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UPA de Mogi realiza  
23 mil atendimentos em três 

meses de funcionamento

Satisfação dos usuários
é de quase 90% no

Hospital Central de Osasco

Trote cultural na  
FMABC combate mosquito

Aedes aegypti

Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC deram início em março às tratativas  
para um termo de cooperação técnica que prevê o acompanhamento especializado de gestantes com suspeita de Zika vírus nos ambulatórios  

de alto risco da instituição, assim como dos recém-nascidos – com microcefalia ou não. A partir da parceria, as sete cidades da região  
também contarão com plataforma diagnóstica e sistema de vigilância. Pág. 5

Medicina ABC e Fundação do ABC
acompanharão grávidas com suspeita
de Zika e crianças com microcefalia

Fotos: Divulgação Consórcio ABC
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Hospital Estadual de Francisco Morato reduz 
em quase 30% desperdício de alimentos

Parceria entre o Governo do Estado 
e a Fundação do ABC, o Hospital Esta-
dual de Francisco Morato deu início em 3 
de fevereiro à campanha para diminuição 
do desperdício de alimentos no refeitório 
da unidade. Coordenado pelo Serviço de 
Nutrição e Dietética, em parceria com a 
Comissão de Gerenciamento de Resídu-
os de Serviços de Saúde, o trabalho en-
volveu os colaboradores da unidade com 
objetivo de conscientizar para a redução 
do chamado “resto ingesta” – ou seja, a 
sobra de alimento nos pratos.

Batizada “Diga não ao Desperdício”, 
a campanha teve início com a entrega aos 
funcionários de um cartão contendo 12 
espaços em branco. Todas as vezes que o 
colaborador devolvia o prato limpo, rece-
bia um carimbo no cartão. “Ao completar 
todos os espaços, o colaborador colocava 
o cartão em uma urna e passava a concor-
rer a uma cesta de produtos da Nestlé”, 
explica a coordenadora de Nutrição do 
HEFM, Alcione Bezerra.

O primeiro sorteio da cesta de pro-
dutos ocorreu em 1º de março, pre-
miando a funcionária Maria Eliane de 

Lima, do setor de Nutrição. O segun-
do sorteio está programado para 31 de 
março. “Para marcar o início da campa-
nha, montamos degustação de receitas 
baseadas no reaproveitamento total de 
alimentos. Entre os itens que compuse-
ram o menu estiveram doce de casca de 
maracujá, suco de casca de abacaxi com 
hortelã e bolinho de talo de couve”, 
acrescenta Alcione Bezerra.

RESULTADO POSITIVO
Apesar de pouco mais de um mês de 

implantação, o trabalho de conscientiza-
ção junto aos funcionários já tem apre-
sentado resultados positivos. A média da 
sobra de alimento nos pratos nos 6 meses 
anteriores à campanha era de 200 quilos 
por mês. Em fevereiro, primeiro mês da 
iniciativa, o resto ingesta caiu para 143 
quilos – ou seja, queda de 28,5%. “Es-
tamos muito satisfeitos com os números 
iniciais, mas isso ainda é somente o come-
ço”, garante a coordenadora de Nutrição 
do Hospital Estadual de Francisco Mo-
rato, que já planeja as próximas ações da 
campanha de conscientização. 

Campanha do HEFM foi batizada “Diga não ao Desperdício”

Crescer com sustentabilidade
Nos últimos cinco 

anos, a Fundação do 
ABC viveu período de 
grande expansão – prin-
cipalmente porque as 
organizações sociais de 
saúde (OSSs) passaram 
a ocupar papel de par-
ceiras estratégicas dos 
municípios e do Go-
verno do Estado para a 
assistência, promoção e 
prevenção na saúde.

Para assumir esse pa-
pel com eficácia e com-
petência, a FUABC pre-
cisou se reinventar, com investimentos em 
infraestrutura, capacitação profissional, mo-
dernização de processos e do atual modelo 
de gestão – a gestão compartilhada com os 
parceiros, que foi implantada e aperfeiçoada 
com o passar dos anos.

Hoje a Fundação do ABC tem a capaci-
dade técnica necessária para contribuir com 
a construção de políticas públicas de saúde. 
É parceira fundamental para viabilizar pla-
nos de trabalho e projetos. Todos os contra-
tos têm objetivos claros e metas rigorosas, 
que são auditadas e acompanhadas de perto 
pelos municípios e governo estadual.

Hoje administramos 18 hospitais, três 
AMEs (Ambulatórios Médicos de Especiali-
dades), a Faculdade de Medicina do ABC e 
centenas de planos de trabalho via Central de 
Convênios. Frente ao cenário técnico favorá-
vel e ao volume atual de parcerias da entida-
de, meu objetivo – e um dos maiores desafios 
– não é ampliar o quadro de contratos e de 
parceiros estratégicos, mas sim dar sustenta-
bilidade, garantir mais qualidade aos serviços 
e aos contratos que a FUABC já gerencia.

Prestes a completar 50 anos, a responsa-
bilidade da Fundação do ABC hoje é muito 
grande. Nós temos que crescer. Mas precisa-
mos crescer de forma sustentável, sem colo-
car em risco o orçamento e a qualidade do 

atendimento, que é uma 
marca da entidade. Vou 
trabalhar nesse sentido, 
perseguindo sempre a 
eficiência administrativa, 
financeira e, especial-
mente, fortalecendo os 
princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde, 
porque, afinal, nós pres-
tamos serviços públicos 
de saúde.

Levar em conside-
ração esses princípios e 
diretrizes do SUS é fun-
damental para mim en-

quanto gestora da FUABC. A saúde é uma 
área que, apesar das visões ideológicas, par-
tidárias 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 militante do SUS. Trabalho 
com saúde pública desde 1977, triste época 
da ditadura, quando a exclusão social era bru-
tal. Lutar pela igualdade de oportunidades e 
direito ao acesso aos serviços de saúde sem-
pre estiveram presentes nas diretrizes de meu 
trabalho ao longo desses 38 anos.

Na Fundação do ABC não será diferente. 
Já estou em tempo integral, com dedicação 
integral à FUABC. Missão dada é missão 
cumprida. Vou honrar o Conselho de Cura-
dores, que me elegeu presidente por una-
nimidade, e o prefeito Carlos Grana, que 
confiou e indicou meu nome à Presidência. 
Espero que, ao final desses dois anos, eu te-
nha, junto com nossos parceiros, conseguido 
avançar nas ações para garantir à população 
o acesso e qualidade dos serviços de saúde, 
e juntos reconheçamos que “combatemos o 
bom combate e saímos vitoriosos”.

Maria Aparecida Batistel Damaia
PRESIDEnTE DA FUABC

PMSA
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O cronograma de obras e serviços da 
Secretaria de Saúde de Santo André inclui 
neste ano a entrega de dois equipamentos 
à população. Em abril, a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Central 24 horas, ao 
lado do Paço, que integra a rede de urgên-
cia e emergência do município. No segundo 
semestre, a inauguração do CER (Centro 
Especializado em Reabilitação), inédito no 
Grande ABC, que atenderá em um único 
espaço a quatro tipos de deficiências: física, 
auditiva, visual e intelectual.

O médico e secretário de Saúde de Santo 
André, Homero Nepomuceno Duarte, em 
companhia de representantes do Legislativo 
e de outras secretarias da Prefeitura, profis-
sionais e técnicos da área, além de autori-
dades, como a presidente da Fundação do 
ABC, Cida Damaia, e secretários municipais, 
visitou os dois espaços públicos na manhã 
de 26 de fevereiro.

O primeiro ponto de parada foi o CER, 
que está em construção no bairro Campes-
tre – em frente à Paróquia São Judas Tadeu. 
“Trata-se de um espaço que qualificará o 
atendimento às pessoas com deficiências da 
cidade. Mas, futuramente, Santo André po-
derá ter papel regional em alguns serviços, 
como na distribuição de órteses, próteses, 
cadeiras de rodas e aparelhos auditivos, des-
de que seja pactuado entre os demais muni-
cípios”, afirmou Homero.

Hoje, parte dessa demanda é atendida 
pela Apraespi (Associação de Prevenção, 
Atendimento Especializado e Inclusão da 
Pessoa com Deficiência de Ribeirão Pires), 
entidade vinculada à Prefeitura local. No 
caso de Santo André, o município já presta 
serviço de reabilitação física e intelectual em 
dois equipamentos públicos distintos. “Com 
a abertura do CER, incluiremos também as 
reabilitações auditivas e visuais em um mes-
mo espaço”, ressaltou Maria Cristina Rizzo, 
responsável pela área técnica da pessoa com 
deficiência da Secretaria de Saúde.

OFICInA ORTOPÉDICA
Com área de dois mil metros quadrados, 

o espaço, além do CER, abrigará ainda ofi-
cina ortopédica para confecção de órteses, 
próteses e coletes, além de meios de loco-
moção, como cadeiras de rodas, bengalas e 
andadores – o que também será um diferen-

UPA Central de Santo André será
entregue em abril e ‘CER’ no 2º semestre

Secretário municipal de Saúde, Homero Nepomuceno Duarte
comandou visita técnica aos dois equipamentos públicos

cial de atendimento ao público-alvo. “Nossa 
previsão é inaugurar o centro no segundo 
semestre, com os serviços para reabilitação e 
os consultórios clínicos. A oficina ficará para 
uma fase seguinte”, adiantou o secretário.

O projeto arquitetônico prevê três an-
dares, com total acessibilidade.  No subsolo 
estarão concentrados a oficina ortopédica e 
o estacionamento. No térreo, mais precisa-
mente o local de entrada da população, fica-
rão recepção e consultórios clínicos, que se 
estenderão para o pavimento superior. No 
total, dois blocos que serão interligados por 
duas passarelas. Neste momento, a obra en-
tra na fase de acabamento.

O CER tem investimento da ordem de 
R$ 8 milhões, entre construção e aquisição 
de equipamentos, com recursos do Gover-
no Federal. O centro está classificado pelo 
Ministério da Saúde como tipo IV.

UPA 24 HORAS
Na sequência, a comitiva seguiu para a 

UPA Central 24 Horas, ex-PA (Pronto Aten-
dimento), que entra na reta final para entrega 
à população em abril – a obra teve início em 
outubro de 2014, mas sofreu interrupções 
por conta de quebra contratual pela empre-
sa. “A data exata ainda está sendo definida 
pelo gabinete do prefeito Carlos Grana. Os 
mobiliários estão chegando e começarão a 
ser instalados agora em março, bem como a 

parte de sinalização interna”, disse Homero.
Com média de 12 mil atendimentos 

mensais no então PA Central, a UPA deverá 
aumentar a capacidade de acolhimento ao 
usuário. No térreo funcionarão vários ser-
viços, como sala de raio-x e de classificação 
de risco do paciente, além de nove leitos de 
observação e duas salas de isolamento, entre 
outros. Com a ampliação do prédio, a unida-
de ganhou piso superior, que será destinado 

ao descanso da equipe multidisciplinar.
Com a reforma e ampliação, o equipa-

mento será readequado nos padrões de uma 
UPA – porte II (abrangência de 100 mil a 
200 mil habitantes). Na prática, além da 
otimização do espaço e melhoria do atendi-
mento à população, a unidade passará a re-
ceber recursos do Ministério da Saúde para 
sua manutenção mensal – hoje o custeio é 
100% da Prefeitura.

Parte da comitiva que visitou as obras do CER no bairro Campestre, em Santo André, para pessoas com deficiências

UPA Central 24 horas integrará a rede de urgência e emergência de Santo André: serviço será entregue à população em abril

Fotos: PMSA/David Rego Jr
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Celebrado anualmente em 14 de março, o Dia Mun-
dial da Incontinência Urinária contou com ação especial 
no Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), em San-
to André, que teve tanto objetivo assistencial como de 
orientação da população. No dia 15, foram realizados 
15 exames de urodinâmica em pacientes pré-agendados. 
Trata-se de avaliação de alta complexidade e longa du-
ração (que varia de 40 minutos a uma hora), que serve 
para aferir a função da bexiga, medindo a capacidade 
de armazenamento e como ocorre o esvaziamento. A 
indicação, na maioria dos casos, é para pacientes com 
distúrbios neurológicos, mulheres com incontinência 
urinária e homens com problemas na próstata.

A atividade no Hospital Mário Covas foi fruto de 
campanha da Associação Brasileira pela Continência 
B. C. Stuart, uma instituição sem fins lucrativos, cujo 
objetivo central é auxiliar pessoas que sofrem de in-
continência urinária e fecal.

ALTA InCIDÊnCIA
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a incontinência urinária atinge 5% da população 
mundial. No Brasil, a estimativa é de que 10 milhões 
de pacientes estejam nessa condição, sendo que as mu-
lheres apresentam duas vezes mais o problema quan-
do comparadas aos homens. “Outro público bastante 
afetado pela incontinência urinária são os idosos, que 
muitas vezes deixam de procurar ajuda por acreditarem 
que a perda de urina faz parte do envelhecimento e que 
não há nada a ser feito. Entretanto, é preciso ressaltar 
que a incontinência urinária tem tratamento e muitas 
vezes é possível obtermos a cura. Essa foi a mensagem 
que quisemos passar para toda a população durante a 
semana do dia 14, em comemoração ao Dia Mundial da 
Incontinência Urinária”, afirma o professor assistente 
da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do 
ABC e presidente da Associação Brasileira pela Conti-
nência B. C. Stuart, Dr. Caio César Cintra.

Conforme definição da Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU), a incontinência urinária é a perda de 
urina que o paciente não consegue controlar. Não é só 
um problema físico e pode afetar aspectos emocionais, 
psicológicos e a vida social das pessoas. Muitos que 
sofrem com essa condição têm medo de fazer as ativi-
dades diárias normais e expor o problema. Além disso, 
não podem ficar muito longe de um banheiro e evitam 
aglomerações de pessoas.

São muitas as causas para a incontinência urinária. 
Muitas vezes a perda involuntária é sintoma de outras 
doenças, entre as principais câncer de bexiga ou de prós-
tata, diabetes, aumento da próstata e infecções do trato 
urinário. Outras condições de saúde que aumentam o 
risco para incontinência são gravidez e partos, obesida-
de, esclerose múltipla, doença de Parkinson, acidente 
vascular cerebral (AVC) e envelhecimento, entre outras.

Devido à grande variedade de possíveis causas, é 
fundamental que o paciente deixe a vergonha de lado 
e procure ajuda profissional especializada. Dessa for-
ma, será possível obter um diagnóstico preciso sobre o 
problema e dar início ao tratamento mais adequado. 

Quase 90% dos usuários do Hospital Municipal Central 
de Osasco recomendariam a unidade a amigos e parentes. Ao 
todo, 89,7% mostraram-se satisfeitos com a assistência re-
cebida, a ponto de indicar o HMCO a pessoas de convívio 
próximo. Os números fazem parte de pesquisa de satisfação 
realizada mensalmente pelo Serviço de Atendimento ao Usu-
ário (SAU). Em janeiro, por exemplo, foram 760 entrevistados 
entre pacientes e acompanhantes, cuja abordagem ocorre de 
forma ativa, passiva e diretamente no leito de internação.

Segundo o levantamento do SAU, mais de 91% dos usuá-
rios do Hospital Municipal de Osasco consideram os médicos 
da unidade “Bons ou Ótimos”. A satisfação geral com a equi-
pe de enfermagem é de 85%, enquanto o atendimento nas 
recepções atingiu média de 86%.

O Serviço de Atendimento ao Usuário do HMCO tem 
por finalidade oferecer atendimento de qualidade, humani-
zado e personalizado aos usuários. Com equipe treinada e 
preparada para acolher pacientes e familiares, o setor bus-
ca orientar a população, tirar dúvidas e resolver possíveis 
problemas no exato momento em que ocorrem. Também 
responde pelas pesquisas de satisfação e realiza atendimen-
tos individuais para elogios, sugestões, opiniões e queixas de 
quem frequenta o hospital.

“O SAU é o principal canal de comunicação entre os usu-
ários e a Diretoria do Hospital. Trata-se de um importante 
aliado no esforço permanente de identificarmos os pontos 
positivos e aqueles que precisam ser aprimorados, assim como 
na busca contínua por soluções. É uma forma eficiente e hu-
mana de ouvirmos nossos pacientes e acompanhantes, que 

utilizam os serviços e podem contribuir muito com opiniões e 
sugestões”, considera o superintendente do Hospital Munici-
pal Central de Osasco, Dr. Alessandro Neves.

AVALIAÇÃO POSITIVA
A pesquisa mensal realizada pelo Serviço de Atendimento 

ao Usuário é segmentada de acordo com o setor do hospital: 
internação, pronto-socorro adulto e pronto-socorro infantil. 
Cada uma das alas é avaliada por pacientes e acompanhantes 
em diversos quesitos, entre os quais recepção, enfermagem, 
coleta, médico, alimentação, serviço social, telefonistas, con-
troladores de acesso, manutenção e limpeza. Dos 760 usuários 
entrevistados em janeiro, 299 passaram em atendimento no 
PS adulto, 118 no PS infantil e 343 estiveram internados.

“Os números gerais são bastante interessantes para avaliar-
mos a opinião dos usuários sobre o atendimento do hospital. 
Além disso, temos filtros que permitem analisar em detalhes 
áreas específicas dentro de cada setor. Na ala de internação, 
por exemplo, é possível verificar que mais de 92% dos usuá-
rios consideraram os médicos bons ou ótimos. A enfermagem 
passa de 89%”, detalha Andrea Marcandalli, coordenadora do 
Serviço de Atendimento ao Usuário do HMCO.

Outro ponto destacado pela coordenadora é a preocupa-
ção com a resolução das demandas. “Temos trabalhado inten-
samente para que todos os questionamentos sejam respondi-
dos de forma rápida e efetiva. Essa preocupação tem mantido 
extremamente elevadas as taxas de resolutividade do SAU. Em 
janeiro, por exemplo, resolvemos 96,3% das queixas”, calcula 
Andrea Marcandalli. 

Dia Mundial da 
Incontinência Urinária

tem ação no  
Hospital Mário Covas

Satisfação dos usuários  
é de quase 90% no Hospital 

Municipal Central de Osasco

Superintendente do Hospital Municipal Central de Osasco, Dr. Alessandro Neves

Secom/PMO/Ivan Cruz
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Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 
Fundação do ABC (FUABC) e Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC) deram início 
em 7 de março às tratativas para um termo de 
cooperação técnica que prevê o acompanha-
mento especializado de gestantes com sus-
peita de Zika vírus nos ambulatórios de alto 
risco da instituição, assim como dos recém-
nascidos – com microcefalia ou não. A pre-
sidente da FUABC, Cida Damaia, informou 
que a parceria inclui pesquisa sobre arboviro-
ses – doenças transmitidas aos humanos por 
meio de insetos –, com destaque para a den-
gue, Zika e febre chikungunya. “As sete cida-
des da região do ABC passarão a contar com 
uma plataforma diagnóstica e um sistema de 
vigilância contra esses vírus”, explicou.

Trata-se de projeto de pesquisa da Facul-
dade de Medicina do ABC, coordenado pelos 
pesquisadores Fernando Luiz Affonso Fon-
seca, Beatriz Alves, Flavia de Sousa, Gabriel 
Laporta e Renato Pereira de Souza. Em fase 
de aprovação para financiamento pelo Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), vinculado ao Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovação, e pela 
FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo, o estudo será desen-
volvido em parceria com o Instituto Adolfo 
Lutz, ligado ao Governo do Estado. A par-
tir da cooperação técnica, os municípios do 
ABC participarão com a coleta de material e 
amostras de sangue.

“Pacientes da região do ABC entre 18 e 
70 anos, com suspeita de dengue, Zika ou 
chikungunya, terão coletadas duas amostras 
de sangue. A primeira seguirá para o Insti-
tuto Adolfo Lutz, dentro do fluxo conven-
cional de notificações já vigente. A segunda 
virá para a plataforma da FMABC, onde será 
feito o diagnóstico molecular. Casos positivos 
serão confirmados em testes validados pelo 
Instituto Adolfo Lutz”, detalha o vice-diretor 
da Medicina ABC, Dr. Fernando Luiz Affon-
so Fonseca, que acrescenta: “As amostras ne-
gativas serão direcionadas para uma segunda 
plataforma de estudo, em que verificaremos 
a presença de outras arboviroses, geralmente 
negligenciadas, mas que já circulam no Es-
tado de São Paulo: Rocio, Mayaro, Oeste do 
Nilo e Encefalite de São Luís”.

A partir dos casos positivos para dengue, 
Zika ou chikungunya, equipes da Faculdade de 
Medicina do ABC darão início a trabalho de 
campo em busca de mosquitos nas regiões de 

Medicina ABC e Fundação do ABC
acompanharão grávidas com suspeita
de Zika e crianças com microcefalia

origem dos pacientes. “Os mosquitos coleta-
dos serão inseridos em nossa plataforma diag-
nóstica e analisados para confirmação ou não 
da presença dos vírus. A partir dos resultados, 
será possível mapear as regiões com maior in-
cidência das doenças e subsidiar o Poder Públi-
co com informações que permitam o combate 
mais efetivo e direcionado ao Aedes aegypti”, 
explica Dr. Fernando Fonseca.

ACOMPAnHAMEnTO 
ESPECIALIZADO
Além do diagnóstico molecular das 

amostras de sangue, da plataforma diag-
nóstica e sistema de vigilância contra os 
vírus transmitidos pelo Aedes, a Faculdade 
de Medicina do ABC está criando grupo 

multiprofissional para o acompanhamento 
especializado de gestantes com suspeita de 
Zika vírus, assim como dos recém-nascidos 
– com microcefalia ou não.

Os professores Maria Angela Zaccarelli 
Marino, de Endocrinologia, e Rubens Wa-
jnsztejn, de Neuropediatria, estão organizan-
do o trabalho, que contará com atendimento 
conjunto de neuropediatras, oftalmologistas, 
psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionais e fonoaudiólogos, entre 
outros profissionais de saúde. O fluxo assis-
tencial ainda será definido entre os municí-
pios e a FMABC. Os atendimentos ocorrerão 
em parceria com o Instituto Neurológico de 
São Paulo, com apoio da Sociedade Brasileira 
de Neurologia Infantil.

COOPERAÇÃO E ACESSO
Durante a reunião no Consórcio In-

termunicipal Grande ABC, a presidente da 
Fundação do ABC, Cida Damaia, afirmou 
que a instituição pretende facilitar a inter-
locução para o acesso a equipamentos de 
saúde da rede estadual. “O objetivo é mini-
mizar os gargalos históricos de assistência à 
população”, disse.

O coordenador do Grupo de Trabalho 
Saúde do Consórcio e secretário de Saúde de 
Santo André, Homero Nepomuceno Duar-
te, destacou a importância da participação do 
ABC na pesquisa nacional com foco nos ar-
bovírus, em especial as doenças transmitidas 
pelo Aedes aegypti.  “O objetivo é identificar 
o comportamento e a disseminação desses 
vírus na região. Essa frente de trabalho, de 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologia é 
importante para o Grande ABC”, ressaltou.

OUTRAS PARCERIAS
Além dos temas relacionados à dengue, 

Zika e febre chikungunya, Fundação do ABC 
e Faculdade de Medicina do ABC apresenta-
ram aos membros do Consórcio outros pro-
jetos para cooperação técnica, entre os quais 
a ampliação da atuação do ambulatório de 
doenças raras para as sete cidades da região, 
o credenciamento da FUABC-FMABC para 
realização de exames de polissonografia e a 
realização de cursos de capacitação para ser-
vidores dos municípios no campo da Saúde: 
“Temos uma série de cursos de graduação e 
pós-graduação que podemos oferecer, por 
meio de subsídios dentro desse compromis-
so, atendendo às necessidades dos municí-
pios”, declarou a presidente da FUABC.

Segundo Homero Duarte, a FUABC será 
convidada a acompanhar as atividades do GT 
Saúde da entidade regional, dando apoio aos tra-
balhos desenvolvidos. “A Fundação do ABC vai 
se aproximar ainda mais das ações regionais. Para 
um primeiro encontro, em que houve a apresen-
tação da carta de intenções, já tivemos algo bem 
consistente”, disse o coordenador do GT.

O presidente do Consórcio Intermu-
nicipal Grande ABC e prefeito de São Ber-
nardo do Campo, Luiz Marinho, ressaltou a 
importância de a FUABC reforçar a atuação 
na região. “Quero aplaudir essa aproximação, 
pois a Fundação tem um papel estratégico e 
precisa estar presente nos sete municípios. 
Espero que essa atuação estimule iniciativas 
semelhantes em outras regiões”, afirmou. 

Termo de cooperação com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC também contempla o desenvolvimento  
de plataforma diagnóstica e sistema de vigilância para arboviroses nas sete cidades da região

Vice-diretor da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca realiza apresentação no Consórcio

Fotos: Divulgação Consórcio ABC
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Fundação do ABC reúne unidades para
planejamento em sustentabilidade

Vinculado à Diretoria Executiva de Qua-
lidade, o Programa Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade da Fundação do ABC reuniu 
em 2 de março representantes de todos os 
hospitais e unidades mantidas, assim como 
a coordenação do curso de Gestão em Saú-
de Ambiental da Faculdade de Medicina do 
ABC, com intuito de rever as ações desenvol-
vidas em 2015 e discutir as metas e iniciativas 
conjuntas planejadas para este ano. Foi o pri-
meiro de três encontros gerais programados 
para 2016 pela FUABC, que hoje gerencia 18 
hospitais e 3 AMEs (Ambulatórios Médicos 
de Especialidades), além da FMABC e da 
Central de Convênios, que administra mais 
40 planos de trabalho específicos – incluindo 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de 
Santo André, São Bernardo, Santos e Franco 
da Rocha, por exemplo.

“Realizamos a reunião para marcar o iní-
cio dos trabalhos na área de meio ambiente 
e sustentabilidade neste ano e também com 
objetivo de abrir espaço para a troca de ex-
periências, projetos e iniciativas positivas 
que nossos colaboradores têm desenvolvido 
nas diversas unidades da Fundação do ABC. 
Aproveitamos para revisar tudo o que foi fei-
to no primeiro ano do Programa Meio Am-
biente e Sustentabilidade, em 2015, e adiantar 
a agenda, novidades e projetos para este ano”, 
enumerou o diretor executivo de Qualidade 
da FUABC, Dr. Murilo Dib.

Entre as ações apresentadas no encontro 
esteve o início de parcerias para desconta-
minação e reciclagem de lâmpadas. Trata-se 
de demanda comum a todas as unidades de 
saúde, pois o descarte consciente gera custo 
elevado. A partir do trabalho piloto da FUA-
BC, foi possível economizar em 2015 cerca 
de R$ 15.000,00 com reciclagem de lâmpadas. 
A ideia agora é buscar alternativas para um 
projeto amplo e de longo prazo, que benefi-
cie todos os equipamentos gerenciados pela 
Fundação do ABC.

gEREnCIAMEnTO DE RESÍDUOS
Outro ponto destacado na reunião foi a 

criação em 2015 do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos em Serviço da Saúde (PGRSS) 
institucional da Fundação do ABC. A partir 
desse modelo, as unidades mantidas passa-
ram a atualizar seus planos de resíduos gra-
dativamente, com intuito de padronizar a 
metodologia em toda a FUABC. Além disso, 
uma demanda que será reforçada neste 2016 
é a compra de balanças pelas unidades. “As 
balanças são fundamentais para que os hos-
pitais e unidades de saúde possam pesar os 

resíduos e quantificar a produção em cada 
setor. A partir desse trabalho, poderemos 
promover treinamentos e implantar medidas 
para redução dos resíduos infectantes, cujo 
descarte tem custo elevado, e posteriormen-
te comparar o impacto das ações propos-
tas na redução dos resíduos hospitalares”, 
explicaram os gestores do Programa Meio 
Ambiente e Sustentabilidade da Fundação 
do ABC, Cristina Passaretti, José Alexandre 
Filho e Pedro Henrique.

Com base na pesagem dos resíduos por 
unidade e por setor, será possível instituir 
uma outra ferramenta de gestão: o livro de 
controle de resíduos. Com isso, mês a mês 
será feito controle da produção de resíduos 
em cada departamento, o que permitirá com-
parações, controle mais efetivo e redução de 

custos. “A compra das balanças e o livro de 
controle de resíduos do setor são fundamen-
tais dentro do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos em Serviço da Saúde. Com maior 
controle, melhoramos a segregação dos resí-
duos, diminuindo o volume de infectantes e o 
custo da unidade com descarte. Além disso, 
outro benefício será a padronização na me-
dição dos resíduos, que fornecerá à FUABC 
indicadores gerais e segmentados, subsidian-
do o desenvolvimento de novos projetos e a 
tomada de decisões”, detalhou o diretor Dr. 
Murilo Dib.

2º FÓRUM DE 
SUSTEnTABILIDADE
Em dezembro de 2015, o Programa 

Meio Ambiente e Sustentabilidade organi-

zou a primeira edição do “Fórum em Saú-
de e Sustentabilidade”, cujo objetivo foi dar 
visibilidade a ações socioambientais rele-
vantes, assim como promover a discussão 
de temas relacionados ao desenvolvimento 
sustentável, responsabilidade social, gestão 
ambiental, saúde e meio ambiente.

Além de palestras e debates, a programa-
ção científica abriu espaço para apresentação 
dos trabalhos das unidades da Fundação do 
ABC reconhecidos com menções honrosas 
na edição 2015 do Prêmio Amigo do Meio 
Ambiente – realizado em anualmente pela 
Secretaria de Saúde do Estado de São Pau-
lo. Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Mauá e de Praia Grande, Com-
plexo Hospitalar Municipal de São Caetano, 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II do 
Guarujá, Hospital Estadual Mário Covas, 
Hospital Estadual de Francisco Morato, Hos-
pital Nardini de Mauá e Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) São João-Lavras, de 
Guarulhos, estiveram entre as unidades que 
apresentaram cases de sucesso.

Para 2016 já está confirmada a realização 
do “II Fórum em Saúde e Sustentabilidade”, 
cuja data provável foi anunciada na reunião 
com as unidades: 23 de novembro. “A partir 
da experiência inicial de 2015 e do sucesso do 
evento, nossa ideia é realizar algo ainda maior 
e com adesão de mais unidades da Fundação 
do ABC. Vamos incentivar a participação de 
nossos equipamentos de saúde no Prêmio 
Amigo do Meio Ambiente, para que poste-
riormente possam compartilhar essas experi-
ências também no fórum da FUABC”, plane-
jam os gestores do Programa Meio Ambiente 
e Sustentabilidade. 
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Curso de gestão em Saúde Ambiental faz
trote cultural em combate ao Aedes aegypti

Professores e alunos do curso de Ges-
tão em Saúde Ambiental da Faculdade de 
Medicina do ABC organizaram recepção 
de calouros inusitada neste 2016. Frente ao 
aumento dos casos de dengue, febre chikun-
gunya e Zika vírus – todas transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti – na época de calor, 
a comunidade acadêmica se mobilizou para 
realização do “Trote Cultural”.

Sob comando do coordenador e do vice 
de Saúde Ambiental, respectivamente, Odair 
Ramos da Silva e Rogério Alvarenga, docen-
tes e discentes estiveram reunidos em 18 de 
fevereiro com os primeiranistas, no jardim 
em frente ao prédio Anexo II do campus 
universitário, onde realizaram o plantio do 
primeiro lote de Crotalaria breviflora. Tra-
ta-se de projeto experimental da graduação 
relacionado ao combate ao Aedes aegypti, 
que busca, além de informar a comunidade 
acadêmica, fornecer dados científicos para 
controle e combate ao mosquito hospedeiro 
da dengue, chikungunya e Zika.

O projeto da Gestão em Saúde Ambien-
tal testa a eficácia da planta Crotalaria brevi-
flora na atração de inimigos naturais. Elabo-
rado inicialmente pelo professor da FMABC 
e vice-diretor, Dr. Fernando Luiz Affonso 
Fonseca, o estudo será acompanhado por 
alunos do curso e pelos ex-alunos Danilo 
Correa e Daniel Filho, que hoje atuam como 

funcionários da área ambiental da FMABC.
Pesquisas indicam que a Crotalaria bre-

viflora atrai a libélula, que é considerada in-
seto predador do Aedes Aegypti. A libélula 
adulta se alimenta do mosquito da dengue e 
também coloca seus ovos em água parada, a 
exemplo do Aedes. Entretanto, as larvas da 
libélula se alimentam das larvas do mosquito 
da dengue, eliminando o foco de transmis-
são no local. O projeto da FMABC busca, 
justamente, verificar o desenvolvimento da 
planta, sua formação e a presença de insetos 
como colaboradores para o controle da den-
gue, chikungunya e Zika.

Na recepção aos calouros e inauguração 
do projeto, os professores de Gestão em Saú-
de Ambiental, Eriane Justo e Gabriel Lapor-
ta, destacaram a importância da graduação e 
da ampla possibilidade de atuação profissio-
nal, que inclui questões como o controle de 
vetores e a prevenção de doenças.

VISITAnTE ILUSTRE
Na oportunidade do Trote Cultural, os 

novos alunos de Saúde Ambiental também 
puderam assistir palestra do professor Nel-
son Leite Sá, consultor da área de Saúde 
Ambiental e do Trabalhador em Portugal. 
O convidado internacional abordou temas 
gerais em saúde ambiental, epidemias e os 
problemas ambientais mais comuns. 

Em comemoração ao Dia Mundial da 
Água, o Centro Educacional Unificado 
(CEU) Alto Alegre será palco em 22 de mar-
ço da 7ª edição da Ciranda da Água de São 
Mateus, cujo objetivo é apontar caminhos, 
compartilhar responsabilidades e construir 
soluções coletivas em torno de uma temática 
central – este ano, o saneamento ambiental 
em São Mateus. Programado entre 13h e 
17h, o evento tem organização da Fundação 
do ABC e da Supervisão Técnica de Saúde 
de São Mateus, por meio do Programa Am-
bientes Verdes e Saudáveis (PAVS) da Secre-
taria Municipal de Saúde de São Paulo.

Entre os destaques da programação es-

tão palestras com expoentes da área de sa-
neamento e com autoridades responsáveis 
pela região, assim como a apresentação de 
vídeos e intervenções artísticas.

São esperadas para a 7ª edição da Ciranda 
da Água de São Mateus cerca de 200 pessoas 
entre alunos do CEU Alto Alegre, profissio-
nais de saúde das UBSs de São Mateus, além 
de apoiadores do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel (CADES) de São Mateus, iniciativa “Rios 
e Ruas”, projeto “Água, sua linda”, Progra-
ma Bióleo, Coletivo N.A.S.A., Universidade 
de São Caetano do Sul (USCS) e Redes das 
Águas - SOS Mata Atlântica, entre outros.

Saneamento ambiental em  
São Mateus será foco da 7ª edição 

da “Ciranda da Água”

SERVIÇO:
A 7ª edição da Ciranda da Água de São 

Mateus tem entrada franca e ocorrerá em 
22 de março (terça-feira), das 13h às 17h, no 
CEU Alto Alegre (Av. Bento Guelfi, n° 1.802, 

Jardim Iguatemi - travessa da Av. Ragueb 
Chohfi, próximo ao AMA Laranjeiras). Mais 
informações pelo site www.cirandadaaguade-
saomateus.blogspot.com ou no Facebook, na 
página “Ciranda da Água de São Mateus”. 

Acadêmicos e docentes testarão eficácia da planta Crotalaria breviflora no combate ao mosquito da dengue
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Com apoio da Faculdade de Medicina do 
ABC, a União Internacional para a Promoção 
da Saúde e Educação (UIPES) organiza entre 
22 e 26 de maio a 22ª Conferência Mundial 
de Promoção da Saúde, que terá lugar no 
Expo Unimed Teatro Positivo, em Curitiba. 
Sob a temática central “Promovendo a Saú-
de e Equidade”, o evento tem por objetivo 
criar um fórum global onde pesquisadores, 
profissionais e formuladores de políticas en-
volvidos e comprometidos com a promoção 
de saúde e equidade poderão compartilhar e 
discutir novos conhecimentos, práticas e po-
líticas inovadoras, além das experiências mais 
avançadas neste campo do conhecimento.

TEMáTICA 2016
Apesar dos crescentes apelos para que 

todos os níveis de governo atuem sobre os 
determinantes sociais da saúde e da equidade, 
tais como a distribuição de recursos e poder, 
a distância entre aqueles no topo e na parte 
inferior da hierarquia social continua aumen-
tando. Os impactos sobre a saúde e a equi-
dade se fazem sentir em nível nacional e lo-
calmente nas cidades, bairros e comunidades, 
onde grupos de pessoas não têm acesso aos 
recursos básicos para construção da própria 

Ex-aluna da turma de 1990, atual 
professora de Neurologia e coordena-
dora do Ambulatório de Distúrbios de 
Movimento da Faculdade de Medicina 
do ABC, Dra. Margarete de Jesus Carva-
lho defendeu neste início de 2016 tese de 
doutorado na Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo.

Em 21 de janeiro, no anfiteatro de Far-
macologia, a neurologista defendeu a tese 
“Avaliação do olfato nos pacientes com 
doença de Wilson”, cujo orientador foi o 
professor livre-docente da FMUSP, Dr. 
Egberto Reis Barbosa. A banca examina-
dora foi composta pelos professores-dou-
tores Laura Silveira Moryama, Erick Fono-
ff, Daniel Ciampi e Henrique Ballalai.

Conforme definição do Ministério da 
Saúde, a doença de Wilson é uma doença 
genética com manifestações clínicas con-
sequentes a um defeito no metabolismo 
do cobre, o que leva a seu acúmulo no 
organismo. As manifestações clínicas de-
vem-se, principalmente, ao acometimen-

Medicina ABC apoia 22ª Conferência
Mundial de Promoção da Saúde

Professora de Neurologia defende doutorado

O terceiro número do 40º volu-
me da revista ABCS Health Sciences 
/ Arquivos Brasileiros de Ciências 
da Saúde reúne 36 trabalhos em fas-
cículo temático sobre “Pesquisa so-
bre Ensino na Saúde”. O periódico 
é publicado pelo NEPAS - Núcleo 
de Estudos, Pesquisa e Assessoria 
à Saúde, com apoio institucional da 
Faculdade de Medicina do ABC e da 
Fundação do ABC.

Com participações do Núcleo de 
Ensino e Pesquisa em Educação na 
Saúde da Faculdade de Medicina do 
ABC (NEPES-FMABC) e do Cen-
tro de Desenvolvimento do Ensino 
Superior em Saúde da Universidade 
Federal de São Paulo (CEDESS-Uni-
fesp), o fascículo de Pesquisa sobre 
Ensino na Saúde traz 18 artigos ori-
ginais, 6 artigos de revisão e 12 rela-
tos de experiência.

O conteúdo integral das 376 pá-
ginas pode ser conferido tanto na 
edição impressa do periódico como 
na versão online, cujo acesso é gra-
tuito por meio do site www.portalne-
pas.org.br/abcshs.

Revista  
lança 

fascículo
sobre 

‘Ensino na 
Saúde’

saúde, de seus filhos e netos. Trinta anos após 
a adoção da Carta de Ottawa para a Promo-
ção da Saúde por aqueles comprometidos a 
“enfrentar as desigualdades em saúde produ-
zidas por normas e práticas (sociais)”, mais 
do que nunca, a busca da equidade deve ser 
a prioridade para políticos, profissionais, pes-
quisadores e todos aqueles envolvidos com 
práticas de promoção da saúde.

TRADIÇÃO
Iniciadas em 1951, em Paris, as Confe-

rências Mundiais em Promoção da Saúde 
promovidas pela União Internacional para 
a Promoção da Saúde e Educação (UIPES) 
configuram-se como o principal evento para 
profissionais, pesquisadores, gestores e inte-
ressados na temática e têm acontecido nas di-
versas regiões do mundo. No entanto, desde 
essa época, só uma aconteceu na América do 
Sul, em Buenos Aires, em 1969.

O contexto atual é propício para a dis-
cussão da promoção da saúde. Importantes 
fóruns internacionais têm destacado a vincu-
lação da saúde a aspectos ligados ao desen-
volvimento humano nas sociedades contem-
porâneas. Além disso, as mudanças no perfil 
de distribuição da saúde e do adoecimento, 

aliadas ao reconhecimento da limitação de 
ações centradas em um modelo biomédico de 
atenção e cuidado, evidenciam a necessidade 
de novas abordagens voltadas para a atuação 
sobre determinantes amplos da saúde, por 
meio de políticas públicas integradas e inter-
setoriais para promover a saúde.

Interessados em participar da 22ª Con-
ferência Mundial de Promoção da Saúde 
podem obter mais informações pelo site: 
http://www.iuhpeconference2016.com. 

to hepático e do sistema nervoso central, sen-
do extremamente variáveis. Sem tratamento, 
a doença evolui para insuficiência hepática, 
doença neuropsiquiátrica, falência hepática e 
morte. A identificação no estágio inicial e o 
encaminhamento ágil e adequado para aten-
dimento especializado dão à Atenção Básica 
caráter essencial para o melhor resultado te-
rapêutico e prognóstico dos casos. Normal-
mente o tratamento é iniciado com os quelan-
tes, associados ou não aos sais de zinco, para a 
remoção do excesso de cobre depositado.

DESTAQUE ACADÊMICO
Graduada em Medicina pela Facul-

dade de Medicina do ABC (1990), Dra. 
Margarete de Jesus Carvalho atualmente 
é auxiliar de ensino da instituição e coor-
denadora do Ambulatório de Distúrbios 
de Movimento. Tem experiência na área 
de Medicina, com ênfase em Neurologia 
(distúrbios do movimento e bloqueio neu-
romuscular em patologias neurológicas), 
e também está à frente do ambulatório de 
doenças desmielinizantes da FMABC.

Ao centro, Dra. Margarete de Jesus Carvalho
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Uma nova metodologia já está tornando 
mais rápida a classificação de risco de pesso-
as que chegam ao Pronto-Socorro Central 
de Praia Grande, realizando a triagem em 
até dois minutos. Denominado Trius One, o 
equipamento integra medidores clínicos para 
a correta e imediata aferição de sinais vitais e 
favorece a identificação da prioridade do cui-
dado médico aos que forem apontados pelo 
sistema com necessidade de atendimento de 
urgência ou emergência.

Ao dar entrada na unidade, o paciente é 
avaliado de acordo com a condição e sinto-
mas relatados. Medidores integrados ao equi-
pamento aferem pressão arterial, oxigenação 
do sangue, glicemia e temperatura, cruzando 
as informações para gerar um relatório de es-
tratificação, que indica para qual especialida-
de médica o paciente deve ser encaminhado e 
em quanto tempo.

A classificação de risco já vinha sendo re-
alizada no ‘Irmã Dulce’ desde 2012. A avalia-
ção inicial, feita igualmente por um profissio-
nal de enfermagem, funcionava da seguinte 
forma: logo na entrada, o paciente era avalia-
do de acordo com sua queixa, sintomas, sinais 
vitais, entre outros fatores, sendo identificado 
com pulseiras de cores correspondentes ao 
seu grau de risco.

Assim como antes, aos pacientes com pa-
tologias mais graves e alto risco é atribuída a 
cor vermelha. Casos muito urgentes recebem 
a cor laranja, enquanto a cor amarela é en-
tregue aos casos urgentes. Cores verde e azul 

Na capacitação com profissionais de saúde sobre 
a saúde da mulher, ocorrida dias 23 e 24 de fevereiro, a 
ginecologista-obstetra Solange Moraes Teixeira Cavalhieri 
destacou as doenças que podem atingir gestantes. Infec-
ção urinária ou vaginal com tratamento inadequado, sífi-
lis congênita e AIDS foram os casos mencionados, que 
podem provocar a morte do feto, nascimento prematuro, 
entre outras complicações. O evento foi realizado no au-
ditório do Hospital Municipal Irmã Dulce.

Segundo a médica, o objetivo do treinamento foi qua-
lificar as equipes para que possam ter o olhar mais atento 
às pacientes com sintomas e riscos de doenças durante a 
gestação. Para que as ações tenham efeito, os profissio-
nais de saúde foram orientados a dedicar atenção especial 
igualmente a gestantes com diabete e hipertensão. “São 
vários fatores que podem prejudicar a gestação e se hou-
ver um equilíbrio entre o olhar atento e a contrapartida das 

Sistema agiliza triagem de pacientes
no PS Central de Praia grande

Médica pede “olhar atento” para gestantes sob risco
pacientes, haverá menos chances de bebês nascerem prematu-
ros, já doentes ou morrerem antes do parto”, disse.

Os casos de mulheres usuárias de drogas e moradoras de 
rua são preocupações constantes da médica, que é responsá-
vel pelo Centro de Atenção à Saúde da Mulher (CEAS), do 
município. Por não fazerem pré-natal nem cuidarem bem da 
saúde, expõem os bebês a constante risco. “Infelizmente, há 
situações que não dependem do profissional evitar problemas 
aos bebês na gestação. Outro fator é a gravidez precoce, que 
também precisa ser acompanhada com cautela”, salientou.

A ginecologista-obstetra também atua no Núcleo de 
Apoio da Saúde da Família II (Nasf  II), da Secretaria de Saú-
de Pública (Sesap). As capacitações são resultado de parceria 
entre o setor de Educação Continuada, Diretoria de Enfer-
magem do Complexo de Saúde Irmã Dulce e o Núcleo de 
Educação Permanente em Saúde (NEPS), sob coordenação 
da enfermeira Liliana Vaz de Lima, da Sesap. 

Equipamento integra medidores clínicos e permite que classificação de risco seja feita em até dois minutos

representam casos de menor gravidade, com 
possibilidade de aguardar por mais tempo.

PROCESSO APROVADO
Para alguns pacientes, o tempo do proces-

so anterior era insatisfatório. A jovem Vivia-
ne Bispo dos Santos considerou justo o novo 
atendimento, que beneficia quem precisa de 
rápida atenção médica. “Já vim aqui antes e 
não era tão satisfatório o tempo da classifi-
cação. Acho que agora será melhor, porque 
quem realmente está precisando não pode 
esperar muito”, comentou.

A opinião é compartilhada pelo aposenta-
do Joaquim Bueno, que procurou atendimen-
to para o problema em um dos olhos. “No 
meu caso, sei que posso esperar mais do que 

outras pessoas porque não estou correndo 
risco de vida. Claro que quero ser atendido 
rápido também, porque meu problema é sé-
rio, mas não é justo que eu passe na frente de 
quem está muito mais necessitado”, admitiu.

Segundo o diretor de Enfermagem 
do Complexo de Saúde Irmã Dulce, Adil-
son Teixeira, o novo sistema tem muitas 
vantagens em relação ao padrão anterior. 
Dentre as mencionadas estão a visualiza-
ção da quantidade de pacientes atendidos 
por perfil clínico, picos de atendimento, 
sazonalidade, epidemias e informações em 
tempo real sobre produtividade e tendên-
cias. “Além do monitoramento do tempo 
de atendimento e gestão simultânea da rede 
integrada de urgência e emergência, há um 

benefício direto no fluxograma, que privi-
legia a gestão de cada paciente e do serviço 
como um todo”, ressaltou.

PROTOCOLO DE MAnCHESTER
Com o emprego do sistema de tela tou-

ch screen, o Trius One também pode ser 
acessado remotamente por celular ou tablet, 
sem necessidade de conexão ativa à internet. 
A plataforma inclui ferramentas tecnológi-
cas, que reduzem possibilidade de falhas e 
otimizam os custos operacionais utilizando 
hardware, software e equipamentos clínicos 
autorizados pela Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária).

De acordo com o gerente de projetos da 
empresa mineira ToLife, criadora da tecnologia, 
Pablo Garcia Arantes, o Trius One foi desenvol-
vido baseado no Protocolo de Manchester, que 
objetiva estabelecer consenso entre médicos e 
enfermeiros para padronização da classificação 
de risco. “Nossa solução veio para garantir, prin-
cipalmente, segurança e eficiência no processo 
de classificação de risco tanto para o paciente 
como para o profissional de saúde, por meio da 
tecnologia de informação”, disse.

A metodologia de classificação de risco 
foi criada por pesquisadores em 1994, na In-
glaterra, sendo rapidamente difundida e im-
plantada em diversas unidades de saúde do 
Reino Unido. Atingiu vários países europeus 
em poucos anos, passando a ter reconheci-
mento internacional, sendo então denomina-
da Protocolo de Manchester.

Pacientes aprovam nova tecnologia, que além de rapidez, tem diversos outros benefícios

Orientação ocorreu durante curso ministrado pela coordenadora do 
CEAS, Dra. Solange Moraes Teixeira Cavalhieri

HMID / Antonio Cassimiro

HMID/Maitê Morelatto
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São cerca de 20 minutos por semana. Os 
acompanhantes dos pacientes se reúnem com 
a equipe multidisciplinar formada pela coor-
denação médica, de enfermagem, médicos re-
sidentes, assistentes sociais e psicólogos. Não 
há formalidade. Os profissionais se apresen-
tam, comunicam seus horários de plantão, 
onde podem ser encontrados e pontuam 
toda a rotina do setor. Limpeza, medicação, 
banhos, refeições, horários de visita, acesso 
a exames, conservação de mobília/rouparia, 
organização dos leitos, atendimento psicoló-
gico, cuidados com infecção e higienização, 
acesso de visitantes, respeito ao próximo e 
princípios de boa convivência. Essa estraté-
gia, aparentemente simples, foi adotada em 
novembro na Clínica Médica do Hospital 
Nardini de Mauá e tem trazido importante 
respaldo popular quanto a excelência do aco-
lhimento aos familiares, geralmente fragiliza-
dos emocionalmente.

A iniciativa da coordenadora médica do 
setor, Dra. Margarete Carvalho, foi endos-

sada pela chefia de enfermagem, bem como 
pelo restante da equipe multidisciplinar. A 
percepção de melhoria no trato entre equi-
pe e usuários é partilhada entre trabalha-
dores e população. A dona de casa Norma 
Soares Nogueira, 54 anos, moradora de Ri-
beirão Pires, acompanha as reuniões desde 
sua implantação. Seu marido, dependente 
de hemodiálise, está internado na unidade 
há três meses com quadro de insuficiência 
renal aguda. “Estou muito surpresa com 
o atendimento que recebemos. Já utilizei 
outros serviços de saúde e percebo que, 
infelizmente, em muitos faltam amor e 
cuidado com a população. Aqui encontrei 
uma exceção. Conhecemos toda a equipe, 
tratamos pelo nome, as pessoas se ajudam. 
É fora do normal. Nunca fomos tratados 
assim no SUS”.

A prática é fundamentada no conceito de 
Clínica Ampliada, uma das diretrizes que a 
Política Nacional de Humanização do Minis-
tério da Saúde propõe para qualificar o modo 

Implantado há dois anos e reestruturado 
em 2015, o NIR (Núcleo Interno de Regu-
lação) do Hospital de Clínicas Dr. Radamés 
Nardini, em Mauá, é responsável por diversas 
melhorias conquistadas na gestão da clínica e 
do cuidado nos últimos meses. A atribuição 
principal do setor, hoje composto por duas 
médicas, três enfermeiras, uma assistente so-
cial e 16 oficiais administrativas, é desenvolver 
e executar ações necessárias para maximizar o 
uso das diferentes ofertas hospitalares. Para 
os usuários, a melhoria é traduzida em maior 
agilidade na liberação de vagas de internação, 
cirurgias, exames e procedimentos terapêuti-
cos. O serviço funciona 24 horas, no segundo 
andar do hospital.

Com os fluxos do NIR alinhados às clí-
nicas, a liberação das vagas é realizada de 
maneira mais prática, os cancelamentos de 
cirurgias e internações são evitados e torna-se 
mais fácil concluir a parte burocrática de ve-
rificação de documentos. Além disso, o siste-
ma também permite o controle de vagas por 
meio de mapa de internação, que encaminha 
pacientes para leitos vagos, evitando a mar-
cação de mais de um paciente para o mesmo 

Estratégia de humanização fortalece
vínculo com pacientes do Hospital nardini

nardini reestrutura e otimiza
oferta hospitalar para pacientes

leito. Toda a movimentação online dos pa-
cientes pode ser visualizada em um televisor 
recentemente instalado no setor. Em 2015, a 
média de permanência do paciente, calculada 
em dias, registrou queda nas internações da 
Clínica Médica (10,4 para 8,6), Clínica Cirúr-
gica (4,3 para 3,7), Pediatria (3,9 para 3,3) e 
UTI I (6,9 para 6,5).

“Nossa proposta de reduzir o tempo de 

permanência por leito é aliada à gestão do 
cuidado. Por exemplo, antes, um paciente 
com diagnóstico de infarto agudo do mio-
cárdio permanecia até 15 dias na UTI. Hoje, 
temos condição de liberá-lo para a enferma-
ria em até cinco dias e desocupar o leito para 
quadros mais críticos, mantendo o padrão de 
assistência”, resume a coordenadora de en-
fermagem do NIR, Ana Paula Paes.

Além de gerir melhorias nas ofertas inter-
nas, o NIR cumpre papel estratégico junto à 
Rede de Saúde do município quanto às libe-
rações de leitos, internações e agendamentos 
gerais. Neste caso, as ofertas são mediadas 
pelo SISREG, sistema nacional de regulação 
do Ministério da Saúde, que intercala deman-
das da rede básica e urgência/emergência à 
internação hospitalar. O NIR também con-
centra as solicitações de transferências para 
hospitais que ofertam serviços referenciados 
de alta complexidade.

OFICIAIS DO nIR
A expansão do serviço depende de várias ar-

ticulações internas e muitas delas são represen-
tadas pelas 16 oficiais administrativas do NIR. 
A equipe é dividida por duplas em cada clínica e 
realiza interface com os blocos assistenciais por 
meio de organização/atualização dos prontuá-
rios dos pacientes, conferência do censo hospi-
talar diário, de pendências ou atrasos de exames, 
movimentação online dos leitos, etc. É delas 
também a responsabilidade de abastecer dados 
no sistema que subsidiam as coordenações para 
a produção de indicadores hospitalares.

de se fazer saúde. Entende-se, pela estratégia, 
que integrar a equipe de trabalhadores de 
diferentes áreas na busca de um cuidado e 
tratamento de acordo com cada caso, a partir 
do fortalecimento do vínculo e aproximação 

com a população, amplia a autonomia do 
usuário do serviço.

Atualmente a Clínica Médica do Hospital 
Nardini tem 34 leitos. No ano passado, 1.717 
pacientes foram internados na ala.

Projeto implantado na Clínica Médica conquista aprovação popular e qualifica serviço de acolhimento

Expansão do NIR (Núcleo Interno de Regulação) melhora espera para internação, cirurgia e exames
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O secretário municipal de Saúde de 
Mogi das Cruzes, Marcello Delascio Cusa-
tis, e a nova presidente da Fundação do 
ABC, Maria Aparecida Batistel Damaia, 
visitaram em 22 de fevereiro a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do 
bairro do Rodeio. Inaugurada no final de 
outubro, a unidade de saúde contabilizou 
no primeiro trimestre de funcionamento 
23.169 atendimentos – a grande maioria 
pacientes que residem no distrito e bairros 
próximos, comprovando a importância da 
escolha daquela região para implantação 
da unidade.

Do total de atendimentos prestados nos 
primeiros três meses, quase 60% dos pacien-
tes declararam residir em Cézar de Souza, 
Rodeio, Jardim Maricá, Boturuju, Mogilar e 
outros bairros próximos. “Os primeiros re-
sultados comprovam que foi acertada a de-
cisão de implantarmos a primeira UPA 24 
horas nessa região. Uma outra UPA 24 horas 
já está sendo construída na avenida Kaoru 
Hiramatsu e complementará o atendimento 
de urgência e emergência na cidade”, expli-
cou o secretário.

Durante a visita, Cusatis mostrou para a 

UPA 24h de Mogi realiza 23 mil atendimentos
em três meses de funcionamento

Alegria dá o tom no 9º Mutirão da Saúde de São Caetano
Mais 2.500 moradores foram atendi-

dos no 9º Mutirão da Saúde do Programa 
Fila Zero da Prefeitura de São Caetano, 
realizado em 20 de fevereiro, no Hospital 
São Caetano. Atuaram 50 médicos em 19 
especialidades, com atendimentos espon-
tâneos e agendados. Dentro do Programa 
Sanca Contra a Dengue, agentes do Centro 
de Prevenção e Assistência às Doenças In-
fecciosas (Cepadi) deram dicas de combate 
ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da 
dengue, chikungunya e Zika vírus. Soma-
dos todos os mutirões, já são mais de 20 
mil pacientes beneficiados. A próxima edi-
ção ocorrerá no dia 19 de março.

O prefeito Paulo Pinheiro pontuou 
que a iniciativa é um enorme sucesso, no 
ponto de vista da evolução e da huma-
nização da Saúde. “Diferentemente das 
outras edições, 70% dos pacientes eram 
de demanda espontânea. Prezamos por 
atendimentos rápidos e com qualidade. 
Conversei de perto com muitos morado-
res e vi mais uma vez como essa atividade 
é necessária e querida. Agradeço a todos 
os profissionais pelo empenho e dedica-

presidente da Fundação do ABC as instala-
ções da UPA e os fluxos de atendimento. Ela 
ficou impressionada com a organização da 
unidade. “Está tudo muito bem instalado e 
organizado, podendo servir de exemplo para 
outros serviços de urgência e emergência ou 
gestores de saúde”, afirmou Maria Aparecida 
Batistel Damaia.

nÚMEROS EXPRESSIVOS
Nos primeiros três meses de funciona-

mento, a UPA 24 horas realizou 23.169, sen-
do 19.615 atendimentos de clínica médica e 
3.554 de pediatria. Deste total, 784 pacientes 
permaneceram em observação e 204 foram 
transferidos para hospitais da cidade. A UPA 
24 horas entrou em operação em 31 de outu-

bro, dotada de equipamentos de ponta, medi-
camentos de alto custo e profissionais capaci-
tados para prestar atendimentos de urgência 
e emergência em toda a região de Cézar de 
Souza, Rodeio e bairros próximos.

A unidade funciona 24 horas por dia, in-
clusive sábados, domingos e feriados, para 
atender casos de urgência e emergência para 
crianças e adultos, como paradas cardíacas, 
derrames, fraturas, quedas graves, febre alta, 
entre outros problemas que exijam atendi-
mento rápido, eficiente e com resolutivida-
de. São 1,3 mil metros quadrados de cons-
trução na avenida Pedro Romero, s/nº, ao 
lado da AACD.

VILA SUÍSSA
Além da nova Unidade de Pronto Atendi-

mento, a população continua contando com 
os serviços do Posto de Saúde Vila Suíssa, 
que funciona de segunda a sexta-feira com 
consultas agendadas de clínica médica, pedia-
tria, ginecologia, odontologia, vacinas, curati-
vos, além de exames de tomografia compu-
tadorizada. Desde a implantação da UPA 24 
horas, já foram realizadas 5.416 consultas no 
Vila Suíssa e 1.053 tomografias.

ção em prol da população. Estamos fazendo 
a diferença nesta área no Brasil”, afirmou.

Formado por estudantes de Medicina da 
USCS, o grupo +QAlegria animou a espera, 
com brincadeiras e músicas. “Em 17 alegri-
tos, proporcionamos um pouco de alegria 
para aqueles que estão num momento sen-
sível. Interagimos com pacientes que esta-
vam felizes pelo atendimento. Outro, por 
exemplo, teve um ente querido que faleceu 
recentemente. Utilizamos fantoches e mario-

netes com os pequenos. O grupo foi criado 
em 2015. Frequentamos hospitais, unidades 
de saúde e asilos”, explicou a coordenadora, 
Marta Marcondes.

Dores no nervo ciático levaram Nilva 
Camargo, 76, ao ortopedista. “Se não fosse 
por esse mutirão, demoraria meses para ser 
avaliada pelo médico”. Já Souza Miranda, 67, 
passou pelo urologista. “Temos a oportuni-
dade de nos consultar com especialistas que 
não estão disponíveis durante a semana”.

BALAnÇO POSITIVO
Os atendimentos espontâneos 

foram nas especialidades de Clínica 
Médica, Endocrinologia, Fisioterapia, 
Gastroenterologia, Geriatria, Gineco-
logia, Odontologia (Unidade Móvel), 
Ortopedia, Otorrinolaringologia, 
Pequenas Cirurgias/Procedimentos, 
Psiquiatria, Urologia e Vascular. Já os 
agendados envolveram Cardiologia, 
Cardiologia Pré-operatória, Derma-
tologia, Hematologia, Neurologia e 
Reumatologia. O encaminhamento 
das guias foi promovido por meio da 
Central de Agendamento e Regulação 
da Saúde.

A ação contou com o apoio de es-
pecialistas, auxiliares e técnicos de en-
fermagem. Foram oferecidas aferições 
de pressão arterial e glicemia, além de 
exames de raios-X (45), eletrocardio-
gramas (20) e ultrassons morfológicos 
(20) agendados, além de ambulâncias 
para o deslocamento de pacientes. A 
Farmácia Central ficou aberta ao pú-
blico para a retirada de medicamentos.

Paulo Pinheiro e o grupo +QAlegria, formado por estudantes de Medicina da USCS

Maria Aparecida Damaia e o secretário de Saúde de Mogi das Cruzes, Marcello Delascio Cusatis

PMSCS / Robson de Almeida

PMMC / Ney Sarmento
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Hanseníase tem cura, desde que o tra-
tamento seja feito com seriedade e levado 
até o final. Em São Bernardo, o Programa 
Municipal Controle da Hanseníase atinge 
100% de cura nos casos que são tratados e 
acompanhados pela rede municipal de saú-
de. Porém, a falta de informação ainda gera 
preconceito.

A hanseníase é uma doença infectocon-
tagiosa causada por uma bactéria. As pesso-
as devem ficar atentas aos primeiros sinto-
mas: manchas na pele que não doem, não 
incomodam e não coçam, dormência, for-
migamento, queda de pelos no local e falta 
de sensibilidade. Quanto mais cedo começa 
o tratamento, mais rápida é a cura.

Além da área médica, o programa conta 
com terapeuta ocupacional, assistente social 
e uma sapataria ortopédica para atender os 
pacientes. “Há muito preconceito por con-
ta da falta de informação sobre a doença. 
Tanto que temos a assistente social para 
ajudar esses pacientes a se reintegrarem no 
mercado de trabalho”, disse a coordenado-
ra do Programa Municipal de Controle da 
Hanseníase, Dra. Carolina Barbosa Pellegri-
ni Penna.

Programa contra hanseníase une efetividade 
na cura e combate ao preconceito

São Bernardo entrega primeira policlínica e UBS ampliada no Alvarenga
São Bernardo do Campo conta com 

mais um importante equipamento de saú-
de. Inaugurada pelo prefeito Luiz Marinho 
em 4 de fevereiro, a Policlínica Alvarenga 
é a primeira da cidade a abrigar especiali-
dades médicas e funciona no mesmo pré-
dio da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Alvarenga, que foi ampliada e reformada. 
Financiadas pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), as obras cus-
taram cerca de R$ 3,2 milhões. 

Moradores da região atendida pela 
UBS comemoraram a entrega dos equipa-
mentos. “O prédio precisava mesmo des-
sa reforma. Esperamos que seja mantida 
também a qualidade no atendimento”, 
disse a dona de casa Marineusa Miranda, 
47 anos, moradora do Jardim Thelma.

Também participaram da cerimônia 
de entrega os secretários Odete Gialdi 
(Saúde), Tarcisio Secoli (Coordenação 
Governamental e responsável por Servi-
ços Urbanos) e Nilza Oliveira (Orçamen-
to Participativo). O ex-ministro da Saúde 
e ex-secretário em São Bernardo Arthur 

várias frentes, não apenas na área da Saúde. 
“Ao fazer a reestruturação das UBSs, cons-
truir o Hospital Municipal de Clínicas, escolas 
e corredores de ônibus, estamos pensando no 
futuro e bem-estar de nossas crianças, adultos 
e idosos”.

Chioro prestigiou o evento, que reuniu cerca 
de 300 pessoas.  As duas unidades começa-
ram a atender à população no dia seguinte, a 
partir das 8h.

Durante a cerimônia, o chefe do Execu-
tivo falou dos investimentos realizados em 

POLICLÍnICA
O local oferece especialidades de 

neurologia, ortopedia, dermatologia, 
pneumologia, cardiologia, oftalmologia, 
endocrinologia, homeopatia, acupuntura, 
nutrição e nefrologia. A unidade será re-
ferência para 240 mil moradores que são 
atendidos nas UBSs Alvarenga, Ipê, Oli-
veiras, União, Orquídeas, Alves Dias, Vila 
Marchi, Jardim Nazareth e Vila Rosa.

O espaço conta com 11 consultórios, 
além de sala de imobilização ortopédica e 
sala zen, com boxes para acupuntura. O 
atendimento será organizado de modo a 
priorizar as linhas de cuidado, como dia-
betes, hipertensão e outras doenças crôni-
cas, paralelamente ao serviço da Atenção 
Básica e com equipes multiprofissionais.

Outras duas clínicas serão entregues 
ainda neste ano: a do Centro (Avenida Ar-
mando Ítalo Setti, 402), que está sendo re-
formada e ampliada, e a Policlínica de Re-
abilitação (reforma), na Rua Warner, 300, 
no Jardim Hollywood. Esta última realiza 
em média 4.400 atendimentos mensais.

Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), as obras custaram cerca de R$ 3,2 milhões

A coordenadora destaca que quanto mais 
precoce o diagnóstico, maiores as chances de 
cura. “A pessoa pode ter o bacilo causador 
da doença e não saber, pois ele pode ficar 
encubado até sete anos sem se manifestar. 
A partir do diagnóstico, é necessário fazer 
exames nas pessoas que convivem com o 
paciente”, explica.

A duração do tratamento depende do 
tipo de hanseníase e varia entre seis e 12 
meses. Além disso, depois da alta médica, o 
programa ainda faz monitoramento de até 
cinco anos para evitar que a doença retorne.

SITUAÇÃO ESTáVEL
Em São Bernardo, a quantidade de casos 

da doença é considerada estável. Em 2014 
foram registrados 42 casos, sendo 31 novos. 
Em 2015, 34 casos, sedo 29 novos. “Há uma 
busca ativa por novos casos. As UBSs fazem 
campanhas de diagnóstico precoce, fazemos 
treinamento de agentes comunitários de 
saúde e de enfermeiros para que eles conhe-
çam os sintomas da doença e encaminhem 
os possíveis casos positivos ao programa”, 
disse a coordenadora Dra. Carolina Barbosa 
Pellegrini Penna.

Coordenadora do Programa Municipal de Controle da Hanseníase, Dra. Carolina Barbosa Pellegrini Penna

A transmissão da hanseníase aconte-
ce pelas vias respiratórias e, algumas vezes, 
pelo contato com lesões na pele. Para haver 
a transmissão é preciso conviver muito tem-
po com um portador que não esteja em tra-
tamento. A hanseníase não mata, mas pode 
deixar sequelas graves, como atrofia e parali-

sia das mãos e pés. Nos olhos podem apare-
cer irritações, ardência, dores e até cegueira 
se a doença não for tratada.

Mais informações podem ser obtidas no 
Programa Municipal de Controle da Hanse-
níase por meio dos telefones 4353-1561 ou 
4353-1562.

PMSBC/Raquel Toth

PMSBC/Wilson Magão
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A parceria entre a Faculdade de Me-
dicina do ABC e o Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA), do Gover-
no Federal, acaba de gerar mais resultados 
positivos. As instituições desenvolveram 
novo método para determinar o teor total 
de polifenois em espécies vegetais, ou seja, 
o potencial de benefícios dessas plantas à 
saúde. O processo de quantificação utiliza 
reagente chamado ‘bipiridina’ em uma re-
ação química ainda não aplicada com essa 
finalidade. O método foi testado com su-
cesso em 19 espécies vegetais – algumas 
nativas da Amazônia.

Os extratos vegetais são ricos em an-
tioxidantes como carotenos, fitoestrogê-
nios e polifenois. São compostos capazes 
de remover radicais livres do organismo, 
que em excesso podem atacar células 
normais e gerar danos em biomoléculas 
como proteínas e DNA, ocasionando de-
terminados tipos de câncer, doenças car-
diovasculares e patologias relacionadas ao 
envelhecimento. Devido à complexidade 
e à diversidade dos compostos presentes 
nos vegetais, normalmente determina-se 
o teor total de polifenois. “Os polifenois 
são substâncias benéficas ao sistema car-
diovascular devido a ações antioxidantes, 
antimicrobianas, anti-inflamatórias e até 
mesmo antitumorais. Como regra geral, a 
ingestão desses compostos através da dieta 

FMABC e InPA desenvolvem  
método para determinar potencial  

benéfico de espécies vegetais
Trabalho da Medicina ABC é o segundo em colaboração com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Governo Federal

Dra. Cecilia Veronica Nunez, professora do Laboratório 
de Bioprospecção e Biotecnologia da COTI-INPA

Aluna Waila Evelyn Lima Santana, atualmente no 5º ano da graduação em Farmácia, e o Dr. Horacio Dorigan Moya

promove maior benefício à saúde”, explica 
o professor titular de Química Analítica da 
Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Ho-
racio Dorigan Moya.

Esse é o segundo trabalho da FMABC 
em cooperação com o INPA – o primeiro 
ocorreu entre os anos de 2013 e 2014. Em-
bora a reação proposta não permita identi-
ficar qual o princípio ativo responsável pela 
ação farmacológica, é possível quantificar 
com elevado grau de confiança o teor to-
tal de polifenois nos extratos. “Devido à 
complexidade e diversidade dos compostos 
presentes nas amostras, o teor total é um 
parâmetro muito importante, principal-
mente se considerarmos que a maioria das 
espécies investigadas não dispõe de estudos 
detalhados na literatura internacional”, re-
vela Moya, que completa: “Essa reação tem 
sido usada mundialmente para doseamento 
de fármacos como antibióticos, antidepres-
sivos, anti-inflamatórios e analgésicos, mas 
nunca havia sido utilizada na quantificação 
de polifenois em extratos vegetais”.

Ao todo foram analisadas 19 espécies 
vegetais, mas somente duas – espinheira 
santa e carqueja – estão descritas na Far-
macopeia Brasileira (tipo de manual geral 
de orientação). Espécies como a graviola, 
guaçatonga, gervão, andiroba e porangaba, 
muito utilizadas na medicina popular brasi-
leira, assim como escada de jabuti, cumaru, 
pau pereira, erva de Marajó, sucuúba, jato-
bá, jabuticabeira, embiriba, miraruira, acari-
quara, piranheira do Xingu e lacre, presen-
tes na região do Norte e Nordeste do país, 
carecem de estudos mais aprofundados.

O estudo intitulado “Antioxidant Ac-
tivity and Polyphenol Content of  Some 
Brazilian Medicinal Plants Exploiting the 
Formation of  the Fe(II)/2,2'-bipyridine 
Complexes” foi publicado em novembro 
na revista norte americana “Natural Pro-
duct Communications” (vol. 10, pg 1821 - 
1824). Trata-se de periódico internacional, 
que cobre aspectos na área de produtos 
naturais, como o isolamento de compos-
tos, elucidação da estrutura, propriedades, 

métodos analíticos e ecologia química.
A pesquisa é resultado do trabalho de 

conclusão de curso de Waila Evelyn Lima 
Santana, atualmente no 5º ano da gradua-
ção em Farmácia, sob orientação do Dr. 
Horacio Dorigan Moya e com colabora-
ção da Dra. Cecilia Veronica Nunez, pro-
fessora do Laboratório de Bioprospecção 
e Biotecnologia da COTI-INPA (Coorde-
nação de Tecnologia e Inovação do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia).

“A bipiridina utilizada como reagente 
principal é estável e a solução é de fácil 
preparação. Além disso, o método recém-
proposto é eficaz e de fácil execução”, 
garante Dr. Horacio Moya, que completa: 
“Devido a essas características, passamos a 
utilizar a mesma reação, de maneira adap-
tada, para quantificação da capacidade an-
tioxidante de outras amostras de origem 
vegetal, como chás, vinhos e cervejas”.

Interessados em receber cópia do traba-
lho completo podem encaminhar solicita-
ção para o e-mail horacio.moya@fmabc.br.



www.fuabc.org.br14

nardini recebe médicos e enfermeiros
para treinamento sobre dengue

Hospital da Mulher promove aula sobre Zika
vírus e microcefalia para profissionais da saúde

Com objetivo de intensificar as ações de 
prevenção à dengue e aumentar as chances 
de diagnóstico, o Hospital Nardini de Mauá 
realizou em 29 de fevereiro capacitação para 
enfermeiros e médicos da instituição, além 
de profissionais do SAD (Serviço de Aten-
dimento Domiciliar) da Rede de Saúde. O 
treinamento foi ministrado no auditório do 
hospital pelo Núcleo de Vigilância Epide-
miológico do município, em parceria com o 
Núcleo de Educação Permanente da unida-
de. Ao todo, 58 profissionais da Saúde fo-
ram capacitados.

Com o aumento expressivo dos casos de 
dengue nos últimos anos em todo o País, a 
preocupação da Secretaria de Saúde é habi-
litar os profissionais para identificar casos 
graves precocemente, qualificar a assistência 
após o diagnóstico e, principalmente, evitar 
óbitos. A doença é transmitida pelo mosqui-
to Aedes Aegypti, também transmissor do 
Zika vírus e da febre chikungunya.

Enfermeiro da Vigilância Epidemiológi-
ca, Robervânio Damasceno explicou deta-
lhadamente todas as fases das três doenças. 
Foram abordados temas como manejo clí-
nico correto; todos os possíveis sintomas; 
tipos da dengue; meios de obter diagnósticos 
laboratoriais; ações de prevenção; roteiro de 
atendimento indicado; casos prioritários; e 
classificação dos riscos. Durante a aula, os 

O Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH) do Hospital da Mulher 
“Maria José dos Santos Stein”, em Santo 
André, promoveu em 2 de março aula para 
profissionais da saúde sobre o Zika vírus e 
a relação da doença com a microcefalia em 
recém-nascidos. A ação ocorreu no anfite-
atro do hospital, com objetivo de orientar 
a respeito do diagnóstico do vírus, assim 
como sobre o tratamento e as possíveis 
complicações.

O encontro esteve sob responsabilidade 
do coordenador do SCIH e médico infecto-
logista, Dr. Carlos Quadros. “A febre Zika é 
uma doença relativamente nova em nosso 

território. O primeiro caso foi registrado em 
2015. Pesquisadores sugerem que a doença che-
gou à América Latina por intermédio de turistas 
que visitaram o continente durante eventos es-
portivos em 2014. A maior preocupação hoje é 
a associação do Zika com a microcefalia, tanto 
pelas sequelas neurológicas decorrentes desse 
quadro como pela dimensão da epidemia”, ob-
serva o infectologista.

Outra preocupação do Dr. Carlos Qua-
dros é o surgimento de boatos relacionados à 
doença. Diante dessa realidade, a aula também 
contribuiu para o esclarecimento de dúvidas e 
disseminação de informações corretas e atuali-
zadas sobre o Zika.

profissionais tiraram dúvidas gerais sobre o 
tema e esclareceram procedimentos para fluxo 
de notificação compulsória. “Me surpreendi 
com a adesão dos profissionais. Foi muito po-
sitivo. Desde o ano passado observamos que 
houve melhora na conduta dos profissionais 
e no manejo clínico. É importante tanto para 
o hospital quanto para a melhoria da assis-
tência ao paciente”, considerou o enfermeiro 
responsável pela capacitação.

Por conta da semelhança de sintomas, 
é comum que, de forma geral, os médicos 
confundam os sinais da dengue com gripe 
ou outras patologias. Por isso, é fundamen-
tal que as equipes assistenciais sejam es-
clarecidas para concluir qual é o problema 
e de forma mais rápida. “São diagnósticos 
difíceis de alcançar. Por isso, o profissional 
sem capacitação facilmente confundirá com 
doenças mais corriqueiras, como a gripe. Só 

com treinamento adequado reduziremos 
casos graves e fatais. As sorologias (coletas 
de sangue feitas para verificar a presença 
do vírus), apesar de específicas, demandam 
tempo precioso que não podemos perder no 
tratamento”, observa o diretor técnico do 
Nardini, Dr. Allison Takeo Tsuge.

Este ano Mauá registrou 286 casos 
suspeitos de dengue, 58 negativos, três im-
portados de outras cidades, um autóctone 
(contraído no município) e 224 aguardam 
resultado do Instituto Adolfo Lutz.

AÇÕES DE COMBATE
Quando a Secretaria de Saúde recebe 

uma notificação de caso suspeito, as equi-
pes fazem ação de bloqueio, vistoriam um 
raio de 300 metros ao redor da moradia e 
tomam as medidas indicadas para controle 
do vetor transmissor. Não há casos de Zika 
ou chikungunya. Pesquisas demonstram que 
85% dos criadouros do Aedes aegypti estão 
nas casas e quintais. Por isso, as equipes re-
forçam o cuidado com objetos que possam 
acumular água e virar potencial criadouro. 
Em fevereiro, a Secretaria de Saúde promo-
veu grande mutirão de combate à dengue 
nos cinco territórios do município. Partici-
param agentes comunitários, agentes de en-
demias, enfermeiros, trabalhadores, supervi-
sores e gestores.

Preocupação da Secretaria de Saúde é habilitar os profissionais para identificar casos graves precocemente

Associação do Zika vírus com casos de microcefalia em recém-nascidos está entre as maiores preocupações

James Gathany/CDC
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Hospital Municipal Central de Osasco  
recebe curso do HC sobre atualização  

em morte encefálica

HMCO organiza formatura de residentes
e aula inaugural para nova turma

A equipe multidisciplinar do Hospital 
Municipal Central de Osasco (HMCO) parti-
cipou em 8 de março de curso de atualização 
em morte encefálica. Cerca de 65 colaborado-
res compareceram ao anfiteatro da unidade 
para a atividade, comandada pelo enfermeiro 
e vice-coordenador da Organização de Pro-
cura de Órgãos do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (OPO-HCFMUSP), Dr. Edvaldo 
Leal de Moraes.

Médicos, residentes, equipes de enferma-
gem, assistência social e psicologia participa-
ram do curso, que teve por finalidade capacitar 
os colaboradores do hospital para a atuação 
em todo o processo que envolve a morte ence-
fálica, desde a identificação até a comunicação 
e entrevista com a família do paciente.

Desde novembro de 2015, o HMCO 
conta com a CIHDOTT - Comissão Intra-
hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplante. “No dia a dia da instituição, 
é comum nos depararmos com pacientes em 
possível quadro de morte encefálica. Por essa 
razão, sentimos a necessidade de formar uma 

O Hospital Municipal Central de 
Osasco organizou em 29 de fevereiro 
reunião de formatura para nove resi-
dentes que concluíram especializações 
nas áreas de Ortopedia e Traumatolo-
gia, Clínica Médica e Cirurgia Geral. Na 
mesma data, aula inaugural marcou o 
início do estágio de 14 novos médicos 
residentes no hospital.

A ocasião contou com presenças do 
secretário de Saúde de Osasco, Dr. José 
Amando Mota, da diretoria do HMCO, 
colaboradores e corpo clínico do hospi-
tal. No encerramento do Programa de 
Residência Médica em Ortopedia e Trau-
matologia, formaram-se os médicos Dhe-
bora Souza Lima Chao, Wagner de Castro 
Lopes, Marcelo Marcucci Chakkour e 
Thiago Amorim Batista. Na Clínica Mé-
dica foram Ricardo Volpato, Thiago de 
Souza Veloso, Debora de Oliveira Dor-

comissão específica para cuidar desses casos. 
Essa equipe multidisciplinar trabalha em sin-
tonia com a OPO do Hospital das Clínicas, 
que é a Organização de Procura de Órgãos 
credenciado para atender o município de 
Osasco e região”, explica o superintendente 
do Hospital Municipal Central de Osasco, Dr. 
Alessandro Neves.

CAPTAÇÃO DE ÓRgÃOS
Todo paciente com diagnóstico de 

morte cerebral internado em hospital 
é considerado doador em potencial. A 
família é informada da possibilidade de 
doação dos órgãos. Caso haja consen-
so, é realizada uma série de exames para 
confirmar o diagnóstico. A notificação 

compulsória é efetuada imediatamente à 
Central de Notificação da Secretaria de 
Estado da Saúde pela direção do hospi-
tal onde ocorreu a morte. O trâmite deve 
ser realizado tanto por hospitais públicos 
quanto privados. Atualmente há cerca de 
12 mil pessoas na fila de espera por um 
órgão no Estado de São Paulo. 

Hospital Municipal Central de Osasco é cre-
denciado pelo Ministério da Educação e pe-
las respectivas sociedades das especialidades 
ofertadas – Clínica Médica, Cirurgia Geral e 
Ortopedia e Traumatologia. A aula inaugural 
esteve sob responsabilidade do coordenador 

mochid e Aline Neres Pereira Luz, enquanto 
Rafaela Gomes Araujo completou o ciclo na 
Cirurgia Geral.

AULA InAUgURAL
O Programa de Residência Médica do 

da Comissão de Residência Médica (Co-
reme), Dr. Silvio Luiz Priori.

Ao todo são seis novos residentes na 
Ortopedia, seis na Clínica Médica e dois 
na Cirurgia Geral.

VISITA FUABC
Outra ação de destaque no perío-

do foi a visita da nova presidente e do 
vice-presidente da Fundação do ABC 
ao HMCO, respectivamente, Maria 
Aparecida Batistel Damaia e Mauricio 
Mindrisz. Em 2 de março, os gestores 
da FUABC foram recebidos em Osasco 
pelo superintendente da unidade, Dr. 
Alessandro Neves, quando puderam 
conhecer melhor o hospital, visitar as 
instalações e conversar com os cola-
boradores. No anfiteatro houve breve 
apresentação sobre o perfil assistencial, 
metas atingidas e desafios.Doutores José Amando Mota, Alessandro Neves e Silvio Luiz Priori

Desde novembro de 2015, hospital conta com Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante




