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A Fundação do ABC e a Prefeitura de Santo André organizaram na noite de 26 de janeiro, no Teatro Municipal de Santo André, sessão solene para 
posse da nova presidente da FUABC, Maria Aparecida Batistel Damaia, e do vice-presidente, Mauricio Mindrisz. Págs. 4 e 5
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AME Praia Grande organiza
integração com funcionários

O Ambulatório Médico de Especiali-
dades (AME) de Praia Grande organizou 
em 15 de janeiro ação de integração junto 
a aproximadamente 130 funcionários da 
unidade e colaboradores terceirizados. 
Entre os objetivos da iniciativa estiveram 
motivar a equipe para os desafios deste 
ano, além de apre-
sentar os resultados 
obtidos em 2015 e 
as metas para 2016. 
Abordagem compor-
tamental e o papel do 
AME no contexto 
da saúde da Baixa-
da Santista também 
constaram entre os 
temas apresentados.

Entre os palestrantes que comanda-
ram a integração estiveram o superinten-
dente do AME Praia Grande, Dr. Cassio 
Lopes, o diretor técnico, Dr. Mario Scar-
pa, a gerente do departamento Jurídico e 
de Pessoas, Roberta Pegoretti, a gerente 
de Qualidade, Simone Cruz, e a coorde-

nadora Administrativa, Amanda Vinagre 
Fernandes.

Para Dr. Cassio Lopes, a atividade 
foi importante para aproximar os co-
laboradores da equipe de gestão, assim 
como para reforçar a missão da unidade 
no Sistema Único de Saúde da região. “A 

integração permitiu 
estreitar a relação 
entre a direção e 
os funcionários do 
AME. Foi uma ini-
ciativa bastante pro-
dutiva, pois mostrou 
aos colaboradores 
o importante papel 
que desempenham 
e os aproximou mais 

das tomadas de decisões”, explica o su-
perintendente, que acrescenta: “Também 
pudemos apresentar os principais resulta-
dos e as conquistas alcançadas em 2015, 
reforçando nossas metas para este ano e 
a importância dos colaboradores para o 
sucesso deste processo”.

Equipe do AME Praia Grande durante integração

Nova vitória no
exame do Cremesp

Apesar de es-
tarmos somente no 
segundo mês do 
ano, já temos mo-
tivos de sobra para 
comemorar. Come-
çando pelo recém-
divulgado resultado 
do exame 2015 do 
Conselho Regional 
de Medicina do Es-
tado de São Paulo. 
Novamente a Facul-
dade de Medicina do 
ABC ficou classifica-
da entre as melhores 
instituições de ensi-
no do Estado, com 
resultado expressivo 
na avaliação do Cre-
mesp. Traremos reportagem completa sobre 
essa conquista na próxima edição do Cres-
cendo ABC. Mas já podemos adiantar que, 
das 30 escolas médicas paulistas com recém-
formados que realizaram a prova, metade 
não conseguiu atingir o aproveitamento mí-
nimo de 60%. Nós participamos com 112 
alunos e mostramos, mais uma vez, a força 
da FMABC, a qualidade de nosso ensino, do 
corpo docente e discente.

Em meio a este início de ano com pé 
direito, recebemos os novos alunos da Fa-
culdade de Medicina do ABC. Já são cerca 
de 800 calouros neste 2016 e ainda devemos 
ter novas matrículas até o final do mês. A 
Diretoria da FMABC deseja a todos um óti-
mo ano letivo e coloca-se à disposição para 
qualquer dúvida ou orientação. Os estudan-
tes são a razão de ser desta faculdade e nos-
so maior patrimônio. Por isso zelamos por 
todos os alunos, um a um, para que possam 
extrair o máximo desta instituição, tanto no 

ensino como na pes-
quisa, extensão, assis-
tência e nas atividades 
sociais e esportivas.

Falando em es-
porte, não poderia 
deixar de mencionar 
a inauguração, em ja-
neiro, das novas ins-
talações do Comple-
xo Poliesportivo Dr. 
Eric Roger Wrocla-
wski. Depois da vitó-
ria inédita de nossos 
alunos na Intermed 
2015, nada mais jus-
to do que oferecer a 
eles as melhores con-
dições para que ocor-
ram os treinamentos 

e a adequada preparação para as compe-
tições deste ano. Além disso, é importante 
destacar que as novas quadras são resultado 
da união de esforços da Faculdade de Medi-
cina do ABC e da Fundação do ABC, assim 
como dos alunos e dos ex-alunos da insti-
tuição – que conseguiram angariar recursos 
para instalação de piso moderno, utilizado 
em ginásios que recebem partidas profissio-
nais em diversas modalidades.

Para finalizar, em nome da Diretoria da 
FMABC, gostaria de cumprimentar a nova 
presidente da Fundação do ABC, Cida Da-
maia, e desejar sorte nessa importante mis-
são à frente da mantenedora. A Faculdade 
de Medicina do ABC está à disposição para 
colaborar no que for preciso, em busca do 
crescimento e desenvolvimento contínuos 
das duas instituições.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC

Objetivo foi motivar 
a equipe para os 
desafios e metas 
deste ano, além 
de apresentar os 

resultados obtidos  
em 2015
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A Faculdade de Medicina do ABC inicia 
2016 com quatro novos docentes no posto 
máximo na hierarquia das disciplinas do cur-
so de Medicina: a função de professor titu-
lar. Ao final do último ano, a instituição de 
ensino realizou concursos para as cadeiras de 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Clínica Geral, 
Saúde Coletiva e Saúde Sexual, Reprodutiva e 
Genética Populacional.

Responsável pela coordenação de todas 
as ações da disciplina, tanto no ensino como 
na pesquisa e na assistência, o professor titu-
lar deve ter perfil de liderança, capacidade de 
articulação e habilidade para lidar com con-
flitos, além de ser capaz de captar recursos 
para a instituição por meio da área em que 
atua. Para concorrer ao cargo é necessária 

elaboração de currículo lattes e de memorial 
– espécie de biografia focada nas experiências 
acadêmicas. No dia do concurso, o candida-
to apresenta aula em nível de graduação, pela 
qual é avaliado em relação à didática, postura, 
domínio do tema, uso de exemplos práticos, 
conexão do assunto com a experiência profis-
sional, entre outros critérios.

Terminada a explanação, o candidato pas-
sa por arguição durante aproximadamente 3 
horas. Cinco membros da banca examinado-
ra fazem considerações sobre o currículo/
memorial e perguntas a respeito da aula. Os 
jurados se reúnem, emitem os pareceres, cal-
culam a média geral e o resultado é divulgado 
em seguida. A avaliação didática corresponde 
a 30% da nota, enquanto a análise e a argui-

ção do currículo lattes e do memorial equiva-
lem aos 70% restantes.

PROFESSORES TITULARES
Ex-aluno da FMABC formado em 1983, 

Dr. Caio Parente Barbosa é agora titular da 
disciplina de Saúde Sexual, Reprodutiva e Ge-
nética Populacional. Outra ex-aluna que che-
gou ao posto máximo da hierarquia docente 
é a Dra. Vânia Barbosa do Nascimento – for-
mada pela FMABC em 1982 –, que assumiu a 
cadeira de Saúde Coletiva.

Há mais de 20 anos no quadro de colabora-
dores da Faculdade de Medicina do ABC, Dra. 
Jossi Ledo Kanda foi aprovada no concurso 
para professora titular de Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço. Já a disciplina de Clínica Geral ago-

ra tem como titular o Dr. Orsine Valente, que 
iniciou suas atividades na FMABC em 1977 e, 
desde 1982, atuava como professor adjunto de 
Endocrinologia e Doenças Metabólicas.

NOVOS ‘AUXILIARES’
A exemplo dos concursos para titulares, 

também no final de 2015 foram realizados con-
cursos para professores auxiliares. Ao todo são 
sete novos auxiliares nas disciplinas da FMABC. 
São eles: Dr. Fábio José Nascimento (Urolo-
gia), Dr. Rene Crepaldi Filho (Cirurgia Geral e 
do Aparelho Digestivo), Dra. Fabíola Rebelo 
(Hepatologia), Dr. José Carlos Canga (Aneste-
siologia), Dra. Anete Sevciovic Grumach (Imu-
nologia Clínica), Dr. Marcelo Valente (Geriatria) 
e Dra. Bianca Alves Vieira Bianco (Genética).

Medicina ABC inicia 2016 com  
novos ‘Professores Titulares’

Professores doutores Neusa Falbo Wandalsen, Caio Parente Barbosa, Anete 
Sevciovic Grumach, Márcia Carvalho Mallozi e Fernando Luiz Affonso Fonseca

Professores doutores Munir Akar Ayub, Orsine Valente,  
Marcelo Valente e David Feder

Professores doutores Fernando Luiz Affonso Fonseca, Vânia Barbosa do 
Nascimento, Bianca Alves Vieira Bianco e David Feder

Professores doutores Jaques Waisberg, Edmund Chada Baracat, 
Caio Parente Barbosa, Manoel João Batista Castello Girão,  

Adilson Casemiro Pires e Antonio Carlos Lima Pompeo

Professores doutores Marco Akerman, Ivan Dieb Miziara, 
Paulo Andrade Lotufo, Vânia Barbosa do Nascimento, 

Rosangela Filipini e Adilson Casemiro Pires

Professores doutores João Antonio Correa, Priscila Bogar 
Rapoport, Lenine Garcia Brandão, Jossi Ledo Kanda, 

Adilson Casemiro Pires e Maria Aparecida Pinhal

Professores doutores David Feder, Carlos Machado Filho, 
Antonio Carlos Palandri Chagas, Orsine Valente,  

Fadlo Fraige Filho e Elie Fiss

Professores doutores João Antonio Correa, Fábio José 
Nascimento, Carlos Alberto Bezerra, Antonio Carlos Lima 

Pompeo e Afonso Oetting Júnior

Professores doutores Mário Paulo Faro Junior,  
Rene Crepaldi Filho, Jaques Waisberg e  

Alexandre Cruz Henriques

Professores doutores Jaques Waisberg,  
Wilson Roberto Catapani, Fabíola Rebelo,  

Ethel Zimberg Chehter e David Feder

Ao fundo, professores doutores Alexandre Cruz, Desiré Carlos 
Callegari, José Carlos Canga e João Antonio Correa; à frente, 

Fernando Cesar Serralheiro e Onésimo Duarte Ribeiro Jr.
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Fundação do ABC e Prefeitura de Santo 
André organizaram na noite de 26 de janeiro, 
no Teatro Municipal de Santo André, ses-
são solene para posse da nova presidente da 
FUABC, Maria Aparecida Batistel Damaia, e 
do vice-presidente, Mauricio Mindrisz.

Eleita em votação unânime do Conselho 
de Curadores da Fundação do ABC, a gesto-
ra pública Cida Damaia – como prefere ser 
chamada – é a nova comandante da FUABC 
para o mandato 2016-2017. Dentro da ges-
tão tripartite da instituição, as prefeituras de 
Santo André, São Bernardo e São Caetano se 
revezam na administração a cada dois anos. 
Indicada pelo prefeito andreense Carlos Gra-
na, a nova presidente conta com o apoio e 
confiança dos curadores da FUABC, que 
aceitaram sua indicação por unanimidade.

Assistente social, sanitarista – trabalha 
em saúde pública há 38 anos – e funcioná-
ria de carreira na Prefeitura de Santo André, 
Damaia substitui Marco Antonio Santos Silva 
– presidente indicado por São Caetano para o 
biênio 2014-2015. Já o engenheiro Mauricio 
Mindrisz foi reeleito vice-presidente e perma-
nece na função pelos próximos dois anos.

Em seu discurso, Cida Damaia falou so-
bre o orgulho de assumir uma entidade da 
importância da FUABC e a responsabilidade 
inerente ao cargo. “Assumo hoje esse cargo 
tendo a exata dimensão do peso da respon-
sabilidade que se coloca sobre mim. O reco-
nhecimento do meu trabalho, que motivou a 
minha indicação pelo prefeito Carlos Grana, 
implica também em obrigações de cuidar da 
FUABC com muita seriedade e respeito. Ma-
nifesto publicamente que estou pronta para 
abraçar esse compromisso maior. Afinal, tra-
ta-se de uma oportunidade oferecida a mim 
de colocar em prática tudo que aprendi, os 
sonhos e ideais de toda uma vida”, garantiu a 
nova presidente da Fundação do ABC.

Para Damaia, é preciso união e trabalho 
em equipe para atingir as metas e os resultados 

Cida Damaia assume Presidência da FUABC

O vice-presidente reeleito, Mauricio 
Mindrisz, destacou o orgulho de fazer parte 
da equipe da FUABC. “Vivo a Fundação do 
ABC intensamente desde janeiro de 2009, 
quando fui indicado conselheiro pelo prefei-
to Luiz Marinho e pelo então secretário de 
saúde Arthur Chioro. Graças a ambos pude 
integrar o time que luta na defesa do SUS, o 
Sistema Único de Saúde, por entender que 
se trata do modelo mais eficaz para atender 
à grande maioria da população. Nesses sete 
anos atuei cinco como vice e dois como pre-
sidente da Fundação. E nesse período fiz 
parte do processo de fortalecimento da ges-
tão compartilhada da Saúde nos municípios 
e em todas as unidades parceiras”, recordou 
Mindrisz, que enfatizou o grande diferen-
cial da FUABC: “Estamos iniciando nosso 
processo de planejamento, que certamente 
envolverá muitos dos atores presentes nesta 
solenidade de posse. Na nossa discussão de 
valores, listamos temas como capital huma-
no, ética, responsabilidade socioambiental, 
humanização e inovação, entre outros te-
mas, que outras entidades sérias que atuam 
na área da saúde têm também como valo-
res. Mas há um valor em que a Fundação do 
ABC se diferencia muito das demais, que é 
a gestão compartilhada. Diferencia-se desde 
suas origens, a partir do trabalho nos muni-
cípios instituidores e depois nos municípios 
e parceiros em que vem atuando”.

Presidente da FUABC no mandato 2014-
2015, Marco Antonio Santos Silva despediu-se 
do cargo com sentimento de dever cumprido: 
“Há dois anos, quando assumi a presidência 
da Fundação ABC, assumi um compromisso 
com o futuro da instituição: torná-la moderna, 
pujante, reconhecida e respeitada. Ao lado da 

imprescindível colaboração de nossos direto-
res, gerentes e funcionários em geral, procura-
mos nos dedicar de corpo e alma à Fundação, 
colocando-a acima de tudo, acima de qualquer 
outra preocupação de ordem profissional ou 
pessoal, prejudicando, muitas vezes, o próprio 
convívio com a família”, revelou Marco An-
tonio Santos Silva, acrescentando: “Após dois 
anos, a retrospectiva do período nos remete a 
uma palavra-chave: avanço! Mas a Fundação 
está longe de ser uma obra acabada. A obra, 
pela grandeza da instituição, é permanente. 
Agradeço o apoio e a abnegação de todos os 
funcionários, diretores e do Conselho de Cura-
dores. De modo especial, agradeço aos prefei-
tos dos municípios instituidores, Carlos Grana, 
Luiz Marinho e Paulo Pinheiro, que confiaram 
nessa Presidência e garantiram a autonomia 
necessária para os avanços obtidos”.

ESPECIALISTA EM SAÚDE
A trajetória de Maria Aparecida Batistel 

Damaia na FUABC teve início em março de 
2015, quando assumiu a Secretaria Geral da 
entidade. Cida Damaia é assistente social de 
formação, sanitarista, especialista em gestão 
pública, gestão de serviços de saúde e epide-
miologia. Atua em serviços públicos de saúde 
há 38 anos, desenvolvendo atividades nas cida-
des de São Caetano, São Bernardo, Santo An-
dré e São Paulo. Entre outras ações, participou 
do Movimento de Saúde da Zona Leste, sen-
do funcionária do SUDS (Sistema Unificado 
e Descentralizado de Saúde), de 1988 a 1996, 
vinculado ao Governo do Estado de São Paulo 
– na época, atuou na região de Sapopemba. É 
funcionária de carreira há 23 anos na Secretaria 
de Saúde de Santo André, onde exercia o cargo 
de secretária adjunta da Pasta. 

positivos. “A saúde é uma área que, apesar das 
visões ideológicas, partidárias e das diversas 
correntes teóricas, tem um ponto de consenso 
que nos une na mesma causa: aliviar as dores 
físicas e emocionais da população, que há 26 
anos nem sequer tinha acesso às necessidades 
básicas de saúde. Sou e sempre serei uma mi-
litante do SUS. Lutar pela igualdade de opor-
tunidades e direito ao acesso aos serviços de 
saúde sempre estiveram presentes nas diretri-
zes de meu trabalho ao longo desses 38 anos”, 
destacou a presidente, ao completar: “Sou de 
uma geração que sonha em construir um país 
melhor, com políticas de saúde inclusivas, que 
favoreçam condições de vida saudáveis. Espe-
ro que, ao final desses dois anos, eu tenha, jun-
to com nossos parceiros, conseguido avançar 
nas ações para garantir à população o acesso e 
qualidade dos serviços de saúde, e juntos reco-
nhecermos que ‘combatemos o bom combate 
e saímos vitoriosos’. Saúde pública de qualida-
de é a nossa missão”.

Teatro Municipal de Santo André recebeu autoridades para a posse da nova Presidência da FUABC

Marco Antonio Santos Silva na passagem de cargo à Cida Damaia

Folha do ABC/Marco Zerlin
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Cida Damaia, Marco Antonio Santos Silva, Arthur Chioro,  
Homero Nepomuceno Duarte e Odete Gialdi

Geraldo Reple Sobrinho, Mauricio Mindrisz, Desiré Carlos Callegari e  
Adilson Casemiro Pires

Maria Emília Valente Correa, João Correa, Luiz Carlos de Abreu e  
Vânia Barbosa do Nascimento

O prefeito andreense Carlos Grana

Cida Damaia e Marco Antonio Santos Silva

Marco Antonio Santos Silva e o prefeito sancaetanense Paulo Pinheiro

Geraldo Reple Sobrinho e Desiré Carlos Callegari Fernando Luiz Affonso Fonseca, Nobuo Matsunaga e Adilson Casemiro Pires

Mauricio Mindrisz, Gilberto Palma e Marco Antonio Espósito

Cida Damaia e familiares durante solenidade de posse da FUABC Deputado Luiz Turco, prefeito Carlos Grana, Arthur Chioro e Mauricio Mindrisz Nilson Rodrigues, Alessandro Neves, Cida Damaia e Sergio Baldassin
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Em 16 de fevereiro, quando chegou pela 
manhã ao Hospital Municipal Universitário 
(HMU) de São Bernardo, a auxiliar de limpeza 
Vanderléia Mendonça Novaes, 41 anos, sen-
tia um misto de ansiedade, alegria e cansaço. 
Passou a noite acordada, pensando em todas 
as pessoas que gostaria de agradecer. Imagi-
nando, pela milésima vez, como seria deixar 
a unidade com a filha nos braços, depois de 
tanto tempo. “Meu coração está agoniado. O 
hospital é a casa que ela conhece. Agora co-
meça uma nova história, né?”

Valentina nasceu em 7 de março de 2014 
e nunca havia saído do HMU. Prestes a com-
pletar 2 anos, a menina recebeu alta depois de 
uma batalha que durou 710 dias na UTI Ne-
onatal. O quarto andar do hospital estava em 
festa para se despedir de sua graciosa “hós-
pede”, que conquistou o afeto de dezenas de 
trabalhadores da unidade durante o longo pe-
ríodo em que permaneceu internada.

Do pessoal da limpeza à diretoria, muita 
gente fez questão de beijar e abraçar a pequena, 
tirar uma selfie de recordação e desejar sorte na 
vida nova. De colo em colo, a pequena distri-
buiu beijos, tirou sonecas e brincou com as pes-
soas que, agora, já fazem parte de sua família. 
“Estou emocionada e muito feliz. Em todos 
esses dias ao lado da Valentina desejei que ela 
pudesse ir para casa. Aprendi muito com ela, 
principalmente a alimentar a esperança”, conta 
a neonatologista Paula Venturini Nireki.

Paula cuidou de Valentina desde que ela 
nasceu, prematura, pesando 1,7 kg e diagnosti-
cada com a síndrome de Pierre Robin, doença 
rara que se caracteriza pela deformidade da face. 
Com a mandíbula pequena, retração da língua 
e palato aberto, a pequena não conseguia se ali-
mentar e tinha dificuldades enormes para respi-
rar sozinha. Nos primeiros dias de vida, foi sub-
metida à traqueostomia (abertura de um orifício 
na traqueia) e à gastrostomia (sonda ligada ao 
estômago). E foi então que teve início a dificíli-
ma jornada pelo ganho de peso.

“Valentina não reagia. Com seis meses 
ela pesava 2,4 kg. Entrou num quadro de 
desnutrição severa, a gastrostomia passou a 
não funcionar e passamos a estudar alternati-
vas. Foi um desafio clínico enorme. Em uma 
semana ela ganhava 50 gramas, em dois dias 
perdia 100 gramas”, relata a neonatologista.

Vanderléia recorda que muitas vezes não 
podia sequer pegar a filha no colo, tamanha 
a fragilidade do quadro, agravado por duas 
convulsões e uma parada cardíaca. “Voltava 
para a minha casa chorando. Não me confor-

Após dois anos de internação no HMU, 
menina vai para casa pela primeira vez

mava. Cheguei a pensar que ela não conse-
guiria”. Cada grama a mais na balança era ce-
lebrada e, aos pouquinhos, Valentina passou 
a colecionar progressos. Quando ultrapassou 
os 3,5 kg, a mãe se animou e comprou um 
vestido florido para a filha, pensando no dia 
em que iriam juntas para casa – o mesmo que 
ela vestia no 16 de fevereiro. “Tenho certeza 
de que minha filha superou tudo isso graças a 
todo amor que ela recebeu aqui. Hoje a gente 
deixa esse hospital com esse grande exemplo 
de solidariedade”.

A neonatologista Paula Venturini Nireki 
guarda com carinho no celular as fotos tiradas 
nos últimos dois anos ao lado de Valentina. 
“Olha como ela estava magrinha nessa épo-
ca... Foi tão difícil! Depois que ganhou peso 
ela passou a ser um bebê a cada dia mais feliz, 
sorridente. Isso é o mais gratificante”, afirma 
a médica, que fazia questão de dar banho e 
ninar a menina nos dias em que Vanderléia 
não conseguia estar presente, além de passear 
com ela pelos corredores.

Valentina deixou o HMU pesando 5,7 kg, 
se alimentando de papinhas, bebendo líqui-
dos e ainda respirando com o auxílio da tra-
queostomia. É miúda se comparada a outras 
crianças da idade dela, mas gigante aos olhos 
de quem a viu superar a desnutrição. “Como 
pode? Tão pequenininha e tão vitoriosa. Não 

Equipe do HMU reunida na festa de despedida para Valentina

Vanderléia Mendonça Novaes com a pequena Valentina

Valentina nasceu com síndrome rara e superou desnutrição; despedida comoveu hospital

vejo a hora de colocá-la no bercinho que 
comprei para ela há tanto tempo. Agora a fa-
mília está completa”, diz Vanderléia, que tem 
mais quatro filhos.

Em casa, na Vila Esperança, a menina 
será acompanhada pela equipe do Programa 
de Internação Domiciliar (PID) e terá acesso 

a todo o cuidado necessário. Valentina ainda 
passará por tratamentos e cirurgias para su-
perar as sequelas da síndrome, reversíveis, se-
gundo a neonatologista. “É o milagre da vida. 
Estamos orgulhosos dela”, finaliza a médica, 
antes de entrar na concorrida fila para pegar 
Valentina nos braços mais uma vez. 

Fotos: PMSBC/Valmir Franzoi
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Centro Hospitalar Municipal e Medicina ABC 
realizam 42 cirurgias plásticas reparadoras

A Prefeitura de Santo André e a disciplina 
de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina 
do ABC realizaram em 20 de fevereiro (sába-
do), no Centro Hospitalar Municipal (CHM) 
– antiga Santa Casa de Misericórdia de Santo 
André –, 42 cirurgias plásticas reparadoras 
para pacientes pré-agendados. Ao todo foram 
10 profissionais envolvidos – entre médicos 
do CHM, da FMABC e residentes –, além das 
equipes de enfermagem, limpeza e demais 
apoiadores do hospital. O objetivo foi redu-
zir o tempo de espera para procedimentos de 
baixa e média complexidade na especialidade 
– atualmente são cerca de 100 pessoas inscri-
tas na central de regulação do complexo.

Quatro salas do centro cirúrgico estive-
ram reservadas exclusivamente para a ação. 
Entre as cirurgias realizadas estiveram casos 
de câncer de pele, úlceras de pressão, neo-
plasias benignas, sequelas de queimaduras e 
lipoma (tumor benigno composto por células 
de gordura).

A equipe fixa de cirurgia plástica do CHM 
conta com cinco cirurgiões. Mensalmente são 
realizadas 80 cirurgias e 50 curativos comple-
xos de pacientes com queimaduras ou escaras, 
além de aproximadamente 150 atendimentos 
em consultas ambulatoriais.

Além dos benefícios à população, a ati-
vidade permitiu aprimorar o ensino dos mé-
dicos residentes e incentivar a humanização. 
“Cada médico residente participou de apro-

O Diretor Global do Santander 
Universidades e Diretor Geral do Ban-
co Santander, José Antônio Villasante 
Cerro, e o Diretor do Santander Uni-
versidades Brasil, Ronaldo Rondinelli, 
realizaram em 16 de fevereiro encontro 
com bolsistas dos Programas de Bolsas 
Internacionais do Santander Universida-
des Brasil.

No bate papo, os bolsistas puderam 
compartilhar histórias proporcionadas 
pelo intercâmbio, ilustrando o quanto 
as iniciativas do Santander Universi-
dades podem transformar a vida dos 
universitários.

“O intercâmbio contribuiu muito 
para o meu desenvolvimento profissio-
nal, por ter aprendido outro idioma e 
pela troca de experiências, em que pude 

Diretores do Santander recebem bolsistas brasileiros
aprender e ensinar, participar de eventos 
e ampliar minha rede de contatos com 
outros profissionais”, relatou a estudan-
te de Gestão em Saúde Ambiental da Fa-
culdade de Medicina do ABC, Ecimara 
dos Santos Silva.

Com 20 anos de atuação em 21 paí-
ses, o Santander Universidades possui 
mais de 1.200 convênios com univer-
sidades de todo o mundo. São cerca de 
450 parceiras somente no Brasil e mais 
de 200 mil bolsas de estudos já entre-
gues. Desde a criação, o Santander Uni-
versidades é o eixo de atuação social do 
banco e já destinou mais de um bilhão de 
euros no apoio às iniciativas e projetos 
universitários. É reconhecido pela revista 
Fortune Magazine como a empresa que 
mais investe em educação no mundo.

Ronaldo Rondinelli, Felipe Teles de Arruda, Marcela Quadros, José Antonio Vilassante,  
Ecimara dos Santos Silva, Jacqueline de Oliveira Dias dos Santos e Hugo Kenji Masushaina

ximadamente 10 cirurgias. Foi uma oportu-
nidade ímpar de aprendizado técnico e de 
trabalho em equipe”, explica o coordenador 
de Cirurgia Plástica do CHM e membro da 
equipe de cirurgia plástica da FMABC, Dr. 
Edric Rabelo Brianezi, que acrescenta: “Além 
da questão assistencial, pudemos mostrar aos 
residentes a importância da humanização do 
atendimento e da necessidade de trabalhar-

mos em sintonia com as necessidades da 
população. Temos demanda grande por pro-
cedimentos de cirurgia plástica e a atividade 
no sábado, fora do expediente tradicional, 
certamente colabora com a redução da espera 
e para melhoria do serviço”.

REFERÊNCIA REgIONAL
Antiga Santa Casa de Misericórdia, o 

Centro Hospitalar Municipal de Santo André 
é porta de entrada dos casos de urgência e 
emergência do município, principalmente das 
vítimas de acidentes de trânsito. Referência 
regional nos atendimentos de ortopedia, ci-
rurgia geral e bucomaxilofacial, o CHM ofe-
rece ainda as especialidades de neurocirurgia, 
oftalmologia, odontologia, psiquiatria e cirur-
gia plástica.

Ação no Centro Hospitalar de Santo André reforçou aprendizado técnico e trabalho em equipe
Entre os procedimentos estiveram casos de câncer de pele, 

úlceras de pressão e sequelas de queimaduras

Carlos Della Rocca
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Entre 2014 e 2015, os agentes de con-
trole de zoonoses da Prefeitura de São 
Bernardo mais do que dobraram o núme-
ro de visitas a domicílios do município na 
busca por criadouros do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e 
chikungunya. O resultado é fruto da inten-
sificação das ações de combate à dengue 
implementadas na cidade.

Conforme levantamento da Secretaria 
de Saúde, os agentes realizaram 42 mil vi-
sitas em 2014, número que saltou para 87 
mil em 2015. Dessas, 62 mil foram realiza-
das entre agosto e dezembro, período em 
que a Secretaria intensificou o trabalho de 

Dengue, chikungunya e zika passam de 
pessoa para pessoa? Que tipo de repelente 
devo usar? Existem outras formas de se pre-
caver? Qual a idade gestacional que oferece 
risco ao bebê no caso de microcefalia? Essas 
e outras perguntas foram esclarecidas por 
profissionais na primeira palestra especial 
para gestantes realizada pela Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de São Caetano em 19 
de janeiro, no auditório do Hospital Infantil 
e Maternidade Márcia Braido. A iniciativa do 
Programa Sanca Contra a Dengue fornece 
informações fundamentais às futuras ma-
mães a respeito dos sintomas, tratamentos e 
prevenção contra o Aedes aegypti, mosquito 
transmissor das doenças.

Na abertura do ciclo, o secretário municipal 
de Saúde, Jesus Adalberto Gutierrez, ressaltou 
que a ação visa tranquilizar as gestantes e tirar 
muitas dúvidas. “Esse assunto está nos jornais 
diariamente. E a gestão do prefeito Paulo Pi-
nheiro segue com a ideia de que a prevenção é a 
única arma de combate. Para isso, lançou o San-
ca Contra a Dengue, que inclui as palestras para 
gestantes, um pedido das próprias mulheres que 
usam o serviço de saúde. São Caetano está uni-
da e preparada para vencer essa guerra”.

As participantes assistiram a um vídeo 
sobre maternidade. Em seguida, Lucy Ca-
valcanti Ramos Vasconcelos, infectologista 
e coordenadora do Centro de Prevenção e 
Assistência às Doenças Infecciosas (Cepa-
di), discorreu sobre epidemias de arbovi-
roses no Brasil, com foco na dengue, chi-

São Caetano inicia ciclo de palestras para 
gestantes sobre dengue, chikungunya e zika

Agentes de São Bernardo dobram
número de visitas contra a dengue

combate ao mosquito. Também no ano passa-
do foram eliminados 2.527 focos do mosquito 
na cidade, contra 1.299 em 2014.

De acordo com a coordenadora de Con-
trole da Dengue de São Bernardo, Ericka Avi-
bar, em 2015 as ações, além de intensificadas, 
foram antecipadas. “Esses trabalhos são tra-
dicionalmente iniciados em novembro, mas 
começamos em agosto, durante o inverno, 
pelos bairros com maior número de casos da 
doença. Percorremos bairros nas regiões da 
Vila São Pedro, Parque São Bernardo, Batistini, 
Ferrazópolis, Rudge Ramos, Chácara Inglesa, 
Pauliceia e Jordanópolis, por exemplo”.

Além disso, os agentes de controle de zoo-

noses notaram que a resistência dos moradores 
em deixá-los entrar nas residências diminuiu. 
Em fevereiro de 2015, durante ação de nebu-
lização na Chácara Inglesa, foram registradas 
80 recusas. Em novembro do mesmo ano, esse 
número caiu para oito.

A coordenadora ressaltou que é importan-
te que todos os moradores estejam engajados 
na luta contra o mosquito e que abram as resi-
dências para que os agentes façam a busca por 
possíveis criadouros. “Há uma estimativa do 
Ministério da Saúde de que 80% dos criadou-
ros estão nos domicílios. Um pequeno descui-
do é o suficiente para que a água se acumule e 
o mosquito ponha os ovos”, alertou.

kungunya e zika, que têm o Aedes aegypti 
como vetor responsável, e as principais dicas 
de prevenção. Já Maria de Lourdes Asencio 
Milani, pediatra e médica sanitarista da Vigi-
lância Epidemiológica – setor que cuida do 
controle das doenças de transmissão –, falou 
da atuação da Patrulha Contra a Dengue e o 
que pode ser feito em casa.

Por fim, Luis Eduardo Utrera Martins, 
ginecologista e obstetra, coordenador da 
Maternidade do Hospital Euryclides de Je-
sus Zerbini, conduziu visita monitorada por 
equipe multiprofissional. As gestantes pude-
ram conhecer as instalações da maternidade, 
percorrendo o caminho que farão no dia do 
parto humanizado. “As futuras mamães da 
cidade contam com toda a atenção necessá-

ria e estrutura invejável. O sistema nervoso 
central do bebê se forma no primeiro tri-
mestre de gestação. O risco de microcefalia 
está nesta fase. Acima de 12/13 semanas, 
podem ficar tranquilas. O cérebro já cresceu. 
Não temos nenhum caso registrado. Porém, 
devemos ficar atentos”, observou.

Cintia Simone Cazemiro, 39 anos, do 
Bairro Boa Vista, grávida de 38 semanas, 
aprovou a palestra. “Foi excelente. Vou usar 
o repelente correto e roupas longas”, disse. 
Simone Bispo Martins, 31 anos, do Bairro 
Nova Gerty, de 15 semanas, saiu do evento 
mais tranquila e elogiou as acomodações da 
maternidade. “Maravilhosa. Adorei a sala de 
trabalho de parto. Aprendi as formas de con-
taminação. Neste momento de insegurança, 

foi importantíssimo”, concluiu. Daniela Jor-
dão, 24 anos, do Bairro Santo Antônio, de 12 
semanas, afirmou que vai cobrar atitude dos 
vizinhos. “80% dos focos de criadouros do 
mosquito transmissor estão dentro dos imó-
veis. É um dever de todos nós. Minha única 
preocupação é contrair zika no começo da 
gravidez. Gostei de ver que a UTI Neonatal 
fica próxima dos quartos das pacientes”.

Atualmente, cerca de 300 moradoras fa-
zem o pré-natal na Rede Municipal de Saúde. 
As apresentações do Sanca Contra a Dengue 
já têm novas datas agendadas. O endereço 
do Hospital Infantil e Maternidade Márcia 
Braido é Rua Luiz Louzã, 48, Bairro Olímpi-
co. As inscrições são gratuitas pelo telefone 
(11) 4228-8000 (ramais 8045 e 8176).

Neste ano, as ações começaram pelo 
Bairro Taboão, onde, desde o início de 
janeiro, foram vistoriados 3.579 imóveis, 
contabilizando 362 recusas (10,11% do to-
tal). Em casa, os moradores devem obser-
var as caixas d’água (que devem permane-
cer cobertas), garrafas (sempre guardadas 
com o bocal para baixo), pneus e recipien-
tes usados para estocar água para reuso. A 
população pode usar o Disque-Dengue 
(0800-195565) para informar sobre possí-
veis focos do mosquito.

Na abertura, secretário municipal de Saúde, Jesus Adalberto Gutierrez, ressaltou que a ação visa tranquilizar as gestantes e tirar muitas dúvidas

PMSCS/Du Merlino

James Gathany/CDC
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Os pacientes psiquiátricos interna-
dos no Hospital de Clínicas Dr. Radamés 
Nardini de Mauá dispõem desde 18 de 
janeiro de nova ala da enfermaria, agora 
reformada, ampliada e com nova mobília. 
Com capacidade para 20 leitos, sendo 10 
femininos e 10 masculinos, a área locali-
zada no 3º andar é destinada a pacientes 
com quadro de dependência química ou 
transtornos mentais. A unidade de Saúde 
Mental localizada no hospital é referência 
para atendimento de pacientes de Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Para 
selar a entrega do espaço, os trabalhadores 
prepararam comemoração junto aos pa-
cientes internados no setor.

O trabalho de reforma incluiu manu-
tenção completa das instalações hidráulica 
e elétrica, nova pintura em cores aleatórias, 
troca de gesso, revestimento de pisos, ins-
talações de rede de gases medicinais, vidros 
e aparelho de ar-condicionado. O objetivo 
da reestruturação, que segue as diretrizes 
da Política Nacional de Humanização do 
Ministério da Saúde, é oferecer aos usuá-

A vistoria realizada em 27 de janeiro pelo 
prefeito Donisete Braga nas obras de refor-
ma estrutural do Hospital de Clínicas Dr. 
Radamés Nardini, em Mauá, começou pelo 
pronto-socorro. Acompanhado pelo secre-
tário de Saúde, Luís Fernando Tofani, pelo 
superintendente do hospital, José Alexandre 
Buso Weiller, e equipe técnica, o prefeito 
circulou também pela reestruturação da ma-
ternidade e conferiu a nova ala psiquiátrica. 
A reforma faz parte da proposta do Novo 
Nardini, que prevê reformulação completa 
de todo o hospital.

“Pedimos a compreensão da população 
pelos transtornos causados pela obra estru-
tural, porque tivemos que remanejar pesso-
as e setores. O hospital tem quase 35 anos e 
nunca teve uma reforma desta magnitude”, 
explicou o prefeito. Segundo o chefe do 
Executivo, a Administração utiliza o con-
ceito de reformar e ampliar os serviços, ao 
invés de construir novos, o que economiza 
investimentos e potencializa a utilização 
dos espaços.

Prefeito Donisete Braga vistoria obras de
reforma estrutural do Hospital Nardini

Nardini entrega reforma da nova  
enfermaria da Psiquiatria

rios ambiente mais acolhedor, que possibilite 
à equipe trabalhar de forma mais aprofundada 
o conceito de reinserção social dos usuários. A 
reforma, que durou 6 meses, foi bancada com 
recursos da administração municipal no valor 
de R$ 230 mil. A composição do novo espa-
ço conta com uma área com leitos femininos; 
uma área com leitos masculinos; uma área de 
convivência comum; almoxarifado para esto-

que de material de enfermagem; uma sala de 
grupos para atendimento de pacientes, familia-
res e execução de oficinas terapêuticas; posto 
de enfermagem; uma sala para atendimento da 
equipe multiprofissional e área de expurgo.

Para o coordenador médico da Psiquiatria, 
Dr. Adiel Carneiro Rios, a manutenção dos 
leitos de Psiquiatria na unidade qualifica a as-
sistência da equipe ao usuário, especialmente 

NOVO NARDINI
O Projeto Novo Nardini terá a reformu-

lação completa de todo o hospital. O início 
das obras foi em 2015, pelo pronto-socorro 
(1º andar) e maternidade (4º andar). A pri-

meira intervenção tem 15% das obras pron-
tas no PS, custeada pelo Governo do Estado, 
no valor de R$ 6,5 milhões. A próxima etapa 
inclui a instalação de vigas de sustentação 
da nova estrutura. “É uma reforma estru-

por poder contar com suporte assistencial 
e diagnóstico de outras clínicas. “Apesar da 
onda de fechamento de diversos leitos de 
psiquiatria, o Hospital Nardini vai na con-
tramão deste movimento e inaugura uma 
enfermaria com 20 leitos psiquiátricos den-
tro de um hospital geral. O objetivo, com 
isso, é atender a população em sofrimento 
mental agudo, que precisa ser estabilizada 
por meio de internação hospitalar, normal-
mente de curto prazo. A proposta também 
visa atender pacientes com problemas clí-
nicos e adoecimento mental e oferecer as-
sistência integral a partir da conexão com 
várias clínicas”, detalha Rios.

Na unidade, os pacientes são dia-
riamente acompanhados pela equipe 
multiprofissional composta por psiquia-
tras, enfermeiros, psicólogos, terapeuta 
ocupacional, assistente social, além de 
passarem por atendimentos nos CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial) do 
município. Em 2015, o pronto-socorro 
da Psiquiatria registrou mais de 6.500 
atendimentos e 630 internações.

tural gigantesca e poderemos atender mais 
pacientes com mais qualidade”, afirmou o 
diretor clínico, Dr. Alisson Takeo Tsuge. O 
médico destaca que uma parte importante 
da reforma é o fato de que as especialidades 
terão setores próprios, o que não acontecia 
antes, melhorando também as condições de 
atendimento e de trabalho.

A reforma da maternidade já está 30% 
pronta, custeada por meio de emenda parla-
mentar. O valor de R$ 3,1 milhões também ga-
rantiu a compra e recebimento de 62 poltronas 
hospitalares, 40 camas hospitalares, 44 escadas 
dois degraus, 42 suportes de soro, incubadoras 
neonatais, aparelho de ultrassonografia, biom-
bos e bisturis elétricos, entre outros itens.

Atualmente as intervenções estão nas 
áreas de cinco leitos de pré-parto, parto e 
pós-parto. A melhoria da ambiência vai am-
pliar a atenção humanizada ao parto e nas-
cimento para gestantes e recém-nascidos. 
O projeto de reforma já foi aprovado pelo 
Corpo de Bombeiros para toda a área da 
maternidade (1.463 m²).

Área de Saúde Mental da unidade foi ampliada e ganhou nova ambiência; investimento foi de R$ 230 mil

Novo Nardini: objetivo é modernizar estrutura e qualificar atendimento

Fotos: Divulgação
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Capacitação foi ministrada por enfermeiro do Laboratório da APAE-SP
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A Fundação do ABC organizou em 2 de 
fevereiro Ato Ecumênico em homenagem 
ao Diretor Executivo de Auditoria, Jove-
lino Gazola, que faleceu em 27 de janeiro. 
Colaboradores, amigos e familiares estive-
ram reunidos no Anfiteatro David Uip, no 
campus universitário da Faculdade de Medi-
cina do ABC, para ouvir representantes de 
diversas crenças sobre a vida e o momento 
da despedida.

O auditor Laércio Carlos Oliveira co-
mandou a solenidade, representando a re-
ligião católica. Vice-presidente da FUABC, 
Mauricio Mindrisz falou pelo judaísmo, 
enquanto a advogada Eliane Marcos de Oli-
veira Silva passou mensagem evangélica. O 
espiritismo também esteve presente na ho-
menagem, através das palavras de Antonio 
Nelso Ribeiro, Diretor Executivo Financei-
ro e de Orçamentos.

Ao final do Ato Ecumênico, foi anun-
ciado que a sala de auditoria da Fundação 
do ABC fora batizada com o nome Joveli-
no Gazola. No telão, imagens da equipe da 
Diretoria Executiva de Auditoria em frente 
à sala, ao som da música “Canção da Amé-
rica”, de Milton Nascimento e Fernando 
Brant, encerraram a homenagem.

O Teste do Pezinho, previsto na lista de 
exames para triagem neonatal, é um direito 
do bebê e um dever dos pais para evitar o de-
senvolvimento de doenças na criança. O teste 
básico é realizado gratuitamente pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e detecta até seis 
doenças. A forma de coleta, novas técnicas 
e atualizações foram temas de treinamento 
com profissionais de saúde dias 26 e 27 de 
janeiro, no anfiteatro do Hospital Municipal 
Irmã Dulce de Praia Grande.

A capacitação foi realizada pela Asso-
ciação de Pais e Amigos do Excepcional 
(APAE), que trouxe o exame para o Brasil em 
1976 e deu origem à lei que conferiu o direi-
to a todo recém-nascido brasileiro, por meio 
do Programa Nacional de Triagem Neonatal 
(PNTN). O treinamento foi ministrado pelo 
enfermeiro Thiago Santos Rosário, referência 
no assunto e que atua no laboratório da insti-
tuição, em São Paulo.

De acordo com o enfermeiro, o teste bá-
sico é o que detecta as doenças de maior inci-
dência, como fenilcetonúria, hipotireoidismo 
congênito, anemia falciforme (e demais he-

Sala de Auditoria homenageia
diretor Jovelino gazola

Treinamento no ‘Irmã Dulce’ destaca importância de Teste do Pezinho

AMIgO E PROFESSOR
Jovelino Gazola graduou-se em Ci-

ências Contábeis pelo Instituto de Ensino 
Superior Santo André (1980) e em Admi-
nistração de Empresas pelo Instituto de 
Ensino Superior Senador Fláquer (1973). 
Cursou especialização Lato Sensu em Ad-
ministração pela Universidade Metodista 
de São Paulo e atuava como professor da 
Universidade Municipal de São Caetano 
do Sul, além de comandar a Diretoria Exe-
cutiva de Auditoria da Fundação do ABC. 
Deixou a esposa Regina, os filhos Daniela, 
Raphael e Mauricio, a nora Iris e a neta Laís, 
além de incontáveis amigos e admiradores. No Ato Ecumênico, Antonio Nelso Ribeiro, Eliane Marcos de Oliveira Silva, Mauricio Mindrisz e Laércio Carlos Oliveira

Equipe de auditoria em frente à recém-batizada ‘Sala de Auditoria Jovelino Gazola’

Diretor Executivo de Auditoria, Jovelino Gazola

moglobinopatias), fibrose cística, deficiência 
de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. 
Dentre os casos, o hipotireoidismo congênito 
é o que mais costuma ser diagnosticado. “A 
doença ocorre quando a tireoide do bebê não 
produz as quantidades certas de hormônios, 
podendo comprometer o desenvolvimento e 
provocar até mesmo dano neurológico per-
manente na criança”, salientou Rosário.

A partir da descoberta da doença nos pri-

meiros dias de vida, é possível iniciar o trata-
mento e orientar os pais sobre os cuidados 
para que a criança leve vida normal até a fase 
adulta.

O Teste do Pezinho é feito a partir da coleta 
de gotas de sangue do calcanhar do bebê na pri-
meira semana de vida. As amostras são enviadas 
para laboratórios credenciados pelo Ministério 
da Saúde. Por ser o calcanhar uma região com 
muitos vasos sanguíneos, a coleta do sangue é 

feita rapidamente com uma única picada.
Em 2015 foram realizados 2.948 exames na 

Maternidade do Hospital Municipal Irmã Dulce 
– quase 10% a mais do que em 2014, quando 
ocorreram 2.684 nascimentos na unidade.

AÇÕES PREVENTIVAS
Além do Teste do Pezinho, o hospital 

realiza o Teste da Orelhinha, que é eficaz na 
detecção precoce de deficiência auditiva. Sim-
ples, rápido e indolor, todo recém-nascido 
passa pelo exame antes da alta médica. Quan-
do não é possível, as mães saem da Materni-
dade com retorno agendado.

Já o Teste do Olhinho é outro importan-
te exame, que dura apenas dois minutos e é 
igualmente gratuito, rápido e indolor. Tam-
bém chamado Teste do Reflexo Vermelho, 
permite a detecção precoce de problemas de 
visão e o início do tratamento em tempo de 
evitar cegueira e sequelas. Além de todos os 
recém-nascidos de Praia Grande, o Hospital 
Municipal Irmã Dulce realiza o teste em be-
bês nascidos em outros hospitais da região, 
que não oferecem o serviço. 

HMID/Maitê Morelatto
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O Programa de Residência Médica em Psiquiatria da Fa-
culdade de Medicina do ABC (FMABC) acaba de ser creden-
ciado na categoria ‘A’ pela Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP) – ou seja, o maior nível de excelência na classificação 
da ABP. Com 76 médicos psiquiatras já formados e prestes a 
completar 15 anos de história, o programa da FMABC man-
tém parcerias junto às prefeituras de Santo André, São Bernar-
do, São Caetano e Diadema, além de contar com ambulatórios 
específicos no próprio campus da faculdade.

“Nosso Programa de Residência Médica em Psiquiatria 
teve início formalmente em 2002. Entretanto, um ano antes 
as disciplinas de Psiquiatria e de Psicologia Médica já desen-
volviam um programa de estágio. Portanto, são 15 anos de 
funcionamento, pelos quais o programa foi se aperfeiçoando, 
criando serviços especializados e estabelecendo parcerias em 
benefício do ensino e da população assistida”, resume o coor-
denador do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da 
Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Danilo Antonio Baltieri.

Com duração de três anos, a residência em Psiquiatria da 
FMABC oferece 8 vagas anualmente e funciona conforme as 
normas da Comissão Nacional de Residência Médica. Duran-
te a formação, os médicos residentes realizam estágio pelos 
mais diversos serviços e subespecialidades, como serviços de 
emergências psiquiátricas, enfermarias psiquiátricas inseridas 

Associação Brasileira de Psiquiatria credencia
Residência Médica da FMABC na categoria “A”

O coordenador do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da  
Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Danilo Antonio Baltieri

Complexo Poliesportivo da FMABC é modernizado

FMABC, FUABC, Associação Atlética 
Acadêmica Nylceo Marques de Castro e a 
Associação dos Ex-Alunos entregaram em 
23 de janeiro o novo Complexo Poliesportivo 
Dr. Eric Roger Wroclawski, cujas instalações 
foram completamente reformadas, conforme 
demanda da comunidade acadêmica. Moder-
nização da fachada, nova cobertura, pintura 
externa e interna, troca de pisos e da ilumina-

ção estão entre as benfeitorias. 
A ocasião de inauguração das quadras 

também marcou a entrega de reformas e me-
lhorias estruturais no campus universitário, 
entre as quais nova pavimentação do esta-
cionamento, instalação de lombofaixas, nova 
iluminação e regularização de calçadas, assim 
como pintura externa de todos os prédios e 
reforma da Sala de Videoconferência.

Programa de Residência Médica em Psiquiatria da Medicina ABC completa 15 anos  
neste 2016 com quase 80 psiquiatras formados

CLASSIFICAÇÃO ‘A’
Conforme comunicado conjunto, a comissão que coorde-

na as provas práticas para obtenção do Título de Especialista 
em Psiquiatria da ABP e a Diretoria da associação informaram 
que o Programa de Residência Médica da Faculdade de Medi-
cina do ABC “atingiu percentual de 76,77, portanto, está acre-
ditado pela ABP, com classificação ‘A’, ou seja, apto a aplicar 
a prova prática, etapa para obtenção do Título de Especialista 
em Psiquiatria da ABP, e apto a emitir o certificado de Profici-
ência Prática em Psiquiatria”.

“A classificação ‘A’ é o reconhecimento da Associação 
Brasileira de Psiquiatria a respeito da qualidade do Pro-
grama de Residência em Psiquiatria da FMABC. Essa con-
quista foi construída através da seriedade e do rigor com 
que os trabalhos são conduzidos em nossa instituição”, 
destaca Dr. Danilo Baltieri, que explica como funciona a 
aplicação de provas práticas: “Médicos provenientes de 
programas de residência médica em Psiquiatria que não 
foram acreditados pela Associação Brasileira de Psiquia-
tria precisam se inscrever em algum serviço credenciado 
para realização de prova prática, com critérios definidos 
pela própria ABP. Já estamos trabalhando para que a Fa-
culdade de Medicina do ABC inicie neste ano a aplicação 
deste tipo de avaliação”. 

em hospitais gerais, reabilitação em psiquiatria e ambulatório 
de psiquiatria geral, além de ambulatórios especializados em 
transtornos do humor, psicogeriatria, psiquiatria da infância 
e adolescência, transtornos da sexualidade, clínica forense e 
interconsulta psiquiátrica.
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O Instituto de Infectologia Emílio Ribas II, 
no Guarujá, organizou dias 12 e 13 de janeiro 
ciclo de palestras para orientação e conscienti-
zação de profissionais da saúde sobre a dengue, 
chikungunya e Zika vírus. A iniciativa contou 
cerca de 150 participantes, entre médicos, assis-
tentes sociais, agentes comunitários, enfermei-
ros, técnicos e auxiliares de enfermagem, entre 
outros convidados da Baixada Santista.

Com apoio da Secretaria de Estado da 
Saúde, o ciclo de palestras teve lugar no cam-
pus Guarujá da Universidade UNAERP. Sob 
responsabilidade dos infectologistas Dr. Mar-
cos Caseiro e Dr. Gustavo Pasquarelli, temas 
como situação epidemiológica, quadro clínico 
e tratamento das doenças foram abordados 
ao longo do evento.

Diretora técnica do Emílio Ribas II, Dra. 
Maria Odila Gomes Douglas ficou satisfeita 
com a adesão dos profissionais do Guarujá 
que participaram das palestras. “Pretendemos 
abordar o tema em toda a região. Nós somos 
referência em infectologia. Queremos mostrar 
como deve ser o atendimento e a utilização do 
hospital, com eficácia e rapidez”, destacou.

Durante o evento, o infectologista Dr. 
Marcos Caseiro falou sobre os efeitos da fe-
bre chikungunya e do Zika vírus, que apesar 
de não terem o mesmo grau letal da dengue, 
ocasionam sérias complicações. O Zika, por 
exemplo, ao infectar gestantes, está relacionado 

Emílio Ribas II organiza ciclo de palestras
sobre dengue, chikungunya e Zika

Primeiro mutirão da saúde de 2016 atende 3 mil moradores em São Caetano
O primeiro mutirão da saúde de 2016 

do Programa Fila Zero da Prefeitura de São 
Caetano atendeu 3 mil moradores em 16 de 
janeiro. Realizada no Hospital São Caetano, 
a 8ª edição da ação contou com participação 
de 35 médicos em 20 especialidades, com 
atendimentos espontâneos – sem neces-
sidade de marcar consulta – e agendados, 
entre outros serviços. Somados todos os 
mutirões mensais realizados já são mais de 
18 mil pacientes beneficiados.

“A população aceitou. Tem prestigiado. 
Tem reconhecido. Várias pessoas passaram 
e agradeceram a Administração. Coisa que 
era para fazer em meses, o cidadão con-
segue resolver na hora. Essa agilidade no 
atendimento realmente dá esse diferencial 
de qualidade do setor de Saúde de São Ca-
etano, um modelo a ser seguido no Brasil”, 
observou o prefeito Paulo Pinheiro.

A novidade da 8ª edição foi o teste rá-

preservativos masculinos e femininos e mate-
riais educativos.

Os atendimentos espontâneos foram nas 
especialidades de Clínica Médica, Fisioterapia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e 
Obstetrícia, Infectologia, Odontologia, Ortope-

pido gratuito de HIV por meio do fluído oral 
(saliva). O exame forneceu o resultado em até 
sete minutos, com acolhimento e aconselha-
mento de 31 moradores por profissionais do 
Centro de Prevenção e Assistência às Doenças 
Infecciosas (Cepadi), que também distribuíram 

dia, Otorrinolaringologia, Pequenas Cirur-
gias/Procedimentos, Psicologia, Urologia 
e Vascular. Já os agendados pela Central 
de Agendamento e Regulação abrangeram 
Cardiologia, Cardiologia Pré-operatório, 
Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria, 
Neurologia, Otorrinolaringologia, Reuma-
tologia, Psicologia e Psiquiatria.

O esquema de transporte esteve dis-
ponível, inclusive para pessoas com defi-
ciência. Além dos médicos, a ação contou 
com apoio de especialistas, auxiliares e 
técnicos de enfermagem. Foram ofereci-
das aferições de pressão arterial e glice-
mia, ultrassons morfológicos e ambulân-
cias para deslocamento de pacientes. A 
Ouvidoria da Saúde atendeu reclamações, 
críticas e sugestões dos moradores, en-
quanto a Unidade Móvel de Odontologia 
do Saúde em Movimento, vertente do Fila 
Zero, recebeu mais 36 munícipes.Teste rápido gratuito de HIV por meio do fluído oral: 31 moradores fizeram o exame

a casos de microcefalia nos recém-nascidos. Já 
o Dr. Gustavo Pasquarelli abordou a atenção 
no atendimento em casos de dengue, a impor-
tância da hidratação e ainda esclareceu dúvidas 
da plateia em relação a medicamentos, diag-
nóstico e fluxo de atendimento ao paciente.

FIM DE ANO
O mês de dezembro foi bastante agitado 

para os colaboradores do Instituto de Infecto-
logia Emílio Ribas II. Em 23 de dezembro, por 
exemplo, os funcionários estiveram mobiliza-
dos para doação de brinquedos e produtos de 
higiene para o Grupo de Apoio à Prevenção à 
Aids da Baixada Santista (GAPA/BS).

Dias antes, em 18 de dezembro, o Coral da 
Igreja Batista Peniel esteve no Emílio Ribas II e 
emocionou pacientes, colaboradores e visitantes 
ao entoar cânticos religiosos e natalinos. Ala por 
ala, todo o hospital foi contagiado pela energia 
positiva propagada pelas vozes do grupo. Na 
oportunidade, o ERII presenteou todos os pa-
cientes com lembranças, como forma de come-
morar o Natal mesmo diante das adversidades 
oriundas da doença e da internação hospitalar.

No dia seguinte (19), foi a vez da unidade 
organizar a confraternização de fim de ano 
dos funcionários, cujo objetivo principal foi 
fortalecer os laços existentes e festejar os re-
sultados obtidos ao longo do ano, a evolução 
e o crescimento. 

Evento contra dengue, chikungunya e Zika reuniu cerca de 150 profissionais de saúde

Emílio Ribas II doou brinquedos e produtos de higiene  
para o Grupo de Apoio à Prevenção à Aids

Coral da Igreja Batista Peniel emocionou  
pacientes, colaboradores e visitantes

PMSCS/Eric Romero
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Medicina ABC 
abre vagas em 
estudo sobre 

câncer de pele  
tipo melanoma

O Centro de Estudos e Pesquisas de 
Hematologia e Oncologia da Faculdade 
de Medicina do ABC (CEPHO-FMA-
BC) está com vagas abertas em pesqui-
sa clínica para tratamento de câncer de 
pele tipo melanoma. O atendimento é 
totalmente gratuito e terá duração de 
aproximadamente 24 meses. Podem se 
candidatar pacientes com mais de 18 
anos, de ambos os sexos, com diagnós-
tico confirmado de melanoma e que já 
tenham realizado tratamento anterior 
com medicação específica (anticorpo 
monoclonal anti-CTLA-4, como o Ipi-
limumab).

O medicamento em estudo que 
será oferecido aos pacientes já é co-
mercializado nos Estados Unidos, mas 
ainda não está disponível no Brasil. A 
utilização da droga é regulamentada 
pela ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) através do Progra-
ma de Acesso Expandido (legislação 
RDC 38/2013).

“Há quase 20 anos o CEPHO tem 
conduzido estudos clínicos com novos 
medicamentos, com objetivo de com-
provar a eficácia no tratamento dos 
mais diversos tipos de câncer. São trata-
mentos de alto custo, alguns ainda não 
comercializados no país e que podem 
ser fornecidos gratuitamente à popu-
lação por meio de ensaios clínicos fo-
mentados pela indústria farmacêutica”, 
explica o biomédico e um dos coorde-
nadores do CEPHO-FMABC, Douglas 
Felipe de Assis.

Interessados em participar do estu-
do sobre câncer de pele tipo melanoma 
devem entrar em contato pelo número 
(11) 4993-5491. Após triagem inicial 
por telefone, os pacientes que se en-
quadrarem nos perfis requeridos serão 
agendados para consulta preliminar, que 
definirá a inclusão ou não no protoco-
lo de tratamento. Os atendimentos são 
feitos no próprio Centro de Estudos e 
Pesquisas de Hematologia e Oncologia, 
no campus da Faculdade de Medicina 
do ABC (Av. Príncipe de Gales, 821 - 
Santo André). Mais informações pelo 
e-mail contato@cepho.org.br ou no site 
www.pesquisaoncologia.com.br. 

Parceria entre Fundação do ABC e Go-
verno do Estado, o Centro Hospitalar do Sis-
tema Penitenciário (CHSP) retomou em janei-
ro o programa Roda de Conversa – iniciativa 
sugerida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
como ferramenta de humanização do am-
biente assistencial. O objetivo é que, ao longo 
deste ano, todos os funcionários da unidade 
participem do trabalho, que visa melhorar a 
comunicação e a troca de informações entre 
colaboradores e o corpo diretivo, assim como 
fortalecer a gestão participativa.

Os encontros ocorrem todas as semanas, 
tanto no período da manhã quanto da tarde. A 
ideia é fortalecer o modelo da gestão centrada 
no trabalho em equipe e da construção cole-
tiva, a fim de compartilhar ideias e melhorias 
das atividades internas. Além disso, o trabalho 
permite aprimorar a comunicação institucional 
entre os profissionais, assim como dos profis-
sionais com os pacientes e familiares, e entre as 
equipes assistenciais e os funcionários da Se-
cretaria da Administração Penitenciária (SAP).

As rodas de conversa tiveram início no 
CHSP em outubro de 2015. Ao todo foram 
15 encontros ano passado com participação 
de dois grupos – lideranças e coordenadores 
de áreas – com 25 colaboradores cada. “Ao 
longo das rodas de conversa temos percebi-
do que a troca favorece a integração entre as 
equipes e a discussão conjunta de diretrizes 
hospitalares. Com isso, buscamos atingir nos-
so objetivo de gestão participativa, com todos 

Programa de ‘Roda de Conversa’ 
é retomado no Centro Hospitalar 

do Sistema Penitenciário

Quase 50 funcionários integraram coral do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário

Rodas de conversa visam melhorar a comunicação e fortalecer gestão participativa

Funcionários organizam coral no CHSP
Os funcionários do Centro Hospitalar do 

Sistema Penitenciário organizaram em dezem-
bro o projeto “Música no CHSP - Porque é Na-
tal!”. Ao todo foram quatro apresentações no 
refeitório da unidade, cada uma com duração 
aproximada de 30 minutos.

“O coral foi uma iniciativa dos próprios 
colaboradores e uma grata surpresa no encerra-
mento do ano. Funcionários de diversos setores 
e até mesmo terceiros aderiram e passaram a 
frequentar os ensaios. Foram quase 50 integran-
tes nas apresentações. Sem dúvida foi um mo-
vimento bastante importante no CHSP e que 
muito contribuiu para a integração”, afirma o 
superintendente do Centro Hospitalar do Siste-
ma Penitenciário. 

os funcionários colaborando com a gestão”, 
explica o superintendente do Centro Hospi-
talar do Sistema Penitenciário.

ABRANgÊNCIA TOTAL
Todos os gestores ligados à Superintendên-

cia, à Diretoria Administrativa e à Diretoria Téc-
nica, colaboradores vinculados a esses gestores, 
bem como os funcionários da Secretaria da 
Administração Penitenciária lotados no CHSP 
– num total de aproximadamente 120 pessoas 
– deverão participar neste 2016 dos encontros, 
que abordam temas relacionados à cultura e ao 
clima organizacional da unidade, entre outros 
assuntos de interesse dos participantes.

“Esperamos ampliar a formação de vín-
culos solidários entre as pessoas, tanto dentro 
de cada setor como entre os diversos setores, 
favorecendo a qualidade de vida no trabalho, 
a interação setorial e a consecução das metas 
institucionais”, revela a coordenadora de De-
senvolvimento do CHSP, Lais Helena Prearo 
Jacopucci, que completa: “Ao término dos en-
contros, os colaboradores são estimulados a 
utilizar a metodologia da roda de conversa nas 
reuniões intra e intersetoriais. Além disso, todos 
os setores têm acompanhamento mensal da 
Coordenação de Desenvolvimento, com intuito 
de dirimir dúvidas e garantir resultados positi-
vos através da utilização da metodologia”.
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Amigas se reencontram em 
Casa Terapêutica de São Bernardo

Saúde da Família beneficia mais de meio milhão

A Residência Terapêutica Feminina Casa 
das Violetas, em São Bernardo, esteve em 
festa na manhã de 26 de janeiro para receber 
uma nova moradora. Rosa Lopes de Oliveira 
Silva, 78 anos, esteve internada nos últimos 
dois anos no Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, 
em Sorocaba, mas a partir de agora vai mo-
rar com outras nove mulheres. É a chance de 
uma nova vida para uma mulher que passou 
praticamente 30 anos – desde 1986 – interna-
da em hospitais psiquiátricos.

A chegada de Rosa era aguardada com 
ansiedade pela moradora Maria do Perpétuo 
Socorro Sobral de Matos Carvalho, 60, que 
viveu com Rosa no Pavilhão 7 do hospital 
psiquiátrico do Interior nos últimos anos. Ali 
se tornaram amigas quase inseparáveis.

A nova moradora foi recebida com chur-
rasco, refrigerante e música. Ganhou um 
abraço carinhoso de Maria do Perpétuo, que 
se levantou com dificuldade e foi amparada 
por terapeutas ocupacionais. “É a minha ami-
ga. Gosto muito dela”, disse.

Rosa tem histórico de 29 anos de inter-
nações em hospitais psiquiátricos e aguardava 
pela desinternação desde 2009, ocupando se-
tor específico da unidade em Sorocaba, com 
pessoas na mesma situação. Foi lá que, em 
2014, conheceu Maria do Perpétuo.

JUNTAS NOVAMENTE
Um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) assinado entre a Prefeitura de Soro-
caba e o Ministério Público determinou o 
fechamento dos hospitais psiquiátricos da 
cidade e o tratamento dos pacientes em meio 
aberto. Um irmão de Maria do Perpétuo foi 
localizado em São Bernardo e ela seguiu para 

Em seis anos, quase triplicou o número 
de pessoas beneficiadas pela Estratégia Saú-
de da Família (ESF) de São Bernardo, que 
desenvolve ações de Atenção Básica e pre-
venção nas comunidades. Em 2009, 203 mil 
pessoas eram cadastradas e recebiam regu-
larmente a visita dos Agentes Comunitários 
de Saúde. Agora são cerca de 586 mil.

Atualmente, a estratégia está presente 
em 100% do território da cidade e con-
ta com 125 equipes de Saúde da Família 
formadas por médico, enfermeiro, auxiliar 
e técnico de enfermagem, agentes comu-

nardo registrou queda na taxa de mortalidade 
precoce da população com idade entre 30 e 69 
anos por doenças crônicas não transmissíveis, 
como hipertensão, diabetes, câncer e doenças 
respiratórias. Em 2009, eram 311,15 óbitos 
para cada 100 mil habitantes. Em 2014, o índi-
ce caiu para 278,55, segundo dados prelimina-
res. No mesmo período e para a faixa etária de 
30 a 59 anos, também houve diminuição nas 
taxas de internação em decorrência de AVC 
(Acidente Vascular Cerebral) de 7,35 para 4,75 
internações para cada 10 mil habitantes.

Os agentes comunitários são fundamentais 

nitários, dentista e auxiliar e técnico de saúde 
bucal.  “O principal ganho é que passamos a 
olhar de maneira ampliada para a saúde de cada 
indivíduo. Não é apenas uma consulta médica, 
mas também a prevenção, os cuidados com a 
alimentação, o incentivo à prática de atividades 
físicas nas próprias UBSs (por meio do pro-
grama De Bem com a Vida). E isso se reflete 
na qualidade de vida de cada família e pode ser 
observado na melhoria de vários indicadores”, 
explica a diretora do Departamento de Aten-
ção Básica Isabel Fuentes.

Graças ao trabalho de prevenção, São Ber-

nesse processo e, mais do que aproximar o 
cidadão e a rede municipal, atuam como edu-
cadores de saúde. São eles que identificam as 
necessidades dos integrantes de cada família 
e atuam para viabilizar o cuidado, que muitas 
vezes exige a presença do médico ou do en-
fermeiro na casa do munícipe. “Isso aproxi-
ma ainda mais a equipe que trabalha na UBS 
da realidade dos pacientes que ela atende. O 
vínculo é importante para promover o cuida-
do. É preciso que se estabeleça uma relação 
de confiança”, explica a diretora do departa-
mento de Atenção Básica.

Paciente vem para a cidade após viver em torno de 30 anos internada em hospitais psiquiátricos de Sorocaba

a Residência Terapêutica para ficar próxima 
da família. Como não foram localizados fa-
miliares de Rosa, decidiu-se por manter as 
amigas juntas em São Bernardo.

Maria do Perpétuo lembrou que, enquan-
to estavam no hospital psiquiátrico, era Rosa 
quem a ajudava a levantar da cama e, por ve-
zes, buscava água para ela. “Vivíamos em um 
quarto com outras sete pessoas, mas a Rosa é 
de quem mais gosto. Às vezes a gente passea-
va pelo hospital”, lembrou. As duas vão divi-
dir um quarto no andar térreo na nova casa.

São Bernardo conta com seis Residências 
Terapêuticas, sendo quatro masculinas e duas 
femininas, que abrigam mais de 50 morado-
res – pacientes que viveram por décadas em 
hospitais psiquiátricos. O processo de desin-
ternação teve início em 2009 na cidade, com 
objetivo de realizar o tratamento individual e 
em sociedade. “Contamos com toda a rede de 
saúde como retaguarda para esses moradores. 
É um trabalho integrado e multiprofissional 
que tem por objetivo auxiliá-los no resgate da 
autonomia e da autoestima”, explicou a coor-

denadora de oficina terapêutica Maria Apare-
cida Nardini da Silva.

A profissional lembrou que atualmente a 
rede de saúde conta com os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), que desenvolvem projetos 
terapêuticos individuais, além de ofertar oficina 
de artes e grupos de discussão. “Com isso con-
seguimos resgatar a identidade e descobrir a ne-
cessidade de cada um. É preciso criar condições 
e incentivá-los a tomar decisões, como que rou-
pa vestir, o que comer, quais passeios querem 
fazer. Isso não ocorria nos hospitais”, disse.

PMSBC/Nilson Sandre
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Nefrologia em Praia grande muda
realidade de pacientes renais

Hospital Irmã Dulce registra quase 10 mil internações em 2015

Atendimento no novo Centro de Nefrologia também investe na prevenção da doença renal

Parceria entre Prefeitura, Fundação do 
ABC e Complexo Irmã Dulce, o Centro de 
Nefrologia de Praia Grande – Nefro PG – 
foi inaugurado em 19 de janeiro e atende 
pacientes diagnosticados com problemas de 
insuficiência renal, encaminhados via rede 
pública de saúde. Trata-se da primeira fase do 
serviço, que inclui avaliação por equipe mul-
tidisciplinar, exames e cadastro para eventual 
tratamento de hemodiálise, que deve ser ho-
mologado pelo Ministério da Saúde em até 
120 dias. Para quem já está em atendimento 
na unidade, a iniciativa tem proporcionado 
mudanças significativas na qualidade de vida.

Há 3 anos, o aposentado Antonio José dos 
Santos é atendido por nefrologista no Centro 
de Especialidades Médicas e Assistência Social 
(CEMAS), onde são realizadas consultas em 
diversas especialidades médicas. “Lá no CE-
MAS nós ficávamos todos em um mesmo am-
biente, junto com as pessoas que esperam por 
atendimento com outros médicos. Com esse 
novo local, estamos mais bem acomodados e o 
atendimento é muito melhor”, considera.

O funcionário público Abel de Jesus dos 
Reis acompanha o pai, José Clarindo dos 

Reis, que também recebia atendimento pré-
dialítico no CEMAS e igualmente destacou as 
vantagens do novo serviço. “Estamos muito 
satisfeitos com esse novo prédio. Realmente 
é preciso haver uma atenção melhor para os 
portadores dessa doença”, avalia.

De acordo com o nefrologista responsá-
vel pelo serviço no Nefro PG, Marcus Viní-
cius Paiva Cavalcante Moreira, o atendimento 
pré-dialítico e a hemodiálise são conquistas 
importantes para o município e região. “Os 
portadores de insuficiência renal já têm um 
melhor atendimento e maior conforto no tra-
tamento. Mas o intuito é investir, principal-
mente, na medicina preventiva, para que o pa-
ciente não necessite da hemodiálise, que é o 
último estágio do tratamento, ou até mesmo 
perca o rim. Para isso, vamos acompanhar e 
dar suporte no atendimento de casos nas uni-
dades básicas de saúde”, ressaltou.

Com o atendimento iniciado já na rede 
básica, haverá maior atenção aos pacientes 
propensos às doenças renais. Segundo o mé-
dico, portadores de hipertensão arterial e dia-
béticos têm maiores chances de desenvolver o 
problema. “Precisamos tratar e orientar esses 

O Hospital Municipal Irmã Dulce se-
gue registrando grande movimento, espe-
cialmente para cirurgias, internações, partos 
e exames. Dados do Serviço de Arquivo 
Médico e Estatísticas (SAME) da unidade 
apontam 9.940 internações ano passado, 
sendo a maioria nas especialidades de Obs-
tetrícia e Ortopedia. As mesmas áreas se 
destacaram entre as 4.722 cirurgias realiza-
das em 2015. Já o Pronto-Socorro Central 
e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
contabilizaram juntos 409.215 atendimen-
tos e pelo menos 190 mil exames.

Apontado como uma das principais 
referências de serviços de saúde para a 
população da Baixada Santista, em 2014, 
o Complexo de Saúde Irmã Dulce foi 
responsável por quase 50% da demanda 
da região para os serviços regulados pela 
Central de Vagas do Estado. Em 2015, o 
recente levantamento aponta que o quadro 
praticamente acompanhou a mesma ten-
dência do ano anterior.

A ocupação de leitos hospitalares para 

pacientes, para evitar que desenvolvam a pri-
meira fase da insuficiência renal, quando o rim 
começa a apresentar algumas alterações”.

A prática de exercícios físicos, a ingestão 
regular de água e menos líquidos adocicados, 
como refrigerantes e sucos artificiais, além de 
uma dieta saudável, com menos sal, açúcar, 
frituras e gorduras, são algumas das reco-
mendações para prevenir problemas nos rins. 
Para os diabéticos e hipertensos, a orientação 

é para que também façam exames periódicos 
de urina e creatinina, que podem detectar pre-
cocemente qualquer variação no órgão.

A equipe multidisciplinar do Nefro PG é 
composta por médicos nefrologistas (adulto 
e pediátrico), enfermeiro, psicólogo, nutri-
cionista e assistente social. O local funciona 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na 
Avenida Presidente Costa e Silva, 1.389, no 
Bairro Boqueirão. 

mento de maternidades no Litoral Sul.
As cirurgias emergenciais e eletivas tam-

bém registraram números expressivos. Dos 
4.722 procedimentos cirúrgicos realizados em 
2015 no hospital municipal, 1.559 foram ele-
tivos. Foram 3.163 cirurgias emergenciais, o 
que representou quase 67% do total. Os aten-
dimentos incluem pacientes de Praia Grande 

gestantes em 2015 foi responsável por qua-
se 30% das internações, seguida pelos casos 
de traumatismos e fraturas, que consumiram 
em torno de 15% dos leitos. Das 9.940 in-
ternações, 2.785 foram para a especialidade 
de Obstetrícia e 1.464 para atendimentos de 
Ortopedia e Traumatologia. A crescente de-
manda de partos ocorre em virtude do fecha-

e de outros municípios da região.
O Hospital Municipal Irmã Dulce 

conta atualmente com 219 leitos, sendo 
84 regulados pelo Estado e 135 de res-
ponsabilidade do município. Além do 
hospital, a Fundação do ABC gerencia 
o Pronto-Socorro Central e a UPA Dr. 
Charles Antunes Bechara, do bairro Sa-
mambaia. O hospital também conta com 
o Ambulatório de Especialidades Cirúrgi-
cas. As três unidades geraram a expedi-
ção de aproximadamente 190 mil exames 
diversos.

A UPA realizou 174.347 atendimen-
tos durante 2015 nas especialidades de 
Clínica Médica, Pediatria e Bucomaxilo. 
O PS Central registrou 234.868 atendi-
mentos nas especialidades de Clínica Mé-
dica, Cirurgia Geral, Gineco/Obstetrícia, 
Ortopedia/Trauma e Bucomaxilo.

O Ambulatório de Especialidades Cirúr-
gicas fechou o ano com 16.030 atendimentos. 
Na Maternidade do Irmã Dulce ocorreram 
2.948 partos – 65% partos normais. 

Composto por equipe multidisciplinar, atendimento na unidade ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Obstetrícia e Ortopedia/Traumatologia tiveram as maiores demandas de internações

Fotos: HMID/Maitê Morelatto




