Entre as vantagens do novo sistema que 
levaram à economia de 20% no custo total de 
compras está a visibilidade nacional do portal 
eletrônico, que gera maior número de cota-
ções, assim como o processo de concorrên-
cia aberta entre fornecedores, que estimula a 
oferta de melhores preços. “Outros pontos 
positivos são a agilidade no processo de com-
pras, que nos permite trabalhar com menores 
níveis de estoque, e a segurança com a trans-
parência nos processos de tomada de preços”, 
enumera o superintendente do HEFM.

Desde a implantação do portal, o próprio 
setor solicitante coloca a requisição no sistema, 
enquanto o departamento de Compras realiza 
as cotações em até 2 dias. As ordens de com-
pra são geradas e aprovadas pela diretoria via 
internet, garantido dinamismo ao processo. 

todos os aspectos que afetam a saúde e segu-
rança do colaborador.

A eleição da primeira CIPA do HMCO 
ocorreu dias 21 e 22 de setembro e contou 
com votação expressiva de 458 funcionários. 
Os membros titulares indicados pelo empre-
gador são André Xavier Simões, Maria No-
ele de Lima Nono, Severina Maria Bento de 
Souza, Andrea Cristina Marcandalli, Marcel 
Lima e Silvio Antonio Bordignon Filho. Os 
suplentes são Carlos Augusto Castilho Silva, 

João Eduardo Kobol Machado, Selma Alves 
Costa de Abreu, Valéria Lima Borges e Elai-
ne Cristina Tomaz Carvalho. Já os membros 
titulares eleitos pelos funcionários são Luiz 
Fabiano Araújo, José Bezerra Maciel, Pau-
lo Henrique Canedo, Angélica Nascimento, 
Gildete Magda Lopes e Luciana Cantelli, en-
quanto os suplentes são Aline Piassa de Oli-
veira, Jorge Guilherme Salomão, Jordânia de 
Souza Aguiar, Juarez Andrade Costa Santos e 
Daniel Caraça Cubos.

Colaboradores do ERII reunidos durante SIPATMA




