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Diretoria de RH inicia
‘Pesquisa de Clima’ em

unidades de saúde

ABC Paulista terá primeiro
Centro de Referência de

Doenças Raras do Estado

FUABC assina parceria
inédita com funcionalismo
de São Bernardo do Campo

O governador Geraldo Alckmin entregou em 31 de março as obras de adequação e modernização das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) Obstétrica e 
Neonatal e demais alas do Hospital e Maternidade Interlagos, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Na mesma data, a Fundação do ABC 

passou a responder por equipe multidisciplinar da unidade, cuja missão é promover assistência de qualidade, com humanização do atendimento. Pág. 3

governo do estado e FUABC dobrarão capacidade 
de partos em maternidade de Interlagos
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UPA Central de Santos tem  
95,8% de aprovação

A primeira Unidade de Pronto Aten-
dimento de Santos, a UPA Central, tem 
aprovação de 95,8% dos usuários. O equi-
pamento, inaugurado há pouco mais de 
três meses na Rua Joaquim Távora, 260, 
marca um novo conceito de socorro mé-
dico em situações emergenciais e recebeu 
nota 8 da população da cidade e região.

Os índices aparecem na pesquisa de opi-
nião feita pelo Instituto de Pesquisas A Tri-
buna (IPAT) nos dias 9, 10 e 11 de março, 
junto a 600 pacientes a partir de 16 anos. Dos 
entrevistados, 69,7% são de Santos, seguindo 
São Vicente (24,2%), Guarujá (2,3%), Praia 
Grande (2,3%), Cubatão (1,2%), Itanhaém 
(0,2%) e São Paulo (0,2%).

ReesTRUTURAÇÃO
Estrutura moderna, totalmente cli-

matizada, gestão profissionalizada e aten-
dimento de qualidade são as razões atri-
buídas ao resultado do estudo, ressalta o 
secretário de Saúde, Marcos Calvo. “Essa 
aprovação simboliza o acerto da Prefeitu-
ra em implementar esse novo modelo de 
atenção, que faz parte de toda uma rees-
truturação do sistema de urgência e emer-
gência a ser aprimorado com outras duas 
futuras UPAs (uma na Zona Noroeste e 
outra na Zona Leste) e o Complexo Hos-

pitalar dos Estivadores”, afirma.
A pesquisa mostrou ainda que 96,3% 

dos pacientes consideraram o atendimento 
médico adequado para seu caso e 95,5% fi-
caram satisfeitos com a consulta. O atendi-
mento na recepção também foi destacado: 
99,3% dos usuários acharam o serviço edu-
cado, atencioso (99,3%), eficiente (98,5%), 
simpático (99,4%) e rápido (97,4%).

Em comparação ao antigo PS Cen-
tral, 80,6% consideraram a UPA Central 
melhor pela estrutura, conforto, rapidez e 
qualidade do atendimento.

CLAssIFICAÇÃO De RIsCO
A pesquisa também apontou que 

89,8% dos entrevistados entenderam o 
sistema de atendimento por classificação 
de risco com identificação por cores – 
modelo utilizado mundialmente e sinôni-
mo de padrão de qualidade. Os ambientes 
da UPA estão distribuídos seguindo esse 
padrão, organizando o fluxo e o atendi-
mento aos pacientes.

A UPA é a primeira unidade do muni-
cípio sob gestão compartilhada com uma 
organização social, a Fundação do ABC, 
vencedora de chamamento público. O 
prédio foi construído pela Fundação Lu-
síada, sem custo à Prefeitura.

Pioneirismo nas
‘Doenças Raras’

A Faculdade de 
Medicina do ABC 
programa para os 
dias 13 e 14 de maio 
dois eventos extre-
mamente importan-
tes, que marcarão 
um novo momento 
da instituição nas 
áreas de ensino, 
pesquisa e da assis-
tência. Com apoio 
do Instituto Ideia 
Fértil e do Grupo 
de Atenção Integral 
à Doenças Raras, re-
alizaremos o “1º Sim-
pósio de Reprodução Humana e Genética” 
e a “1ª Jornada Multidisciplinar de Doenças 
Raras”.

A programação científica será intensa 
e inclui palestra magna da deputada Mara 
Gabrilli, que falará sobre a “Lei brasileira de 
inclusão”. Como convidado internacional, 
teremos o professor Mark Hughes, PHD em 
Biologia Molecular 
pelo Centro Médico 
da Universidade do 
Arizona e pioneiro 
em biologia de célu-
las-tronco.

A realização do 
simpósio e da jorna-
da representa passo 
importante em nossa 
caminhada rumo à 
instalação do Centro 
de Referência de Doenças Raras da FMA-
BC. Em breve, seremos a primeira unidade 
do Estado de São Paulo configurada dentro 
dessa proposta assistencial. Nosso projeto 
já teve aprovação do Governo do Estado e 

agora aguardamos o 
credenciamento do 
serviço junto ao Mi-
nistério da Saúde.

Seremos pionei-
ros em uma área que 
tende a crescer muito 
nos próximos anos 
e que deve se orga-
nizar em forma de 
uma rede integrada 
de atenção. Estamos 
em sintonia com a 
Política Nacional de 
Atenção Integral às 
Pessoas com Doen-

ças Raras, em busca 
de oferecer em um único espaço diversos 
especialistas, exames específicos e trabalho 
multidisciplinar para o atendimento integral 
a pacientes com as mais diversas patologias.

Hoje já contamos com a assistência 
multidisciplinar e diversos tipos de exames, 
com estrutura capaz de atender a cerca de 
70% das doenças raras. Entretanto, recebe-

mos somente casos 
referenciados enca-
minhados por Santo 
André. Contudo, com 
a abertura do centro 
de referência, temos 
certeza de que, muito 
em breve, a expertise 
de nossos docentes e 
a infraestrutura da fa-
culdade estarão à dis-
posição de toda po-

pulação, a partir da lógica da rede de atenção 
e do sistema de regulação estadual.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC

Com a abertura do centro 
de referência, temos certeza 
de que, muito em breve, a 

expertise de nossos docentes 
e a infraestrutura da faculdade 

estarão à disposição de  
toda população

Unidade é a primeira da cidade sob gestão compartilhada com uma organização social, a Fundação do ABC

PM Santos/Raimundo Rosa
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Maternidade estadual em Interlagos
dobra capacidade para partos

Oferta de partos dobrará na unidade, passando de 200 para 
cerca de 400 procedimentos por mês

Investimento do Estado é superior a R$ 10 milhões e abrange readequação do espaço e convênio com a FUABC

Fundação do ABC participa da 30ª edição do  
Congresso de secretários de saúde de são Paulo

Pelo quarto ano consecutivo, a Fundação do ABC mar-
cou presença no congresso do Conselho de Secretários Mu-
nicipais de Saúde do Estado de São Paulo, o COSEMS/
SP. Com o tema central “SUS e o direito à Saúde: política 
pública com qualidade e sustentabilidade”, o evento chegou 
à 30ª edição neste 2016, realizado de 13 a 15 de abril no 
Palácio do Anhembi, na Capital paulista.

Ao todo foram 11 cursos, uma oficina de comuni-
cação, duas grandes conversas, café com ideias, rodas 
de conversas e a XIII Mostra de Experiências Exitosas 
dos Municípios, que contou com 538 trabalhos inscritos 
e celebrou o VI Prêmio David Capistrano. Durante os 
três dias de atividades, o 30º Congresso do COSEMS/
SP reuniu mais de 1.600 participantes, de 469 municípios 
do Estado de São Paulo. Ao todo, 229 secretários munici-
pais de Saúde desfrutaram de intensos debates e reflexões 
acerca dos rumos da saúde pública nacional. “Em um mo-
mento político delicado, conseguimos excelente público. 
Convidados gabaritados analisaram importantes aspectos 

da gestão, o que qualifica o debate. A grande participação de 
secretários e técnicos de Saúde, de vários municípios, mostra 
a força de mobilização do COSEMS/SP”, avaliou Stênio Mi-
randa, presidente do COSEMS/SP.

A exemplo das três últimas edições do congresso, em São 

Bernardo do Campo, Ubatuba e em Campos do Jordão, a 
FUABC contou com estande durante todo o evento para 
receber os secretários de saúde e demais dirigentes que atu-
am no segmento. Profissionais capacitados estiveram à dis-
posição para atender aos congressistas e distribuir materiais 
informativos sobre a Fundação do ABC, com intuito de di-
vulgar o trabalho desenvolvido ao longo de quase 50 anos, 
com foco na qualificação da assistência, modernização dos 
processos de gestão, transparência administrativa, humani-
zação do atendimento e satisfação dos usuários.

AsseMBLeIA geRAL
Na manhã do dia 15, Assembleia Geral reuniu mais de 

70 secretários municipais de Saúde, que acompanharam e 
aprovaram a prestação de contas do Conselho, autorizada 
pelo Conselho Fiscal do COSEMS/SP. Também foram 
realizadas pequenas mudanças no Estatuto e produzida a 
Carta de São Paulo, documento que norteará as ações dos 
secretários para 2016 e 2017.

As obras de adequação e modernização das UTIs (Unida-
des de Terapia Intensiva) Obstétrica e Neonatal e demais alas 
do Hospital e Maternidade Interlagos, unidade da Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo, foram entregues pelo go-
vernador Geraldo Alckmin em 31 de março. Na mesma data, 
a Fundação do ABC passou a responder por equipe multi-
disciplinar da unidade, cuja missão é promover assistência de 
qualidade, com humanização do atendimento.

“Foi feito um grande trabalho, primeiro de modernização, 
reforma, equipamentos e serviços mais humanizados. Foram 
contratados 50 médicos, 30 obstetras e 20 intensivistas, atra-
vés da Fundação do ABC. É um trabalho muito bonito, parto 
humanizado, UTI Neonatal para crianças, referência para gra-
videz de alto risco e 400 partos por mês, ou seja, mais de 13 

partos por dia”, disse Geraldo Alckmin.
Com isso, a oferta de partos dobrará na unidade, passando 

de 200 para cerca de 400 procedimentos por mês. As interven-
ções realizadas também tiveram como objetivo melhorar as 
condições de permanência dos familiares, que terão mais con-
forto para acompanhar mamães e recém-nascidos, e readequar 
espaços para aprimorar o desempenho dos funcionários.

O investimento total é de R$ 10,5 milhões para a reade-
quação e modernização de setores, como do pronto-socorro, 
enfermarias, Central de Material Esterilizado (CME), pré-par-
to, conforto médico e UTIs Obstétrica e Neonatal. Além dis-
so, foi efetivada a contratação de mais profissionais de saúde 
para operacionalizar e gerenciar parte dos novos leitos.

A equipe multidisciplinar, contratada por meio de convê-

nio com a Fundação do ABC, inclui médicos ginecologistas/
obstetras e neonatologistas. Com vigência de 10 meses, o 
convênio poderá ser prorrogado, se necessário, e já prevê a 
ampliação gradativa no funcionamento dos leitos das UTIs 
Obstétrica e Neonatal.

“Esse investimento do governo paulista foi essencial para mo-
dernizar e aprimorar as condições técnicas de diversos setores da 
maternidade, visando à melhoria da qualidade na assistência e a 
oferta de mais partos para as gestantes da região encaminhadas à 
unidade”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Dr. David Uip.

Com área total de 3 mil metros quadrados, o Hospital e 
Maternidade Interlagos integra serviços assistenciais instala-
dos em duas edificações, que incluem a unidade hospitalar e o 
prédio anexo, onde estão a farmácia e o ambulatório.

Pelo quarto ano consecutivo, FUABC manteve estande no COSEMS/SP,  
evento que neste 2016 ocorreu no Palácio do Anhembi, na Capital

Gestores da FUABC e do Governo do Estado na entrega das obras do Hospital e Maternidade Interlagos

A2img/Eduardo Saraiva Reprodução
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A região do ABC Paulista terá o primeiro 
Centro de Referência de Doenças Raras do 
Estado de São Paulo. A Faculdade de Medi-
cina do ABC, em Santo André, teve aprova-
do projeto pelo Governo do Estado e agora 
aguarda o credenciamento do serviço junto 
ao Ministério da Saúde. Trata-se de serviço 
pioneiro, que buscará oferecer em um único 
espaço diversos especialistas, exames especí-
ficos e trabalho multidisciplinar para o aten-
dimento integral a pacientes com as mais di-
versas patologias.

Segundo definição da Organização Mun-
dial da Saúde, a doença rara caracteriza-se 
como aquela que afeta até 65 pessoas a cada 
100.000 indivíduos – ou seja, 1,3 pessoa num 
grupo de 2.000. O problema atinge aproxi-
madamente 5% da população, comprome-
tendo milhões de pessoas ao redor do mun-
do. Estima-se que 80% dos casos têm origem 
genética e 50% afetam crianças – sendo que 
30% morrem antes dos 5 anos de idade. Até 
o momento, cerca de 7.000 doenças raras já 
foram identificadas, cujas características prin-
cipais são a natureza complexa, a evolução 
crônica e debilitante. Essas particularidades, 
associadas ao acesso limitado aos tratamentos 
e serviços especializados, têm grande reper-
cussão no cotidiano de milhões de famílias.

Nesse sentido, o Centro de Referência de 
Doenças Raras da Faculdade de Medicina do 
ABC tem como objetivo, justamente, organi-
zar o atendimento de pacientes suspeitos ou 
portadores das enfermidades, a fim de me-
lhorar o acesso ao diagnóstico e às terapias 
necessárias.

“Há muitos anos as disciplinas da FMA-
BC realizam atividades isoladas no campo 
das doenças raras, que envolvem o ensino, a 
pesquisa e a assistência. Em meados de 2014, 
criamos o Grupo de Atenção Integral à Do-
enças Raras, com objetivo de reunir todos 
os profissionais da faculdade que, de algu-
ma forma, estavam atuando nessa área. Foi 
o embrião do centro de referência, quando 
começamos a estruturar o projeto”, recor-
da o professor titular da disciplina de Saúde 
Sexual, Reprodutiva e Genética Populacional 
da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Caio 
Parente Barbosa.

ReDe De ATeNÇÃO
Lançada em 2014 pelo Ministério da Saú-

de, a Política Nacional de Atenção Integral às 
Pessoas com Doenças Raras organiza o cui-
dado dos pacientes em dois eixos. O primeiro 
reúne as patologias de origem genética e inclui 
as anomalias congênitas ou de manifestação 

ABC Paulista terá primeiro Centro de
Referência de Doenças Raras do estado

O professor titular da disciplina de Saúde Sexual, Reprodutiva e Genética Populacional, Dr. Caio Parente Barbosa

tardia, deficiência intelectual e os erros inatos 
do metabolismo. O segundo eixo é composto 
por doenças raras de origem não genética: in-
fecciosas, inflamatórias e autoimunes.

“São milhares de tipos de exames e pro-
cedimentos que podem ser necessários quan-
do falamos em doenças raras e a demanda 
não justifica a manutenção de serviços assim 
em cada cidade. O custo seria inviável para 
qualquer prefeitura ou para o Governo do 
Estado. Na Faculdade de Medicina do ABC, 
por exemplo, já contamos com atendimento 
multidisciplinar e diversos tipos de exames 
estão disponíveis. Mas é impossível oferecer 
todos os atendimentos que podem ser ne-
cessários para contemplar as cerca de 7.000 
doenças raras conhecidas”, afirma Dr. Caio 
Parente Barbosa.

Frente à grande variedade de doenças ra-
ras e da necessidade de tratamentos personali-
zados para cada paciente, a tendência é de que 
o Estado de São Paulo constitua uma rede de 
atenção com diversos centros de referência, 
cada um com atendimento específico em de-
terminada área. “A ideia é otimizar ao máxi-
mo cada serviço e ampliar o alcance, a fim de 
democratizar o atendimento. Nesse sentido, a 
rede de atenção é fundamental, pois distribui 
as doenças raras, os exames e procedimentos 
em centros de referência diferentes uns dos 
outros e específicos dentro das muitas linhas 
de atendimentos”, acrescenta o professor da 
FMABC, que detalha: “Pacientes do ABC 
poderão realizar o acompanhamento perto 
de casa, na Faculdade de Medicina do ABC, 

e realizar um ou outro exame específico num 
centro de referência diferente. O que ocor-
re hoje ainda é uma peregrinação por aten-
dimento, com dificuldades para encontrar 
profissionais capacitados nas doenças raras e 
locais que possam realizar os procedimentos 
e exames necessários, muitos dos quais de 
alto custo”.

Hoje a Medicina ABC recebe somente 
casos referenciados encaminhados por Santo 
André. A partir do centro de referência, esses 
pacientes poderão chegar a partir de diversos 
serviços, dentro da lógica estadual da rede de 
atenção. “Temos estrutura na FMABC para 
atender a cerca de 70% das doenças raras, 
com destaque paras as áreas de erros inatos 
do metabolismo, doenças raras imunológicas, 
fibrose cística e doenças neuromusculares. 
Entre as vantagens desse serviço, que será 
ampliado a partir da criação do centro de 
referência, está a agilidade do atendimento”, 
garante a professora de Genética da FMABC, 
Dra. Bianca Alves Vieira Bianco, que explica: 
“A doença rara é o alvo do tratamento. En-
tretanto, essa doença pode gerar repercus-
sões secundárias, que também precisam de 
cuidados, como problemas oculares, doenças 
de pele ou sessões de fisioterapia, por exem-
plo. Essas e outras áreas estão disponíveis 
na própria Faculdade de Medicina do ABC 
e os pacientes têm acesso a partir de enca-
minhamentos internos. Isso facilita muito o 
tratamento para o paciente e para a família, 
que conseguem resolver boa parte das neces-
sidades de atendimento em um único lugar e 

perto de casa. Além disso, apesar dos acom-
panhamentos diversos, por diferentes equi-
pes, todas fazem parte da mesma instituição e 
conversam entre si, o que garante maior segu-
rança ao tratamento e agilidade nas tomadas 
de decisões terapêuticas”.

A partir da criação do Centro de Referên-
cia de Doenças Raras da FMABC, a disciplina 
de Saúde Sexual, Reprodutiva e Genética Po-
pulacional estará à frente da coordenação do 
serviço, com triagem dos pacientes, avaliação 
e encaminhamento interno às áreas compe-
tentes. “Teremos uma coordenação geral, que 
responderá por intervenções pontuais, organi-
zação dos fluxos de atendimento dos pacien-
tes e contato com o Poder Público. Esse gru-
po coordenador é fundamental, pois no caso 
de doenças raras, a maioria dos pacientes não 
pode seguir o fluxo normal da regulação dos 
municípios ou do Governo do Estado. São 
pacientes especiais, que demandam cuidados 
especiais. Em vista da gravidade dos casos, a 
agilidade nos encaminhamentos é fundamen-
tal para o sucesso do tratamento e, muitas 
vezes, até mesmo para preservar a vida dos 
pacientes”, ressalta a Dra. Bianca Bianco, que 
acrescenta: “Também faremos o acolhimento 
e orientação das famílias, inclusive com exa-
mes genéticos para aconselhamento sexual, 
tendo em vista que 80% das doenças raras 
são de origem genética e algumas podem ser 
recorrentes em determinados casais”.

Como contrapartida pelo atendimento es-
pecializado do centro de referência, a FMABC 
passará a receber R$ 100.000 mensais do Mi-
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Dra. Bianca Alves Vieira Bianco, professora de Genética da Faculdade de Medicina do ABC

nistério da Saúde como ajuda de custo. Dessa 
forma, poderá ampliar projetos de pesquisa e 
estudos na área, além de aprimorar o ensino 
de alunos de graduação e pós-graduação e de 
investir na capacitação dos profissionais vin-
culados ao projeto.

eXCeLÊNCIA e TRADIÇÃO
Não são poucas as ações da Faculdade de 

Medicina do ABC no campo das doenças ra-
ras. Em 2012, por exemplo, a instituição inau-
gurou o Centro Especializado em Doenças 
Inatas do Metabolismo. Inédito no Grande 
ABC, o local é responsável pelo atendimen-
to de crianças com doenças incomuns e de 
difícil diagnóstico, normalmente identificadas 
no nascimento pelo teste do pezinho. Os sin-
tomas geralmente aparecem no primeiro ano 
de vida e até pouco tempo a ciência não tinha 
muitas alternativas para tratar o problema.

A mucopolissacaridose, por exemplo, é 
doença que promove o acúmulo de açúcar 
no sangue por defeito no metabolismo. Sem 
opções terapêuticas, os portadores não pas-
savam dos 10 anos de idade. “Nos últimos 
anos a ciência avançou muito no campo das 
doenças raras do metabolismo. Hoje temos 
tratamentos para boa parte dessas patolo-
gias, possibilitando desenvolvimento normal 
dessas crianças. As medicações são forneci-
das gratuitamente pelo governo, pois têm 
custo extremamente elevado. O tratamento 
mensal pode chegar a R$ 50 mil”, detalha 
Dr. Rubens Wajnsztejn, professor de Neu-
rologia Infantil da FMABC.

Outra área de reconhecida expressão na 
Medicina ABC é a de doenças neuromuscula-
res, que podem atingir o músculo (miopatia), 
o nervo (neuropatia) ou a placa mioneural – 
localizada entre o músculo e o nervo. Entre 
as ocorrências mais frequentes estão as dis-
trofias musculares, de caráter hereditário; a 
miastenia grave, cujos principais sintomas são 
fadiga muscular e queda das pálpebras (pto-
se); e as neuropatias decorrentes do diabetes 
ou do abuso de álcool. A FMABC mantém 
no campus ambulatório específico para aten-
dimento de pacientes com esse tipo de pato-
logia e, desde 2012, conta com o Laboratório 
de Doenças Neuromusculares Luciano Pas-
choini – o primeiro do gênero na rede pública 
do Grande ABC. O local disponibiliza a prin-
cipal ferramenta para o diagnóstico precoce 
dessas doenças, que é a biópsia muscular. 
Com anestesia local, o procedimento consiste 
na retirada cirúrgica de segmento do músculo 
ou do nervo para análise.

No campo tecnológico e de aconselha-
mento genético, desde junho de 2014 es-
tão disponíveis no Instituto Ideia Fértil, no 
campus da FMABC, dois sequenciadores de 
DNA, que permitem pesquisas e tratamentos 
mais avançados na área da Reprodução Hu-
mana Assistida. Doados pela Merck Serono, 
os equipamentos de alta tecnologia são capa-
zes de mapear o DNA e descobrir alterações 
genéticas ligadas à infertilidade, oferecendo 
novas opções de pesquisas e tratamentos a 
pacientes que necessitam de atendimento di-
ferenciado em reprodução humana. 
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Filme “Como estrelas na terra”
marca segunda edição do CINeNeA

O Núcleo Especializado em Aprendi-
zagem da Faculdade de Medicina do ABC 
(NEA-FMABC) organizou na noite de 19 de 
fevereiro a segunda edição do “CINENEA” 
– atividade cujo objetivo central é propor-
cionar encontros educativos e lúdicos, assim 
como a troca de informações e experiências 
dentro de temas diversos nas áreas de educa-
ção e saúde. O filme escolhido para a opor-
tunidade foi “Como estrelas na terra”, cuja 
história aborda os temas dislexia, ansiedade, 
depressão, desatenção e agitação.

Organizado pela coordenadora do nú-
cleo, a psicóloga e neuropsicóloga Alessandra 
Bernardes Caturani Wajnsztejn, o CINENEA 
reuniu profissionais da área multidisciplinar, 
entre os quais neuropediatras, pediatras, pro-
fessores, diretores e coordenadores de esco-
las, familiares de alunos com dificuldade de 
aprendizagem ou não, assim como crianças 
e adolescentes interessadas no tema. “Todos 
saborearam o filme de 161 minutos sem pis-
car os olhos. Sem dúvidas foi um encontro 
marcado por muita emoção e aprendizado”, 
considera Alessandra Wajnsztejn, que acres-
centa: “Nossa intenção com o CINENEA 
é justamente conscientizar e trocar informa-
ções de qualidade com colegas de área e de-
mais interessados nos temas deste segmento, 
evitando a propagação de conceitos inade-
quados. Queremos contribuir na divulgação, 
mostrar que as dificuldades escolares podem 
estar relacionadas aos transtornos de neuro-
desenvolvimento e que hoje temos avaliações 
e tratamentos extremamente eficazes para au-
xiliar essas crianças”.

ResPOsTA POsITIVA
Ao longo da semana que sucedeu a se-

gunda edição do CINENEA, a equipe in-
terdisciplinar da FMABC recebeu diversas 
mensagens elogiando a iniciativa, parabeni-
zando o trabalho e até mesmo de pessoas 
que se identificaram – e se emocionaram – 
com a temática do filme. Confira alguns dos 
relatos dessa segunda edição.

“Até agora me emociono ao lembrar 
do filme e ao pensar que, infelizmente, 
ainda é a nossa dura realidade. Precisamos, 
enquanto profissionais de saúde, nos com-
prometer com nossos pacientes, incentivar 
as famílias para que não desistam dessa ca-
minhada e estar lado a lado aos educado-
res. Obrigada, mais uma vez, à equipe do 
NEA pelo incentivo a preocupação com o 
outro” - Damaris gaester Fakler, psicó-
loga e neuropsicóloga.

“Foi muito bom poder compartilhar de 
um momento tão especial. Foi uma experi-
ência única, uma noite de grandes emoções 
e de muito aprendizado. A emoção tomou 
conta de todos. Ações como essa deveriam 
ser mais divulgadas, pois precisamos cada vez 
mais trocar experiências e compartilhar sen-
timentos. Parabéns a Alessandra Wajnsztejn, 
Dr. Rubens Wajnsztein e a toda a equipe, que 
nos proporcionaram momentos tão ricos. 
Com certeza estarei presente no próximo en-
contro!” - Rosana Vieira, diretora Adminis-
trativa do Colégio Singular Júnior.

“Tive o privilégio de assistir ao filme 
‘Como estrelas na terra’, no CINENEA da 
Faculdade de Medicina do ABC, e não posso 
negar que chorei muito, assim como muitos 
que estiveram presentes. Foi um momen-
to de grande aprendizado profissional, mas, 
sobretudo, de aprendizado humano. O filme 
mostra que só nos tornamos exímios profis-
sionais quando experimentamos em nossa 
própria essência o momento do outro. Os te-
mas filosóficos idealizados, “Liberté, Egalité 
e Fraternité”, infelizmente não fazem parte 
da prática social. Afinal, fomos criados para 
sermos vencedores, conforme mostra o fil-
me. Mas, vencedores padronizados, ou seja, 
vencedores nas habilidades que a sociedade 
determinou como supremas. Porém, graças 
à iniciativa de alguns poucos anjos na terra, 

representados pelos professores, médicos, 
psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocu-
pacionais, entre outros, a tão sonhada igual-
dade e liberdade, de fato, pode ocorrer. A 
professora Alessandra Wajnsztejn e o Dr. Ru-
bens Wajnsztejn, com certeza, são anjos que 
fizeram e fazem a diferença na vida de muitas 
crianças e de muitos profissionais também. A 
noite do CINENEA foi prova disso” - Rose-
li Ameni, psicóloga e neuropsicóloga.

“Um dos filmes mais lindos que já vi. 
Uma releitura da realidade, que em pleno 
século XXI, com tantas informações, infeliz-
mente ainda vivemos. Revivi minha infância 
e os papeis da minha vida como aluna, mãe e 
profissional. A dificuldade de aprendizagem 
não diagnosticada não pode levar uma crian-
ça a ter que experimentar o isolamento ou a 
dor de ajoelhar-se em grãos, como punição 
por algo que vai além de suas possibilidades. 
Vivi na pele essa experiência, por não ter sido 
uma criança que respondia adequadamente 
aos padrões esperados pela sociedade. Minha 
mãe, com toda sua humildade, sempre me 
incentivou, acreditou e me fez acreditar que 
eu era capaz. Não capaz de dar aos outros o 
que esperavam, mas de dar a mim mesma o 
que eu desejasse. Hoje, muitos anos depois, 
lamentavelmente ainda vejo esses absurdos 
refletidos em algumas de nossas crianças. 
Só tenho a agradecer à minha mãe, que por 

apostar em mim, me ensinou a olhar para as 
minhas filhas, a valorizar suas potencialidades 
e a acreditar, acima de tudo, que tudo é pos-
sível quando feito com amor e dedicação”, 
considera a terapeuta ocupacional Vanessa 
gibelli, que acrescenta: “Como profissio-
nal, precisamos desenvolver cada vez mais a 
sensibilidade ao olhar nossas pequenas joias, 
que só precisam ser cuidadosamente lapida-
das. Ninguém nos disse que seria fácil, mas 
certamente tudo é possível quando feito com 
dedicação, profissionalismo e respeito à sin-
gularidade de cada um. Lágrimas, sorrisos e 
esperança. Foi um lindo filme, que me fez 
reviver e ter a certeza de que sempre vale a 
pena. Parabéns à equipe do NEA por propor-
cionar momentos tão especiais. Com certeza 
estarei nos próximos encontros”.

“Assisti a primeira e a segunda edição e fi-
quei muito impressionado com o sofrimento 
que essas dificuldades causam na vida do alu-
no. O pai não acreditava na inteligência do fi-
lho, achava o menino preguiçoso e se afastou 
dele. Como é bom quando esses alunos têm 
professores que querem ajudar, dando provas 
mais compactas, avaliações orais e, principal-
mente, quando têm mãe e pai que acreditam 
no filho e o ajudam a treinar a leitura, a inter-
pretação e a melhorar as dificuldades” - Vic-
tor Caturani Wajnsztejn, 12 anos de idade, 
estudante do Ensino Fundamental II. 

Na noite do CINENEA II, Vanessa Horta, Alessandra Caturani Wajnsztejn, Hee Kyung Oh, Carina Zanelli e Elizabeth Sanchez
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Fundação do ABC assina parceria inédita
com funcionalismo de são Bernardo

Lançado em maio de 2015 com o ob-
jetivo de zerar a espera por consultas com 
médicos especialistas, o Programa Fila 
Zero de São Caetano do Sul segue como 
exemplo para a saúde pública do Brasil. 
Na edição mais recente, em 16 de abril, o 
11º Mutirão da Saúde teve lugar no Hos-
pital São Caetano e bateu recorde de aten-
dimentos em um único evento. Foram 
4.000 pacientes. Somados todos os mu-
tirões mensais da Prefeitura, o Fila Zero 
totaliza cerca de 30.000 atendimentos.

Mais uma vez presente, o prefeito 
Paulo Pinheiro ressaltou que os serviços 
estão cada vez mais ágeis e eficientes. 
“Seguimos como referência nacional com 
consultas e exames sem a necessidade de 
agendamento. Com a crise econômica, 
muitas pessoas têm cancelado os seus 
convênios particulares. Posso afirmar que 
a qualidade e velocidade da nossa Rede 
Municipal de Saúde é melhor. Estamos 
preparados para absorver toda a demanda 
da cidade, que cresceu nos últimos anos 

A Fundação do ABC deu início em 22 
de março à parceria inédita com o IMASF 
- Instituto Municipal de Assistência à Saú-
de do Funcionalismo de São Bernardo do 
Campo. O contrato para prestação de servi-
ços contempla atuação nas áreas assistencial, 
administrativa e de auditoria, com destaque 
para realização de exames no ambulatório 
do IMASF nas modalidades de holter, teste 
ergométrico, eletrocardiograma, M.A.P.A. e 
ultrassonografia geral e com doppler.

Especificamente no campo da enferma-
gem, o contrato FUABC-IMASF engloba pro-
cedimentos como troca de curativos, limpeza 
de port-a-cath (um tipo de cateter implantado 
por baixo da pele), aplicação de medicamentos, 
aferição de pressão arterial e acompanhamen-
to de puericultura, entre outros.

Nos serviços de auditoria contratados cons-
tam verificação in loco de pacientes internados 
para confirmação da pertinência do tratamento, 
realização de encaminhamento de desinterna-
ção e inclusão no atendimento domiciliar sem-
pre que possível, autorização para realização de 
exames, procedimentos, cirurgias e encaminha-

Mutirão da Saúde de São Caetano atende 4.000 pacientes e bate recorde

com a verticalização desenfreada”.
O novo secretário municipal de Saúde, Dr. 

Silvio Luiz Martinez, observou que o mutirão 
novamente foi sucesso de público e de avalia-
ção. “É uma medida eficaz no atendimento às 
demandas da população. É um ótimo modelo 
de como se faz boa gestão na Saúde de São 
Caetano”, garantiu.

Antônio Figueiredo, morador do Bairro 
Santa Paula, aproveitou a oportunidade para 
fazer raio-x. “O atendimento foi rápido e 
muito bom. Vim fazer alguns exames que es-

tava precisando e já saí daqui com a marcação 
para o médico e tudo mais. A Prefeitura está 
de parabéns”, elogiou. Já Marisa Torres, do 
Bairro Santo Antônio, passou pela Geriatria. 
“Achei tudo excelente. O atendimento, orien-
tações e encaminhamentos necessários e de 
forma rápida. Gostei muito da atenção que 
o médico deu, explicando bem e tirando mi-
nhas dúvidas”.

BALANÇO
Atuaram 50 médicos em 24 especiali-

dades. Os atendimentos espontâneos 
abrangeram Cardiologia, Clínica Médica, 
Dermatologia, Fisioterapia, Gastroente-
rologia, Geriatria, Ginecologia, Infectolo-
gia (Teste Rápido de HIV), Odontologia 
(Unidade Móvel), Oftalmologia (Unidade 
Móvel), Ortopedia, Otorrinolaringologia, 
Pequenas Cirurgias/Procedimentos, Psi-
quiatria, Urologia e Vascular. Já os agen-
dados pela Central de Agendamento e 
Regulação da Saúde foram nas áreas de 
Avaliação Pré-Anestésica (Anestesistas), 
Cardiologia Pré-Operatória, Endocrino-
logia, Fonoaudiologia, Hematologia, Ne-
frologia, Neurologia, Raio-X, Reumatolo-
gia e Ultrassom.

Especialistas, auxiliares e técnicos de 
enfermagem reforçaram a ação global da 
Secretaria de Saúde. Foram oferecidas 
aferições de pressão arterial e glicemia, 
além de ambulâncias para o deslocamen-
to de pacientes. A Ouvidoria da Saúde 
atendeu reclamações, críticas e sugestões 
dos moradores.

Contrato de prestação de serviços contempla atuação nas áreas assistencial, administrativa e de auditoria do 
IMASF - Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo de São Bernardo do Campo

mento para rede referenciada, análises das con-
tas para pagamento e pedidos de reembolso dos 
segurados, entre outras atribuições.

MAIs De 50 ANOs De TRADIÇÃO
Fundado em 16 de novembro de 1964, o 

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do 
Funcionalismo é uma Autarquia Municipal de 
São Bernardo do Campo, criada com a finali-

dade de promover assistência médica e hospi-
talar aos funcionários públicos municipais da 
Administração direta e indireta.

Hoje o IMASF é gerido com 75,3% de 
recursos oriundos dos próprios beneficiários e 
24,7% de recursos provenientes de benefício 
para a assistência médica, disponibilizados pelos 
empregadores municipais a seus servidores.

O gerenciamento do IMASF é feito em 

duas instâncias. Superior, a instância delibera-
tiva é formada pelo Conselho de Administra-
ção, composto por sete membros titulares e 
sete suplentes, todos eleitos por votação dire-
ta. Já a instância da Diretoria Executiva conta 
com um diretor superintendente, que é nome-
ado pelo prefeito a partir de uma lista tríplice 
de conselheiros. Esse diretor, juntamente com 
seus auxiliares, gerenciam a autarquia. 

Criado em 1964, IMASF oferece assistência aos funcionários públicos municipais da Administração direta e indireta
Contrato para prestação de serviços contempla atuação nas 

áreas assistencial, administrativa e de auditoria

Programa Fila Zero segue como exemplo para a  
saúde pública do Brasil 

Na 11ª edição, atuaram no Hospital São Caetano  
50 médicos em 24 especialidades

Fotos: PMSCS/Alexandre Yort
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Fundação do ABC organiza palestra e chá da 
tarde em comemoração ao ‘Mês da Mulher’

Em comemoração ao “Mês da Mulher”, a 
Fundação do ABC organizou em 23 de março 
atividade para todas as funcionárias que atuam 
no campus universitário – tanto da FUABC 
quanto da Faculdade de Medicina do ABC e 
da Central de Convênios. As colaboradoras 
foram convidadas para chá da tarde especial-
mente preparado para a data. Na ocasião, tam-
bém participaram de palestra com a secretária 
de Políticas para as Mulheres de Santo André e 
professora da FMABC, Silmara Conchão, que 
abordou o tema “Quem Ama Abraça” – mes-
mo título de campanha desenvolvida em Santo 
André para discussões acerca de relações de 
gênero, com objetivo de diminuir os casos de 
violência contra a mulher.

A ideia da palestra partiu da funcioná-
ria da Secretaria de Saúde andreense, Maria 
Luiza Malatesta, que intermediou o contato 
entre a presidente da FUABC, Cida Damaia, 
e a secretária de Políticas para as Mulheres, 
Silmara Conchão. “A Fundação do ABC está 
prestes a completar 50 anos de história. Em 
toda essa trajetória eu sou a quarta mulher à 
frente da Presidência. Esse é um momento 
especial da instituição. Afinal, estamos entre 
os maiores empregadores da região do ABC. 
E dos 22 mil funcionários, 70% são mulhe-
res. No Conselho de Curadores ainda somos 
minoria, mas esse cenário já está mudando”, 
considera a presidente Cida Damaia, que 
acrescenta: “As mulheres são mais sensíveis, 
ouvem mais e são mais acolhedoras. Esses 
atributos são fundamentais em uma institui-
ção como a Fundação do ABC, que trabalha 
com saúde, em busca de garantir assistência 
de qualidade às pessoas”.

Ao encerrar sua participação, a presidente 
da FUABC lembrou do importante papel da 
mulher não só no trabalho, mas como esposa, 
mãe e como grande responsável pelos cuida-
dos com a família. “Não poderíamos deixar o 
mês da mulher passar em branco. Agradeço 
a confiança das funcionárias e parabenizo a 
todas as mulheres por essa data tão importan-
te, lembrando que todo dia é dia da mulher”, 
completou Damaia.

QUeM AMA ABRAÇA
Secretária de Políticas para as Mulheres de 

Santo André e professora da FMABC, Silmara 
Conchão foi a convidada de honra no evento 
pelo “Mês da Mulher” e ministrou a pales-
tra “Quem Ama Abraça”. O tema refere-se à 

A presidente da FUABC, Cida Damaia, e a secretária de Políticas para as Mulheres de Santo André, Silmara Conchão

Atividade teve como convidada de honra a secretária de Políticas para as Mulheres de Santo André  
e professora da FMABC, Silmara Conchão

campanha homônima da Prefeitura de Santo 
André, lançada em 2014, que capacita pro-
fessores da rede municipal de educação para 
formação específica sobre as relações de gê-
nero, a fim de que esse debate seja ampliado, 
com intuito de diminuir os casos de violência 
contra a mulher e de quebrar estereótipos que 
contribuem para a cultura machista, como a 
de que azul é somente cor de menino e de que 
homem não chora, por exemplo.

Silmara Conchão ressaltou a importância 
da reflexão sobre as transformações sociais 
que têm ocorrido com as mulheres nos últi-
mos anos, as questões de gênero e a “super-
mulher do século 21”. Também destacou o 
momento positivo vivido pela Fundação do 
ABC, com uma mulher à frente da Presidên-
cia. “Quando a FUABC convida as mulheres 
para um evento como este, durante o expe-
diente de trabalho, a entidade está passando a 
clara mensagem de que vocês são importan-
tes”, garantiu Conchão.

De acordo com a secretária de Políticas 
para as Mulheres, é preciso redobrar o cuida-
do frente à “supermulher do século 21”, que 
não é tão “super” assim. As jornadas duplas – 
e as vezes triplas – da mulher contemporânea 
têm contribuído sobremaneira para a piora 
da saúde e aumento de problemas cardio-
vasculares no público feminino. “Santo An-
dré perdeu em 2014 cerca de 700 mulheres, 
que foram vítimas de problemas cardíacos. O 
número é bastante semelhante ao que encon-
tramos no público masculino, coisa que não 
acontecia há 10 anos, por exemplo”, alertou 

Silmara Conchão, reforçando a importância 
dos cuidados com a saúde e com a prevenção 
de doenças, assim como da busca permanen-
te pelo bem-estar e qualidade de vida.

PRAIA gRANDe
Programação toda voltada para a mulher 

animou as equipes do Hospital Municipal 
Irmã Dulce e da Unidade de Pronto Aten-
dimento Charles Antunes Bechara - UPA 
Samambaia, no Dia Internacional da Mulher. 
Palestra sobre alimentação saudável, atividade 
laboral, música, sessões de beleza e coquetel 
enriqueceram o evento, que foi organizado 
pela Comissão de Humanização do Comple-
xo de Saúde.

De acordo com a enfermeira Josefa Car-
los Cavalcante de Araújo, que preside a Co-
missão de Humanização e também coordena 
as unidades de Clínica Médica e de Psiquia-
tria, tudo foi planejado visando à saúde da 
mulher. “Como lidamos todos os dias com 
a saúde, muitas vezes acabamos deixando de 
cuidar de nós mesmas. Por isso, preparamos 
um tema bem apropriado”, destacou.

HOsPITAL DA MULHeR
Em comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher, o Hospital da Mulher “Maria José 
dos Santos Stein”, em Santo André, prepa-
rou para o 8 de março singela homenagem a 
todas as colaboradoras, pacientes e visitantes. 
Durante o dia, as mulheres receberam uma 
rosa e uma mensagem.

Segundo a médica Dra. Rosa Maria Pin-

to de Aguiar, superintendente do hospital, 
além da homenagem às mulheres, o evento 
teve papel de aproximar a instituição da po-
pulação, das pacientes e funcionárias. “O Dia 
Internacional da Mulher é um marco histó-
rico na luta do movimento de mulheres pela 
igualdade de gênero. Além disso, é ocasião 
importante para que possamos refletir sobre 
o papel da mulher na sociedade e uma opor-
tunidade de aproximação da instituição com 
nossas clientes”, ressaltou Rosa Maria.

HOsPITAL De OsAsCO
A Comissão de Eventos do Hospital Mu-

nicipal Central de Osasco Antonio Giglio 
esteve à frente de diversas atividades durante 
a “Semana da Mulher”. Entre os destaques 
estiveram palestras sobre “Qualidade de vida 
- eliminando o estresse” e “Incontinência 
Urinária”, além da participação da Rede Pro-
tetiva de Violência contra a Mulher.

sÃO BeRNARDO
Como parte da programação especial 

pelo Dia Internacional da Mulher, as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) de São Bernardo 
estiveram abertas para atividades de promo-
ção e prevenção da saúde desse público, com 
exames de detecção de câncer de colo do 
útero e de mama, por exemplo. Além disso, 
no Hospital Municipal Universitário (HMU) 
e no Teatro Elis Regina houve ampla pro-
gramação, que incluiu atividades educativas 
sobre métodos anticonceptivos, exibição de 
filmes e contação de histórias.
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Coordenadora da saúde Mental de
são Caetano defende doutorado

Coordenadora de Saúde Mental de São 
Caetano do Sul e professora colaboradora da 
disciplina de Psiquiatria da Faculdade de Me-
dicina do ABC (FMABC), Dra. Flavia Ismael 
defendeu neste ano a tese de doutorado “As-
pectos dimensionais de personalidade, fissura 
e adesão ao tratamento ambulatorial entre 
dependentes de cocaína e crack”. O trabalho 
foi defendido na Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), sob 
orientação do Dr. Danilo Antonio Baltieri 
– professor de Psiquiatria e coordenador do 
Programa de Residência Médica em Psiquia-
tria da FMABC. Integraram a banca examina-
dora os professores-doutores Arthur Guerra 
de Andrade, Cintia de Azevedo Marques Pé-
rico e Lucio Garcia Oliveira – todos docentes 
da Medicina ABC.

Entre os principais achados da tese es-
tiveram: efeito significativo de traços de 
temperamento na intensidade da fissura; a 

Doutores Lucio Garcia Oliveira, Danilo Antonio Baltieri, Flavia Ismael, Cintia de Azevedo Marques Périco e Arthur Guerra

Professora colaboradora da disciplina de Psiquiatria da FMABC, Dra. Flavia Ismael  
pesquisou dependentes de cocaína e crack

característica de temperamento persistência 
tem impacto significativo na duração da fis-
sura; o uso de cocaína (em suas diversas for-
mas) piora a intensidade da fissura ao longo 
do tratamento; e os usuários duais (cocaína 

e crack) tiveram fissura mais intensa do que 
os usuários apenas de crack. “Também foram 
elaborados dois grupos, que se relacionam na 
adesão ao tratamento. Fatores como tempo 
maior de uso, história prévia de tratamento, 

antecedente familiar de transtorno por uso 
de substâncias, impulsividade e maior esco-
laridade, juntos, foram preditores para maior 
adesão ao tratamento”, explica Dra. Flavia 
Ismael, cujo doutorado foi defendido na 
FMUSP em 27de janeiro.

Formada pela FAMEMA - Faculdade 
de Medicina de Marília (2004), Dra. Flavia 
Ismael cursou residência médica em Psiquia-
tria na Faculdade de Medicina do ABC (2005 
- 2007) e, desde então, trabalha em parceria 
com a disciplina de Psiquiatria da institui-
ção. Atuou por sete anos na Enfermaria do 
Hospital Estadual Mário Covas, montou e 
coordenou por quatro anos a equipe de Psi-
quiatria do Hospital de Emergências Albert 
Sabin, de São Caetano, e há dois anos coor-
dena a Saúde Mental do município, além de 
ser professora colaboradora na graduação 
de Medicina da FMABC, ministrando aulas 
teóricas e práticas.

Presidente do Cremesp faz palestra no ABC

A disciplina de Cardiologia da Faculda-
de de Medicina do ABC recebeu em 30 de 
março o presidente do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), 
Dr. Bráulio Luna Filho, que comandou a 
palestra “Reflexões sobre a carreira médica 
atual”. Com sede no Anfiteatro David Uip, o 
encontro foi prestigiado por médicos, docen-
tes, alunos e residentes da instituição, entre 
outros participantes.

O convite para a reunião científica es-
pecial da Cardiologia partiu do próprio pro-
fessor titular da cadeira, Dr. Antonio Carlos 
Palandri Chagas. “Além de amigo pessoal, o 
Dr. Bráulio é um grande amigo da Socieda-
de Brasileira de Cardiologia. Ficamos muito 
felizes em tê-lo na Faculdade de Medicina do 
ABC para expor um tema tão importante, que 
é a carreira médica na atualidade”, considerou 
Dr. Antonio Carlos Chagas.

CONVIDADO ILUsTRe
Professor livre-docente de Cardiologia da 

Escola Paulista de Medicina / Universidade 
Federal de São Paulo (EPM/Unifesp), Dr. 

À frente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo na gestão 2015-2016, Dr. Bráulio Luna Filho 
esteve na Faculdade de Medicina ABC para palestra sobre a carreira médica atual

Bráulio Luna Filho está à frente do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Pau-
lo na gestão 2015-2016. O extenso currículo 
acadêmico traz ainda especialização em Car-
diologia Não-Invasiva na Universidade de São 
Paulo (USP), doutorado em Medicina (Cardio-
logia) na Unifesp e pós-doutorado na Harvard 
Medical School. Também foi presidente da So-

ciedade de Cardiologia do Estado de São Paulo 
(SOCESP) entre os anos 2006 e 2007.

Durante a palestra “Reflexões sobre a 
carreira médica atual”, o convidado procu-
rou apresentar a profissão de maneira ampla, 
com estatísticas regionais, comparações com 
outros países e peculiaridades brasileiras que 
tornam a carreira médica ainda mais desafia-

dora. Segundo Dr. Bráulio Luna Filho, hoje 
são cerca de 400 mil médicos no Brasil, mas 
estão “muito mal distribuídos no país, com 
centralização na região Sudeste”.

Quase metade dos médicos brasileiros 
têm três ou mais vínculos de trabalho. Do to-
tal de médicos, 59% são especialistas e 41% 
generalistas – o que é uma tendência mundial. 
“O médico brasileiro trabalha muito, com mé-
dia de carga horária entre 40 e 60 horas por 
semana”, afirmou o presidente do Cremesp, 
que também abordou a questão salarial: “A 
média salarial do médico no Brasil está abaixo 
da América do Norte, onde os profissionais 
são muito bem remunerados, mas assemelha-
se à da França e à da Inglaterra, por exemplo. 
Na verdade, quando ouvimos um médico di-
zer que ganha pouco, na verdade, está dizen-
do que ganha pouco frente ao grande volume 
de trabalho”.

Em relação à inserção no mercado de tra-
balho, hoje a maioria dos médicos – 51,5% – 
atua concomitantemente nos setores público 
e privado. Somente 21,6% mantêm dedicação 
exclusiva ao setor público e 26,9% ao privado. 

Doutores Bráulio Luna Filho e Antonio Carlos Palandri Chagas
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Caracterizada como pessoa jurídica de 
direito privado, entidade filantrópica de assis-
tência social, saúde e educação, a Fundação do 
ABC completou 6 meses de trabalho à frente 
das unidades da Rede Assistencial da Super-
visão Técnica de Saúde (STS) São Mateus, na 
Zona Leste da Capital paulista, com resulta-
dos expressivos no período. Graças à parceria 
inédita, foi possível contabilizar aumento de 
36% no número de consultas médicas entre 
novembro e fevereiro, assim como o acrésci-
mo de 180% nos exames de imagem.

“Quando iniciamos os trabalhos, realizá-
vamos média de 7 mil consultas mensais em 
duas AMAs (Assistência Médica Ambulato-
rial) sob gestão da fundação. Em fevereiro 
deste ano, contabilizamos mais de 23 mil em 
cinco AMAs administradas”, calcula a geren-
te da Fundação do ABC para o contrato São 
Mateus, Darlice da Mota Soares, que acres-
centa: “Em relação aos exames de diagnós-
tico, realizamos 2.500 procedimentos em de-
zembro e 7.000 em fevereiro deste ano – um 
aumento de 180%. Além disso, desde março 
iniciamos os exames de ultrassom obstétrico 
e morfológico, que são inéditos na região”.

Com foco na Atenção Básica, o contra-

gestão da Fundação do ABC em são Mateus
completa 6 meses com resultados expressivos

Diretoria da FUABC e gestores responsáveis pelo contrato São Mateus

Reuniões periódicas entre os apoiadores do território otimizam ações na região

Atendimento São Mateus.
Desde o início da parceria, em setembro 

de 2015, Fundação do ABC e Prefeitura de 
São Paulo têm procurado avançar nos mode-
los de atenção e de gestão no território, em 
busca da maior integração entre as unidades 
de saúde de São Mateus, com objetivo de oti-
mizar recursos e melhorar a assistência em 
benefício de toda a população da região.

“Construímos um novo modelo de traba-
lho, com readequação das áreas administra-
tivas e reestruturação de toda a assistência. 
Uma das grandes conquistas nesse período é 
a integração entre AMAs e UBSs, conforme 
projeto da Secretaria de Saúde de São Paulo. 
Quando assumimos, essas unidades, apesar 
de conjugadas, trabalhavam de maneira in-
dependente. Hoje a integração é realidade, 
o que permite aproveitar melhor os recursos 
disponíveis e ampliar algumas áreas de aten-
dimento”, comemora a gerente Darlice da 
Mota Soares, que explica: “Com a integração, 
pacientes das UBSs ganharam mais um dia 
na semana para alguns tipos de atendimento, 
pois as AMAs funcionam aos sábados. Papa-
nicolau, vacinação e atendimento odontológi-
co são alguns dos serviços já disponíveis”.

Número de consultas médicas nos AMAs subiu 36% no período de novembro a fevereiro,  
enquanto acréscimo nos exames de imagem chegou a 180%

to da FUABC com a Prefeitura de São Paulo 
tem vigência de 5 anos e contempla 35 servi-
ços em 19 endereços – algumas funcionam 
de forma conjugada. São 5 unidades de As-
sistência Médica Ambulatorial (AMAs), 16 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 5 Núcle-
os de Apoio à Saúde da Família (NASFs), 3 

Equipes Multiprofissionais de Atenção Do-
miciliar (EMADs), 1 AMA-Especialidades e 
2 Serviços de Apoio de Diagnóstico e Tera-
pia (SADTs), além do Núcleo Integrado de 
Reabilitação (NIR) Jardim Tietê I, do Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO) São 
Mateus (instalado no AMA-E) e do Pronto 
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Curso de Farmácia organiza ação  
contra o Aedes aegypti

O curso de Farmácia da Faculdade 
de Medicina do ABC organizou em 17 
de março ação para orientação da po-
pulação contra o mosquito Aedes ae-
gypti. A iniciativa integrou a campanha 
“Farmacêuticos contra a dengue, Zika e 
chikungunya”, do Conselho Federal de 
Farmácia (CFF) e do Conselho Regio-
nal de Farmácia do Estado de São Paulo 
(CRF-SP), e buscou chamar a atenção de 
pacientes, acompanhantes, funcionários 
e demais usuários do campus universitá-
rio para a eliminação dos focos de trans-
missão e prevenção das doenças.

“A dengue, o Zika e a chikungunya 
são problemas de saúde pública. Por-
tanto, são temas essenciais e que pedem 
a mobilização de todos, inclusive dos 
farmacêuticos, que podem atuar tanto 
na orientação da população como no 
encaminhamento para os serviços de 
saúde e na notificação de casos aos ór-
gãos responsáveis. Os farmacêuticos, em 
particular, estão aptos a orientar sobre o 
uso correto de repelentes, assim como 
medicamentos que devem ser evitados 
por conter ácido acetilsalicílico”, detalha 
a coordenadora do curso de Farmácia da 
FMABC, Dra. Sonia Hix.

PALesTRAs e ORIeNTAÇÃO
A campanha na Faculdade de Me-

dicina do ABC contou com cerca de 50 
alunos de Farmácia, do 1º ao 4º ano de 
graduação. Coordenados pelas docentes 
Ana Elisa Prado Coradi e Dra. Sonia 
Hix, os trabalhos ocorreram na recepção 
do ambulatório do prédio Anexo III, das 
9h às 15h, e contaram com palestras de 
orientação e estande com exemplares de 
larvas e pupas do Aedes aegypti, gráfi-
cos detalhando o desenvolvimento do 
mosquito – desde o ovo até o mosquito 
adulto –, assim como diferentes tipos de 
repelentes e as respectivas indicações. 
Amostras de medicamentos contendo 
ácido acetilsalicílico também foram exi-
bidas, a fim de reforçar junto à popula-
ção que esse tipo de fármaco deve ser 
evitado em casos de suspeita de dengue.

As palestras foram comandadas pela 
professora Ana Elisa Prado Coradi e 
pelas discentes da Liga de Assistência 
Farmacêutica (LAF), do 3º ano notur-
no, Mariana Yamada dos Santos, Ello-
ra Parente de Freitas e Stefany Cristina 
Dauter Thome. Os estudantes também 

aplicaram questionários sobre a transmissão 
da dengue, Zika e chikungunya, sintomas 
das doenças, medidas preventivas para eli-
minação de criadouros do mosquito e distri-
buíram folhetos informativos a pacientes e 
acompanhantes. “Como forma de ensinar a 
população a partir de exemplos práticos, os 
alunos demonstraram como evitar a prolife-
ração do mosquito utilizando meias de seda 
em pratinhos de plantas e com a preparação 
de armadilhas para mosquitos a partir de 
garrafas Pet”, acrescenta Dra. Sonia Hix.

Estudantes do curso de Nutrição também 
contribuíram com a campanha “Farmacêu-
ticos contra a dengue, Zika, chikungunya”, 
orientando o público sobre a importância da 
hidratação e da alimentação adequada nos 
casos de pacientes infectados, assim como 
na distribuição de folhetos informativos.

CAPACITAÇÃO PRÉVIA
Antes de iniciar a campanha na FMABC, 

discentes de Farmácia e as professoras 
Andrea de Andrade Ruggiero e Ana Bea-
triz Ramos Oliveira Pinn participaram em 
15 de março de palestra de capacitação 
com a diretora regional de Santo André 
do Conselho Regional de Farmácia e ex-
aluna da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dra. Tatiani Mazulis. Na oportunidade, a 
professora Ana Elisa Prado Coradi, patro-
na da Liga de Assistência Farmacêutica, 
ministrou a aula “Farmacêuticos contra a 
dengue, Zika e chikungunya”.

Neste ano, outra ação da Farmácia em 
combate à dengue, Zika e chikungunya já 
havia ocorrido na FMABC. Em 19 de 
fevereiro, os estudantes participaram da 
iniciativa “Mobilização da educação para 
o combate ao Aedes aegypti e contra o 
Zika”, coordenada pelo Ministério da 
Educação (MEC). O trabalho envolveu a 
remoção de focos potenciais do mosquito 
no campus universitário da faculdade.

MUITO ALÉM De NÚMeROs
Apesar dos resultados favoráveis e das 

metas alcançadas, a parceria FUABC-Pre-
feitura de São Paulo tem conquistado muito 
mais do que números positivos. Os funcio-
nários das unidades estão sensibilizados para 
a necessidade de trabalhar em sintonia com 
a população e têm desenvolvido ações de 
orientação e campanhas preventivas extrema-
mente importantes.

“Quando assinamos contrato com a Pre-
feitura, uma das metas era a atualização das 
carteiras de vacinação de 90% das crianças 
menores de um ano. Mobilizamos todas as 
unidades e conseguimos alcançar o objetivo, 
contando com o apoio importante dos agentes 
comunitários de saúde (ACSs)”, revela Darlice 
Soares. Entretanto, algumas das unidades não 
contam com ACSs, como é o caso da UBS Jar-
dim Santo André. “Foi um esforço enorme da 
equipe do Jardim Santo André frente ao de-
safio. Das 688 crianças registradas na unidade, 
131 estavam com a vacinação em atraso. Em 
uma semana, a equipe de enfermagem e todos 
os funcionários se mobilizaram e conseguiram 
vacinar todos os faltosos. Ficamos realmente 
impressionados com a capacidade dos pro-
fissionais em superar os desafios e buscar al-
ternativas frente às adversidades do dia a dia”, 
considera a gerente da FUABC.

Outra ação de destaque foram campa-
nhas de orientação contra a dengue nas UBSs 
e também em visitas domiciliares, com elimi-
nação de possíveis criadouros do mosquito 
transmissor da doença, o Aedes aegypti.

Mesmo com muitas mudanças ocorridas 
no território, as unidades conseguiram man-
ter em funcionamento projetos de humani-
zação existentes, com apoio da FUABC. Na 
UBS Jardim da Conquista II, por exemplo, 
o destaque é o projeto de humanização que 
oferece banho de ofurô para recém-nascidos. 
A técnica acalma o bebê, promove relaxa-
mento e estimula o vínculo da criança com a 
mãe. Nessa mesma linha, a UBS Parque Boa 
Esperança organiza grupos de aleitamento 
materno com as mães, com encontros na área 
verde da unidade.

Todo esse trabalho conta com suporte de 
um grupo de colaboradores diferenciados, 
conhecidos como apoiadores. “São profis-
sionais experientes em gestão e saúde, que 
em parceria com a Supervisão de Saúde de 
São Mateus, acompanham o trabalho dos 
gestores dos serviços, aproximando a gestão 
da realidade vivenciada no território. Reuni-
ões semanais com a Supervisão de Saúde e 
com a Gestão na FUABC permitem que eles 
troquem experiências e discutam alternativas 
criativas para os problemas”, revela Darlice 
Soares, que finaliza: “Espírito de equipe e 
muita coragem completam o perfil dos pro-
fissionais que fazem a gestão dos serviços, 
garantindo que a população do território te-
nha acesso, cada vez mais, a um atendimento 
humanizado e de qualidade”. 

Iniciativa na FMABC integrou campanha “Farmacêuticos contra a dengue, Zika e chikungunya”,  
dos conselhos Federal e Regional-SP de Farmácia

Trabalho buscou chamar a atenção de pacientes, acompanhantes e funcionários para a eliminação dos  
focos de transmissão e prevenção das doenças
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A Diretoria Executiva de Recursos Hu-
manos da Fundação do ABC, por meio do 
Programa de Desenvolvimento Institucio-
nal (PDI), deu início em março à “Pesquisa 
de Clima Organizacional” nas unidades de 
saúde gerenciadas. Trata-se de ferramenta 
de gestão, que possibilita visualizar pontos 
positivos e setores que precisam ser desen-
volvidos ou aprimorados, permitindo traçar 
planos de ação específicos de acordo com 
as demandas observadas. O projeto piloto 
foi aplicado na Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Mogi das Cruzes e contou 
com participação de 76 funcionários de di-
versos cargos e turnos. Em abril, o trabalho 
está sendo realizado no Hospital Estadual 
de Francisco Morato (HEFM) e, conforme 
cronograma, as próximas unidades da FUA-
BC beneficiadas serão o Instituto de Infec-
tologia Emílio Ribas II, no Guarujá, a UPA 
Central de Santos e Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário.

“A pesquisa de clima organizacional per-
mite que vejamos a unidade sob o olhar dos 
colaboradores e de maneira mais ampla. A 
partir desse cenário, podemos propor me-
lhorias, treinamentos e capacitações em 
áreas específicas”, considera a diretora exe-
cutiva de Recursos Humanos da Fundação 
do ABC, Caroline Saint Aubin, que explica 
os detalhes da aplicação: “Desenvolvemos 
todos os processos de pesquisa em platafor-
ma digital, que facilita o preenchimento do 
questionário e torna o processo mais rápido. 
A equipe de RH vai até a unidade mantida e 
leva notebooks com o sistema da pesquisa 
de clima instalado. Os funcionários são cha-
mados em uma sala reservada e preenchem 
o questionário de forma anônima, o que 
confere credibilidade aos resultados”.

A pesquisa segue um modelo básico 
com 80 questões – 78 de múltipla escolha 
e duas perguntas abertas –, mas pode ser 
adaptada conforme particularidades de cada 
unidade de saúde. As perguntas são dividi-
das em nove áreas de interesse: “Liderança 
e gestão de pessoas”, “Treinamento e desen-
volvimento”, “Comunicação”, “Relações in-
terpessoais”, “Ética e cidadania”, “Sistemas 
de remuneração”, “Condições de trabalho”, 
“Qualidade e produtividade” e “Imagem e 
adesão”.

Especificamente em Mogi das Cruzes, 
por exemplo, os questionários foram dividi-
dos segundo o cargo dos colaboradores: re-

Fundação do ABC inicia pesquisa de clima
organizacional nas unidades gerenciadas

Após resultado, pesquisa de clima mostrará “termômetro de satisfação” no HEFM

cepcionista e outros cargos administrativos, 
médico, enfermeiro, técnico de enfermagem 
e assistente social. Entre os itens verificados 
estiveram o papel da chefia no estímulo ao 
trabalho em equipe, bem-estar dos funcio-
nários, clareza na comunicação, relação in-
terpessoal, realização de treinamentos e ca-
pacitações, clima e relacionamento no setor, 
remuneração, volume de trabalho, condições 
do ambiente e satisfação.

“Após o trabalho de campo, a equipe de 
RH retorna à Fundação do ABC e inicia a 
análise dos questionários. Os resultados obti-
dos são transformados em um relatório, que 
é entregue à Diretoria da unidade para dis-
cussão conjunta de planos de ação. Todo esse 
processo é apresentado posteriormente ao 
parceiro estratégico da unidade, que pode ser 
a secretaria de saúde do município ou o Go-
verno do Estado, por exemplo”, acrescenta a 

Neste abril, trabalho está sendo realizado no Hospital Estadual de Francisco Morato

Sob responsabilidade da Diretoria Executiva de Recursos Humanos,
trabalho teve início em março, na UPA de Mogi das Cruzes

diretora executiva de Recursos Humanos da 
Fundação do ABC, Caroline Saint Aubin.

MOgI DAs CRUZes
Segundo dados da pesquisa de clima or-

ganizacional da UPA de Mogi das Cruzes, 
79% dos colaboradores confiam nas deci-
sões tomadas pelos superiores imediatos e 
78% reconhecem a capacidade profissional 
de suas chefias. Além disso, 89% dos funcio-
nários afirmaram que existe relacionamento 
de cooperação entre os diversos departa-
mentos da unidade, enquanto 89% conside-
ram visível no trabalho o compromisso da 
instituição com a qualidade dos serviços e 
processos.

Entre os pontos que podem ser aprimo-
rados, 71% dos entrevistados não se sentem 
informados sobre os planos futuros da ins-
tituição e 26% sentem falta de mais ações 
éticas voltadas à comunidade.

Além de análises quantitativa e qualita-
tiva, o relatório final da pesquisa de clima 
organizacional da Fundação do ABC conta 
com um “termômetro de satisfação”, que na 
UPA de Mogi das Cruzes atingiu conceito 
“Bom”, com conceito de 7,2 em escala que 
vai de zero a 10.
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Nardini vacina 773 funcionários contra gripe

Protocolo de são Bernardo melhora  
atendimento para pacientes cardíacos

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nar-
dini de Mauá vacinou, entre os dias 7 e 12 de 
abril, 773 funcionários contra o vírus da gripe 
– o influenza – durante campanha promovida 
a todos os trabalhadores, inclusive terceiriza-
dos. A ação foi coordenada pelo setor de Me-
dicina do Trabalho em parceria com o Núcleo 
de Vigilância Epidemiológica (NUVE). O 
montante corresponde a 84% do quadro total 
de funcionários da unidade. No ano passado, 
foram imunizados 383 trabalhadores.

A alta adesão expressa a preocupação do 
hospital e de seu quadro de colaboradores com 
os cuidados com a própria saúde e, consequen-
temente, dos pacientes assistidos pelas equipes. 
Os trabalhadores foram imunizados com a va-
cina trivalente 2016, que protege contra os ví-
rus A/H1N1, A/H3N2 e Influenza B.

Para estimular a participação interna, as 
áreas flexibilizaram e ampliaram os horários de 
vacinação para os plantões diurno, noturno e 
também disponibilizaram novos horários para 
trabalhadores de folga ou de férias. Conside-
rando que a imunização não é obrigatória, a 
campanha foi considerada um sucesso. “A 

Com objetivo de melhorar o atendimento 
a pacientes vítimas de infarto, a rede munici-
pal de saúde de São Bernardo está adotando 
protocolo de dor torácica em todos os servi-
ços de urgência e emergência da cidade. Com 
o protocolo, as equipes de saúde conseguem 
identificar com mais precisão os sinais e sin-
tomas da doença coronariana e podem tomar 
as providências necessárias com agilidade 
para evitar que os pacientes venham a óbito.

A recomendação às equipes das Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs), do Hospi-
tal e Pronto-Socorro Central (HPSC) e do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU 192) é que o paciente seja encami-
nhado, caso necessário, em até 120 minutos 
para realização de angioplastia primária no 
Hospital de Clínicas Municipal (HC).

Segundo o diretor do Departamento de 
Atenção Hospitalar e de Urgência e Emer-
gência (DAHUE), Thiago Sacoman, quando 
o paciente entra na UPA com queixa de dor 
torácica inicia-se o alerta para toda a equipe. 
Imediatamente é solicitado um eletrocardio-
grama, conforme preconizado pela Sociedade 
Brasileira de Cardiologia e pelos protocolos 
internacionais. O eletro é analisado pela equi-
pe médica e, sendo constatada anormalidade 
no traçado, é estabelecida a dinâmica de aten-
dimento, considerando o tempo como fator 
preponderante no prognóstico do paciente.

Campanha interna promoveu imunização em massa de trabalhadores e terceirizados

ação teve importância significativa este ano e 
a adesão foi muito maior do que a dos anos 
anteriores. As medidas de prevenção são tão 
importantes quanto a vacina, por isso também 
divulgamos diversas orientações sobre ações 
preventivas como forma de proteger nossos 
trabalhadores”, comenta a enfermeira do Tra-
balho, Simone Bastos.

Este ano, devido ao aumento dos casos 

no Estado de São Paulo, o Ministério da 
Saúde liberou de forma antecipada as doses 
para aplicação nos grupos considerados de 
risco, como profissionais de saúde, gestan-
tes, idosos, portadores de doenças crônicas 
e crianças de seis meses até 5 anos. Ao todo, 
39 municípios da Região Metropolitana tive-
ram as vacinações antecipadas. A estratégia 
tem como objetivo minimizar a ocorrência 

A coordenadora técnica do DAHUE, 
Vanessa Crispim, destaca a importância do 
trabalho em equipe, lembrando que os profis-
sionais de enfermagem são os primeiros a re-
ceber e avaliar o paciente – daí a importância 
dos treinamentos e sensibilizações para asse-
gurar a rapidez e eficiência no atendimento 
aos pacientes com doenças do coração.

A capacitação para a implantação do pro-
tocolo de dor torácica, realizada há cerca de 
um ano, envolveu centenas de profissionais 
de todos os serviços de urgência e emergên-
cia, incluindo as equipes do SAMU 192. Mais 

recentemente, em fevereiro, houve novo trei-
namento voltado à análise do eletrocardiogra-
ma para detecção da síndrome coronariana 
aguda. Em ambas as capacitações, também 
participaram médicos e equipes de enferma-
gem das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A Secretaria de Saúde conta ainda com 
um comitê formado por representantes de 
diversos setores do serviço de saúde, que 
avalia os atendimentos e faz monitoramento 
para que o tempo de atendimento seja cada 
vez menor. “Quanto mais rápido a procura 
pelo serviço de urgência e emergência com 

da doença, internações e óbitos relaciona-
dos ao vírus influenza, especialmente entre 
os grupos que apresentam maior risco de 
evoluir com complicações.

VACINAÇÃO NA ReDe
Na rede de Saúde de Mauá, a vacinação 

da população começou em 4 de abril para 
os trabalhadores da saúde da rede pública e 
privada. Dia 11 teve início a imunização para 
crianças de seis meses até cinco anos, pesso-
as com mais de 60 anos e gestantes. De 18 
a 22, a campanha foca puérperas (mulheres 
no período de até 45 dias após o parto), pes-
soas com comorbidades (com duas ou mais 
patologias associadas, como diabetes e hi-
pertensão, por exemplo), além de indígenas, 
população privada de liberdade, funcionários 
do sistema prisional e jovens de 12 a 21 anos 
submetidos à aplicação de medidas socioe-
ducativas. Segundo o Ministério da Saúde, a 
vacinação é capaz de reduzir de 32% a 45% o 
número de hospitalizações por pneumonias e 
de 39% a 75% a mortalidade por complica-
ções do vírus influenza.

o sintoma de dor no peito, maiores são as 
chances de sobrevivência dos pacientes”, diz 
Sacoman, lembrando que a doença isquêmica 
do coração é a principal causa de mortalidade 
no Brasil, no Estado de São Paulo e em São 
Bernardo, para ambos os sexos. A isquemia, 
responsável pela angina ou infarto, é a dimi-
nuição do oxigênio que chega ao coração.

QUeDA DA MORTALIDADe
O enfrentamento das doenças isquêmi-

cas do coração vem sendo aperfeiçoado em 
toda a rede municipal de saúde nos últimos 
seis anos, resultando em sucessivas quedas 
nos índices de mortalidade no município. Em 
2009, do total de óbitos de São Bernardo, a 
mortalidade por doenças isquêmicas corona-
rianas representava 15,9% e foi diminuindo 
seguidamente até atingir 12,3%, em 2014, e 
12,4%, em 2015.

O diretor do DAHUE salienta que esses 
resultados positivos são fruto de todo o tra-
balho de prevenção e promoção da saúde na 
Atenção Básica, da qualificação do cuidado na 
Atenção Especializada e da capacitação con-
tínua dos trabalhadores da rede de urgência 
e emergência, que foi complementado com a 
implantação do serviço de hemodinâmica em 
cardiologia no Hospital de Clínicas Municipal 
e, agora, com a adoção do protocolo de dor 
torácica em toda a rede municipal de saúde.

Equipes de saúde conseguem identificar com mais precisão os sinais e sintomas da doença coronariana

PMSBC/Raquel Toth
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Brinquedos reciclados beneficiam
crianças enfermas em Praia grande

Hospital estadual de Francisco Morato organiza 
“semana de Prevenção de Acidentes”

O projeto Brinquedos do Bem, que recu-
pera brinquedos para doação a crianças enfer-
mas, contemplou em 6 de abril pacientes inter-
nados na Pediatria do Hospital Municipal Irmã 
Dulce de Praia Grande. Iniciativa de voluntá-
rias santistas, o trabalho consiste em reciclar 
itens descartados no lixo ou mesmo produtos 
doados, que passam por rigorosa higienização 
e ganham aspecto de novo. Pelo menos 40 uni-
dades restauradas foram entregues na Brinque-
doteca do ‘Irmã Dulce’.

Idealizado pela dona de casa Mara Regina 
Moraes da Silva, que atua como voluntária no 
Hospital Guilherme Álvaro (HGA), em San-
tos, o projeto começou em julho de 2014 com 
a coleta de três bonecas de uma lixeira, que fo-
ram recuperadas, embaladas em papel de pre-
sente e entregues para crianças do HGA.

A partir daí a reciclagem de brinquedos ga-
nhou reforços, como o da advogada Vera Lu-
cia Soutosa Fiuza, que assim como outras sete 
pessoas, participa com limpeza, confecção de 
roupas e restauração de peças danificadas de 
centenas de brinquedos. “Na minha casa, uso 
o quarto que era da empregada para guardar e 
separar os brinquedos para doação. Na casa da 

O Hospital Estadual de Francisco Mo-
rato realizou entre 7 a 14 de março a 10ª 
edição da “Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho”, a SIPAT, cujo 
tema deste ano foi “Meu eu no trabalho”. 
O objetivo central foi focar em fatores ex-
ternos que influenciam diretamente no tra-
balho e que podem se tornar motivos pes-
soais de insegurança para o colaborador.

Ao longo da semana, 392 funcionários 
participaram das atividades. Entre os temas 
abordados nas palestras estiveram “Como 
ter qualidade de vida”, “Violência contra a 
mulher”, “Sempre em frente”, “Economia 
doméstica” e “Motivar: motivando sem-
pre”, além da apresentação teatral “Porque 
será que já chego estressado?”.

Outro destaque da SIPAT 2016 foi 
o “QUIZ” com colaboradores. Trata-se 
de um jogo, pelo qual foram testados os 

conhecimentos dos funcionários a respeito 
de segurança do trabalho e sobre os treina-
mentos ministrados pelo SESMT (Serviço 
Especializado de Segurança e Medicina do 
Trabalho). A vencedora do QUIZ foi Irene 
Francisca de Almeida Donato, do Serviço 
Social, premiada com uma TV 32 polegadas, 
medalha de ouro e troféu para o setor. A me-
dalha de prata ficou com Vanessa Fatima dos 
Santos, do Atendimento Administrativo, que 
recebeu uma churrasqueira elétrica e um kit 
para churrasco. Em terceiro lugar ficou Jonas 
Lourinaldo, da Manutenção, premiado com 
um kit para churrasco e medalha de bronze.

Com assuntos voltados à orientação, pre-
venção de acidentes de trabalho e doenças ocu-
pacionais, a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho tem periodicidade anual 
e é uma das atividades obrigatórias da CIPA - 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

Mara, vários cômodos são ocupados pelos brin-
quedos e a família toda se envolve nisso”, disse.

Além de beneficiar crianças internadas no 
HGA e no ‘Irmã Dulce’, a atividade voluntária 
atua na Santa Casa de Santos e pretende também 

incluir o Hospital Santo Amaro, no Guarujá, na 
lista de visitas, que atualmente são quinzenais.

Na próxima visita ao Hospital Municipal, 
além de doar brinquedos reciclados, a equipe 
deve recolher peças doadas pela empresa Ri  

Happy, que contribui com a instituição local com 
produtos novos ou com pequenos defeitos.

Para colaborar com o projeto Brinquedos 
do Bem, basta visitar a página no Facebook 
para mais informações.

Grupo entregou 40 unidades restauradas na Brinquedoteca do Hospital Municipal

Iniciativa de voluntárias santistas, projeto Brinquedos do Bem contempla a Pediatria do Hospital Irmã Dulce
Foto: Divulgação

Objetivo deste ano foi focar em fatores externos que influenciam diretamente no trabalho
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‘Projeto Indicadores’ da Fundação do ABC
completa um ano de implantação

Desenvolvido pela Diretoria Executiva 
de Qualidade da Fundação do ABC, o Proje-
to Indicadores completou em março um ano 
de implantação. Trata-se de iniciativa que 
busca disponibilizar à FUABC e às unida-
des assistenciais um sistema de informações 
gerenciais estruturado, periódico e perma-
nente, com finalidade de apoiar o desenvol-
vimento das organizações e a divulgação de 
informações visando processos de melhoria. 
A partir desse trabalho, a mantenedora tem 
procurado estimular e capacitar os hospitais 
para a utilização de indicadores padroniza-
dos como ferramenta gerencial, assim como 
para a criação de referenciais que permitam 
análises comparativas.

Hoje a Fundação do ABC gerencia 18 
hospitais e 3 AMEs (Ambulatórios Médi-
cos de Especialidades), além da Faculda-
de de Medicina do ABC e da Central de 
Convênios, que administra mais 40 pla-
nos de trabalho específicos – incluindo 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 
de Santo André, São Bernardo, Santos e 
Franco da Rocha, por exemplo. “Com o 
crescimento acelerado da FUABC nos 
últimos anos, sentimos a necessidade de 
criar uma política de avaliação de resulta-
dos. A partir dessa demanda institucional, 
começamos a trabalhar em uma platafor-
ma ampla, que pudesse atender tanto a 
FUABC quanto as unidades assistenciais, 
otimizando processos e agilizando a tro-
ca de informações entre todos os gesto-
res do grupo”, explica o diretor executivo 
de Qualidade, Dr. Murilo Dib.

Após quase um ano de treinamentos e 
testes, o Projeto Indicadores foi implantado 
efetivamente em março de 2015, com dispo-
nibilização para todas as unidades da FUA-
BC da plataforma de qualidade Salesforce.

“A plataforma conta com interface ex-
tremamente intuitiva e de fácil utilização. 
Entre os diversos benefícios, permite a troca 
de informações entre gestores de todas as 
unidades via chat, transferência de docu-
mentos e postagens semelhantes à de redes 
sociais, em que todos os participantes po-
dem comentar dentro de um fórum aberto 
de debate. Com isso, aceleramos os proces-
sos, eliminamos papel e longas trocas de  
e-mails, além de termos acesso remoto a to-
das essas informações, com um celular ou 
tablet conectado à internet, por exemplo”, 
detalha Dr. Murilo Dib.

PROJeTO INDICADORes
Além de facilitar a dinâmica de trabalho 

e aproximar gestores das mais diversas uni-
dades, a plataforma de qualidade Salesforce 
exerce outro importante papel: padroniza e 
disponibiliza os indicadores. A Diretoria de 
Qualidade da FUABC preparou formulários 
diversos e de fácil preenchimento dentro da 
ferramenta. Ao inserir os dados, cada uni-
dade passa a contar com banco de dados 
segmentado, que é transformado automati-
camente pelo sistema em gráficos e tabelas 
de desempenho.

Entre os itens analisados estão taxas de 
infecção e segurança hospitalar, índices de 
mortalidade institucional, taxa de cesarianas, 
satisfação dos usuários, capacitação e treina-
mento de pessoal, taxa de absenteísmo, ín-
dices de liquidez corrente e custo diário do 

leito, assim como sustentabilidade e a pro-
dução de resíduos infectantes.

Inicialmente, a plataforma Salesforce 
divide as unidades de acordo com o tipo: 
ambulatório ou hospital. Especificamente 
no caso de hospitais, há subdivisões confor-
me o porte, que levam em conta o número 
de leitos, média de internações, quantidade 
de leitos de UTI, grau de complexidade e 
classificação (clínicas básicas, hospital geral, 
referência e especializado).

“Por meio de filtros específicos, as unida-
des podem comparar o próprio desempenho 
ao longo dos meses, avaliar períodos positivos 
e os setores que precisam melhorar. Além dis-
so, também é possível que unidades de porte 
e atividades semelhantes comparem sua pro-
dutividade. Os gestores visualizam todos os 
resultados nos gráficos e tabelas da platafor-

ma e podem trocar informações, a fim de que 
experiências exitosas e boas práticas de uma 
determinada unidade possam ser replicadas 
nas demais”, exemplifica Dr. Murilo Dib.

TRABALHO ReCONHeCIDO
Apesar de ainda recente, o Projeto Indi-

cadores da Fundação do ABC já é conside-
rado case de sucesso pela empresa detentora 
da plataforma de qualidade, a Salesforce. 
Líder mundial em ferramentas de relacio-
namento com o cliente, a companhia norte-
americana convidou o diretor de Qualidade, 
Dr. Murilo Dib, para apresentar a experiên-
cia da FUABC em evento com grandes hos-
pitais e operadoras de Saúde. A conferência 
ocorreu em São Paulo, em 21 de janeiro, e 
marcou o lançamento do produto Salesforce 
Health Cloud. 

Responsável pela implantação do Projeto Indicadores da FUABC, Dr. Murilo Dib

Plataforma otimiza relacionamento entre as unidades e disponibiliza indicadores  
padronizados como ferramenta de gestão




