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Mil doses da vacina contra
a gripe A/H1N1 beneficiam

profissionais do campus

Cirurgias de redesignação
sexual completam um ano
no Hospital Mário Covas

Ambulatório de Urticária
da FMABC recebe certificação 

de qualidade internacional

O setor de Reabilitação Pulmonar da Faculdade de Medicina do ABC realizou em maio rodada do primeiro torneio de pebolim humano para pacientes 
com problemas respiratórios. Trata-se de esporte totalmente adaptado para esse público-alvo, que apresenta grande dificuldade para realização de atividades 

simples do dia a dia, como subir alguns lances de escada ou caminhar de um cômodo para outro em casa, por exemplo. Pág. 5

Pacientes com falta de ar jogam futebol
em torneio de “pebolim humano”
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Emílio Ribas II organiza segunda edição 
da ‘Semana da Enfermagem’

O Instituto de Infectologia Emílio Ri-
bas II, no Guarujá, organizou dias 19 e 
20 de maio a segunda edição da “Semana 
da Enfermagem” – evento cujo objetivo 
é homenagear os profissionais da área, as-
sim como estimular a integração e o tra-
balho em equipe.

A cerimônia de abertura contou com 
participações do diretor geral da unidade, 
Reginaldo Reple Sobrinho, da diretora 
técnica Maria Odila Gomes Douglas e da 
diretora de Enfermagem Carmen Lucia 
Pimenta Simões. Entre os destaques da 
programação esteve dinâmica de grupo 
com a psicóloga Silvia Ximenes Machado, 
que abordou o tema “Eu sou o outro”. 
Também no primeiro dia de atividades 
houve explanação do pastor Edivaldo José 
dos Santos, que falou sobre “Como fun-
ciona o trabalho em equipe de capelania”.

No dia 20, a diretora executiva de Re-
cursos Humanos da Fundação do ABC, 
Caroline Saint Aubin, esteve à frente da 
palestra “Aplicando ferramentas de ges-
tão na sua vida pessoal”. O encerramento 
da segunda Semana da Enfermagem do 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II 
contou com mesa solene composta pela 
presidente da FUABC, Maria Aparecida 
Batistel Damaia, pela prefeita do Guarujá, 
Maria Antonieta de Brito, e pelo secretário 
de Infraestrutura e Obras, Adilson Luiz 
de Jesus. Também prestigiaram a cerimô-
nia a presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo (COREN-SP), 
Fabíola de Campos Braga Mattozinho, a 
chefe técnica da subseção Santos do CO-
REN-SP, Penélope do Nascimento Lopes, 
além da diretora de RH da FUABC e da 
Diretoria do Emílio Ribas II.

No encerramento da Semana da Enfermagem do ERII, Caroline Saint Aubin, Carmen Lucia Pimenta Simões, 
Maria Aparecida Batistel Damaia, Reginaldo Reple Sobrinho, Maria Antonieta de Brito e Adilson Luiz de Jesus

A diretora de Enfermagem do Emílio Ribas II,  
Carmen Lucia Pimenta Simões

Palestrantes e convidados durante encerramento  
da Semana da Enfermagem

Proximidade e gestão participativa
Ao longo de cinco 

meses à frente da Fun-
dação do ABC, consegui 
visitar muitas das unida-
des gerenciadas e pude 
conhecer melhor nossos 
diretores, colaborado-
res e a realidade em que 
estão inseridos os servi-
ços da FUABC. Osasco, 
Guarujá, Francisco Mo-
rato e Santos são alguns 
dos municípios em que 
já percorri nossas man-
tidas. Talvez no próximo 
Editorial já tenha visita-
do todas.

Esse trabalho de campo tem sido bastan-
te gratificante, pois permite a aproximação 
da Presidência da Fundação do ABC com as 
unidades e, principalmente, com os funcio-
nários. Estabelecer esse contato direto é uma 
meta que temos buscado, pois é a maneira 
mais prática de identificar necessidades e de 
propor soluções, que permitam melhorar a 
assistência e a performance, assim como a 
gestão financeira e dos contratos.

Nesse sentido, realizamos em abril a pri-
meira reunião compartilhada entre o Conse-
lho de Curadores da FUABC e os dirigentes 
das mantidas. Foi uma experiência excelente, 
que repetiremos periodicamente, pois permi-
te a troca de informações entre os gestores, o 
compartilhamento de experiências exitosas e 
de boas práticas, além da maior integração da 
Fundação do ABC com suas unidades.

Outra iniciativa que caminha nessa direção 
será colocada em prática em breve. Quere-
mos, de fato, ouvir nossos colaboradores para 
entender demandas específicas, conhecer as 
sugestões e implantar as soluções. Para isso, 
daremos início a rodas de conversa com fun-
cionários nas mantidas. Será um espaço dedi-
cado a discutir a Fundação do ABC com quem 
move a Fundação do ABC e sabe, melhor do 

que ninguém, o que é 
bom e deve ser estimula-
do – assim como o que 
precisa ser aperfeiçoado.

Além da busca perma-
nente pelo aprimoramento 
das unidades, também te-
mos nos empenhado em 
otimizar a gestão da Fun-
dação do ABC de maneira 
geral. Isso porque o orça-
mento da entidade é com-
posto por repasses de pre-
feituras e do Governo do 
Estado, o que dobra nossa 
responsabilidade como 

gestores. É nosso dever tratar com a máxima 
seriedade essas receitas provenientes do Poder 
Público, um dinheiro muito sacrificado, princi-
palmente na atual situação econômica do país.

Hoje as necessidades na área da Saúde são 
ainda maiores, em vista da grande migração 
de pessoas inseridas na saúde suplementar 
para o Sistema Único de Saúde (SUS). Isso 
tem peso muito grande nos orçamentos das 
prefeituras e a Fundação do ABC precisa, 
mais do que nunca, exercer seu papel de par-
ceira estratégica dos municípios, mantendo a 
qualidade dos serviços mesmo frente a restri-
ções orçamentárias.

Por essa razão, entre as medidas mais 
importantes está, justamente, o esforço de-
dicado ao orçamento. Em conjunto com 
a Diretoria da FUABC e com os gestores 
municipais, temos conseguido reduções im-
portantes a partir da revisão de contratos, oti-
mizando estruturas espelhadas, melhorando 
processos e modernizando a gestão. Graças a 
esse trabalho, continuamos cumprindo todas 
as metas sem necessidade de corte nos servi-
ços e, principalmente, com a manutenção da 
qualidade na assistência à população.

Maria Aparecida Batistel Damaia
PrESIDEnTE DA FUABC

PMSA
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Conselho de Curadores e unidades da
FUABC farão reuniões compartilhadas

Órgão máximo de deliberação 
da Fundação do ABC, o Conselho 
de Curadores passará a se reunir 
três vezes ao ano com dirigentes das 
unidades gerenciadas pela FUABC 
– também conhecidas como manti-
das. A primeira experiência para os 
encontros compartilhados ocorreu 
em 28 de abril no Anfiteatro Dr. 
David Uip, no campus universitá-
rio, quando o modelo foi aprovado 
por todos os presentes.

“Nosso objetivo ao reunir os 
curadores e os diretores das manti-
das é promover a integração entre a 
FUABC e suas unidades, assim como 
divulgar exemplos de boas práticas 
que temos verificado em nossos hos-

pitais, AMEs (Ambulatórios Médicos 
de Especialidades), UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento) e demais 
equipamentos de saúde. A cada reu-
nião, abriremos espaço para que três 
unidades apresentem programas de 
sucesso, que têm gerado impacto 
positivo na área assistencial, adminis-
trativa, financeira ou de humanização, 
por exemplo”, detalha a presidente da 
Fundação do ABC, Dra. Maria Apa-
recida Batistel Damaia.

A primeira reunião compar-
tilhada de 2016 teve início com a 
apresentação dos dirigentes das 
mantidas para os curadores. Cada 
diretor geral pode apresentar bre-
vemente o perfil de sua unidade e 

o trabalho que vem sendo desen-
volvido. Em seguida, representan-
tes de três equipamentos de saúde 
da FUABC foram convidados a 
compartilhar experiências de su-
cesso com os demais gestores.

EXPErIÊnCIAS 
EXITOSAS
O Hospital Estadual de Francis-

co Morato foi o primeiro a apresen-
tar exemplo de boas práticas. Coor-
denadora de Farmácia, Aline Silvério 
de Almeida detalhou o programa 
“Fracionamento de Antimicrobianos 
na UTI Neonatal e UTI Pediátrica”, 
responsável pela redução de mais de 
R$ 123 mil em despesas com medi-

camentos. A segunda unidade foi o 
Ambulatório Médico de Especiali-
dades (AME) de Mauá, que regis-
trou 99,1% de satisfação geral dos 
usuários no ano de 2015. O diretor 
geral, Dr. Pedro Gregori, falou justa-
mente sobre o tema, na explanação 
“Serviço de Atendimento ao Usuário 
- Humanização”. Por fim, o gerente 
de Recursos Humanos do Hospital 
Estadual Mário Covas, Paulo Rogério 
Prado Silva, apresentou a experiência 
de gestão de pessoas batizada “Ser-
Mais”. Trata-se de programa voltado 
aos colaboradores, que objetiva a re-
tenção de talentos, o desenvolvimen-
to de lideranças e a valorização dos 
funcionários, entre outras metas.

A primeira reunião conjun-
ta entre Conselho de Curadores 
e mantidas também empossou 
dois novos curadores, indicados 
pela Associação dos Docentes da 
Faculdade de Medicina do ABC: 
Maria Elisa Ravagnani Gonçalves 
Ramos e José Carlos Canga.

Ao final do encontro, a conse-
lheira Margareth Lodos Tangerino 
aprovou a criação das reuniões. 
“Sou curadora por Santo André e 
gostaria de parabenizar nossa pre-
sidente, Cida Damaia, por essa ini-
ciativa. É uma reunião de esforços 
para que troquemos experiências 
em busca de aperfeiçoar o trabalho 
que está sendo desenvolvido”.

Na primeira reunião compartilhada de 2016, a presidente e o vice da FUABC, 
Cida Damaia e Mauricio Mindrisz

Alessandro Neves, 
diretor geral do Hospital 

Municipal Central de Osasco

Cássio Lopes, 
diretor geral do 

AME Praia Grande

O gerente de Recursos Humanos 
do Hospital Estadual Mário Covas, 

Paulo Rogério Prado Silva

Dr. Pedro Gregori, 
diretor geral do Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME) de Mauá

Aline Silvério de Almeida, 
coordenadora de Farmácia do Hospital 

Estadual de Francisco Morato

Adilson Casemiro Pires, 
diretor geral da Faculdade de 

Medicina do ABC

Alexandre José Weiller, 
diretor geral do Complexo 

de Saúde de Mauá

Manoel Miranda, 
diretor geral do 

AME Santo André

José Ferreira Simões, 
diretor geral da Central 

de Convênios

Rogério Bigas, diretor geral  
do Centro Hospitalar do  
Sistema Penitenciário

Desiré Carlos Callegari, 
diretor geral do Hospital  
Estadual Mário Covas

Nelson Seixas, 
diretor geral do Hospital  

Estadual de Francisco Morato

Rosa Maria Aguiar, 
diretora geral do Hospital da 

Mulher de Santo André

Pedro Gregori, 
diretor geral do 

AME Mauá

Marco Antonio Espósito, diretor 
geral do Complexo de Saúde  
Irmã Dulce de Praia Grande

Reginaldo Reple Sobrinho, diretor 
geral do Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas II (Guarujá)

Daniel Beltrammi, diretor  
geral do Hospital de Clínicas e 
representante do CHMSBC

Diretores Gerais da FUABC
Confira os gestores da Fundação do ABC que apresentaram suas unidades na primeira reunião conjunta de 2016 entre o Conselho de Curadores e as mantidas
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Parceria entre a Fundação do ABC e o 
Governo do Estado, o Instituto de Infecto-
logia Emílio Ribas II, no Guarujá, organizou 
em 28 de abril ciclo de palestras educativas 
com o tema “Tuberculose”. O evento das 
10h às 12h30 teve lugar no Salão Thereza 
Cristina do Casa Grande Hotel, com mais de 
100 participantes entre profissionais da área 
da saúde, estudantes, agentes comunitários e 
conselheiros de saúde.

Entre os temas pautados para o ciclo de 
palestras estiveram características principais 
da doença, diagnóstico, tratamento, pano-
rama estatístico e combate. Ao todo foram 
três convidados à frente dos trabalhos. O 
professor livre-docente da disciplina de In-
fectologia da Escola Paulista de Medicina, 
Dr. Eduardo Alexandrino Servolo de Me-
deiros, iniciou com explanação sobre “A do-
ença, diagnósticos e tratamento”. Em segui-
da, a diretora da Divisão de Tuberculose do 
Centro de Vigilância Epidemiológica da Se-
cretaria de Estado da Saúde, Dra. Vera Maria 
Neder Galesi, abordou o tema “Panorama 
estatístico da doença no âmbito nacional”.

A última palestra esteve sob respon-
sabilidade da enfermeira Ana Cleia Justo 
Lourenço, coordenadora do Programa de 
Tuberculose do Guarujá, que apresentou 

Instituto Emílio ribas do guarujá organiza
ciclo de palestras sobre “Tuberculose”

Diretoria do Emílio Ribas II e convidados durante evento sobre tuberculose

O Instituto de Infectologia Emí-
lio Ribas II, no Guarujá, recebeu em 
13 de abril colegiado da Diretoria do 
Emílio Ribas de São Paulo, com objeti-
vo de estreitar a relação entre as unida-
des. A visita pelas instalações e a apre-
sentação das atividades desenvolvidas 
no equipamento da Baixada Santista, 
que há quase 2 anos está sob respon-
sabilidade da FUABC, abriu as portas 
para “Acordo de Cooperação Técnica, 
Operacional e Científica” na área de 
infectologia.

“A visita foi muito produtiva e a tro-
ca de experiências fluiu automaticamen-

Colegiado do Emílio Ribas  
de São Paulo visita unidade da 

FUABC em Guarujá
te. Durante o encontro, todos os presentes, 
tanto do ERII como do colegiado de São 
Paulo, demonstraram elevado interesse nes-
sa parceria, que pode representar um marco 
para as duas instituições”, destaca o diretor-
geral do Emílio Ribas II do Guarujá, Regi-
naldo Reple Sobrinho.

O Acordo de Cooperação será delinea-
do em conjunto pelas unidades da Baixada 
e da Capital e, em breve, deve ser colocado 
em prática. Pela similaridade operacional e 
de objetivos, o acompanhamento dos indi-
cadores de avaliação terá base comparativa 
real, o que facilitará a tomada de decisões e 
a adoção de medidas para correção ou apri-

moramento de processos.
No aspecto científico, o IIER-SP tem 

larga experiência na produção de pesquisas 
em infectologia – expertise que será apro-
veitada pela unidade do Guarujá no apri-

moramento do recém-criado Centro de 
Estudos e Pesquisas. “Com certeza essa 
parceria renderá muitos frutos em bene-
fício da região da Baixada Santista”, ga-
rante Reginaldo Reple Sobrinho.

Evento foi destinado a profissionais e estudantes da área da saúde

“Panorama do município no tratamento e 
combate”. O encerramento do evento foi 
marcado por mesa redonda e debate entre 
os palestrantes.

TUBErCULOSE TEM CUrA
Segundo a Organização Mundial de Saú-

de (OMS), 9 milhões de pessoas adoeceram 
em decorrência de tuberculose em 2013 e 
cerca de 1,5 milhão ainda morre todos os 
anos. No Brasil, a doença é considerada gra-

ve problema de saúde pública. De acordo 
com o Ministério da Saúde são aproximada-
mente 70 mil novos casos por ano e 4,6 mil 
mortes. O país ocupa o 17º lugar entre as 
22 nações responsáveis por 80% do total de 
casos de tuberculose no mundo.

A tuberculose é uma doença infecto-
contagiosa causada pela bactéria Mycobac-
terium tuberculosis – ou bacilo de Koch. 
Afeta principalmente os pulmões, mas pode 
ocorrer em outros órgãos como ossos, rins e 

meninges. A tosse por mais de três semanas, 
com ou sem catarro, é o principal sintoma. 
Em geral, a maioria dos infectados apresenta 
tosse seca contínua no início da doença, pos-
teriormente com presença de secreção ou 
sangue. Os pacientes também apresentam 
cansaço excessivo, febre baixa geralmente à 
tarde, sudorese noturna, falta de apetite, pa-
lidez, emagrecimento acentuado, rouquidão, 
fraqueza e desânimo.

A transmissão ocorre de forma direta, de 
pessoa para pessoa. O doente pode expelir o 
agente infeccioso em pequenas gotas de sa-
liva ao falar, espirrar ou tossir. Má alimenta-
ção, falta de higiene, tabagismo, alcoolismo 
e outros fatores que diminuam a resistência 
do organismo favorecem o estabelecimento 
da doença.

É importante ressaltar que a tubercu-
lose tem cura e o tratamento é gratuito via 
Sistema Único de Saúde (SUS). A terapia é 
à base de combinação de medicamentos e 
geralmente tem 100% de eficácia quando re-
alizada até o final. Em geral são seis meses 
de tratamento até a cura. Além disso, existe 
a vacina BCG contra a doença, que prote-
ge contra as formas graves da tuberculose e 
deve ser tomada logo após o nascimento, na 
própria maternidade, em apenas uma dose. 

Unidades da Baixada e da Capital construirão “Acordo de Cooperação
Técnica, Operacional e Científica” na área de infectologia
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O setor de Reabilitação Pulmonar da 
Faculdade de Medicina do ABC realizou na 
manhã de 6 de maio rodada do primeiro tor-
neio de pebolim humano para pacientes com 
problemas respiratórios da FMABC. Trata-se 
de esporte totalmente adaptado para esse pú-
blico-alvo, que apresenta grande dificuldade 
para realização de atividades simples do dia 
a dia, como subir alguns lances de escada ou 
caminhar de um cômodo para outro em casa, 
por exemplo. Cansaço, fraqueza muscular, 
sedentarismo e falta de ar são os principais 
sintomas dos pacientes, vítimas de doenças 
como bronquite crônica, enfisema pulmonar, 
DPOC (doença pulmonar obstrutiva crôni-
ca), asma e outras patologias pulmonares.

“Como todos os usuários sofrem de 
falta de ar, jogar futebol, aparentemente, 
seria impossível. Entretanto, conseguimos 
quebrar esse paradigma para proporcionar 
momentos de descontração, harmonia e de 
integração entre pacientes, familiares e equi-
pe assistencial”, comemora a fisioterapeuta 
responsável pela Reabilitação Pulmonar da 
FMABC, Selma Denis Squassoni.

O primeiro campeonato de pebolim 
humano da FMABC contará com rodadas 
mensais até o final do ano. Ao todo são cer-
ca de 40 pacientes divididos nas equipes que 
disputam o torneio. Cada partida tem dura-
ção de 15 minutos – três tempos de 5 minu-
tos com intervalos para respiração – e seis 
jogadores de cada lado. O modelo de jogo 
segue as mesmas regras do pebolim de mesa. 
Os participantes são divididos pelas regiões 
da quadra – gol, defesa e ataque – e não po-
dem soltar as mãos de barras instaladas ao 
longo do campo de jogo, que limitam a mo-
vimentação somente para os lados.

Pacientes com falta de ar jogam futebol em 
torneio de “pebolim humano”

Atividades na praia também 
integram o programa

Em 15 de abril, cerca de 40 pacien-
tes da Reabilitação Pulmonar da FMABC 
participaram de viagem ao Guarujá, no li-
toral paulista, em atividade que teve tanto 
cunho terapêutico quanto de socialização. 
Foi a quinta viagem do setor ao Guaru-
já – as duas primeiras foram em 2012, a 
terceira em março de 2014 e a quarta em 
abril do ano passado.

A atividade terapêutica na praia não 

SUgESTÃO ATEnDIDA
A ideia do pebolim humano partiu do 

paciente Antonio Carlos Pezente, que no 
início de 2015 tomou conhecimento do es-
porte pela internet e compartilhou o vídeo 
no grupo da Reabilitação Pulmonar no Fa-
cebook. A sugestão foi muito bem recebida 
e, desde então, a equipe assistencial passou 
a trabalhar para viabilizar as partidas.

“Conseguimos autorização da Diretoria 
para desenvolver o projeto e acionamos o 
setor de manutenção, para que pudéssemos 
montar a quadra com as barras. Foi uma 
iniciativa bastante trabalhosa, que envolveu 
várias placas de madeira, portinholas para 
acesso dos pacientes, abertura para os gols 
e diversos outros detalhes, que consegui-
mos viabilizar graças à boa vontade e apoio 

dos funcionários da faculdade”, detalha 
Selma Squassoni.

Uma partida-teste ocorreu em dezembro, 
quando o esporte passou a integrar oficial-
mente o programa SuperAção da Reabili-
tação Pulmonar, cujo objetivo é promover 
a reinserção social dos pacientes. Entre as 
atividades em andamento constam palestras 
educativas, aulas de dança, grupo de coral, 
pilates, oficinas de artesanato com materiais 
recicláveis, viagens terapêuticas com aulas de 
surf  no Guarujá e até mesmo aulas de tênis.

“O campeonato de pebolim humano é 
uma grande conquista. Conseguimos co-
locar em prática a sugestão dos próprios 
pacientes, aumentando a variedade de ativi-
dades propostas, melhorando a integração 
e reforçando conceitos de autonomia e de 

qualidade de vida. A partir dessa iniciativa, 
fortalecemos a ideia de que os pacientes 
podem e devem conviver em sociedade 
normalmente, sem deixar de realizar ativi-
dades cotidianas por conta da falta de ar e 
dos problemas pulmonares”, explica o pro-
fessor titular de Pneumologia da FMABC, 
Dr. Elie Fiss.

MAIS QUALIDADE DE VIDA
Inaugurada em 2001 pela disciplina de 

Pneumologia, a Reabilitação Pulmonar da 
Faculdade de Medicina do ABC realiza 
cerca de 1.000 atendimentos mensais – a 
grande maioria via Sistema Único de Saúde 
(SUS). O local é destinado principalmente 
a adultos e idosos portadores de doenças 
pulmonares. “Temos pacientes que chegam 
em cadeira de rodas e depois de alguns me-
ses de tratamento passam a vir sozinhos e 
andando”, cita Dr. Elie Fiss.

Os atendimentos na FMABC ocorrem 
de segunda a sexta-feira no período da ma-
nhã, em sessões de exercícios que duram 
uma hora. Os grupos frequentam o espaço 
duas ou três vezes por semana – segundo a 
necessidade – e têm atividades em bicicleta 
ergométrica, de alongamento e reeducação 
postural, para fortalecimento de membros 
superiores e inferiores, assim como palestras 
educativas. “Com o trabalho contínuo de re-
abilitação, percebemos melhora de até 30% 
da força muscular, na qualidade de vida e in-
dependência. Os pacientes aprendem a res-
pirar melhor, praticam exercícios e passam a 
desenvolver atividades diárias com mais dis-
posição e facilidade”, garante a fisioterapeu-
ta responsável pela Reabilitação Pulmonar 
da FMABC, Selma Denis Squassoni.

teve custos aos pacientes, que saíram do 
campus universitário em Santo André às 7h 
e retornaram às 12h30. Todos foram acom-
panhados pelos profissionais da Reabilitação 
Pulmonar e no Guarujá contaram com pro-
fessores de stand up paddle para ensinar equi-
líbrio e dar dicas aos interessados em praticar 
o esporte. Exercícios de caminhada também 
constaram na programação, assim como par-
tida de vôlei adaptado.

Iniciativa é do setor de Reabilitação Pulmonar da Faculdade de Medicina do ABC

Viagem ao Guarujá teve tanto cunho terapêutico quanto de socialização
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Cirurgias de redesignação sexual completam
um ano no Hospital Estadual Mário Covas

Maria Clara Gianna, Dr. Desiré Callegari e Maria Elisa Ramos Equipes do CRT e do Hospital Mário Covas que participam do programa estadual

O Hospital Estadual Mário Covas, 
em Santo André, recebeu em 4 de maio 
gastroenterologistas e endoscopistas 
para abordagem prática do terceiro 
“Curso de Colocação e Ajuste de Ba-
lão Intragástrico”. A capacitação foi 
realizada em parceria com Spatz Balão 
Intragástrico – único ajustável e de per-
manência máxima de 12 meses –, sob 
coordenação dos especialistas Dr. Edu-

Santo André recebe curso  
para colocação e ajuste de  

balão intragástrico
ardo Grecco, Dr. Carlos Eduardo Freitas 
Jr., Dra. Mirela Perea Martins e Dr. Thiago 
Ferreira de Souza.

O conteúdo programático do curso 
discutiu a abordagem endoscópica para o 
tratamento da obesidade, a conduta no tra-
tamento com pacientes portadores do balão 
intragástrico e casos ao vivo, com as técni-
cas de colocação e ajustes. Os participantes 
tiveram acesso ao material teórico completo, 

com informações sobre a seleção do pacien-
te, orientações medicamentosas e anestésicas, 
assim como indicações nutricionais e infor-
mações técnicas do dispositivo Spatz.

Receberam certificação do curso os mé-
dicos Alfio Paglia, Eduardo David Kirzner, 
Fernanda do Nascimento, José Alexandre 
Gargantini Rezze e Lécio Vidal Moreira.

Em 6 de maio de 2015, o Hospital Es-
tadual Mário Covas (HEMC), em Santo 
André, realizava a primeira cirurgia de re-
designação sexual – ou troca de sexo – da 
unidade, destinada à população transgênero 
atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
No Brasil, outras cinco instituições são au-
torizadas a realizar o procedimento: Hospi-
tal das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás; Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul; Hospital Universitário Pedro Ernesto, 
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro; 
Fundação Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo; e Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Pernambuco.

O aniversário de um ano da parceria entre 
o HEMC e o Centro de Referência e Treina-
mento em DST/Aids de São Paulo, da Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), foi celebrado 
com evento no auditório do hospital, em 4 
de maio. Na programação constaram depoi-

mento de transgênero que fez a cirurgia há 8 
meses no ‘Mário Covas’, debate e exibição de 
documentário, assim como discussões com 
equipes médicas, de enfermagem, assistentes 
sociais e psicólogas sobre o programa estadu-
al e os procedimentos realizados.

Diretor geral do Hospital Estadual Mário 
Covas, Dr. Desiré Carlos Callegari disse ao abrir 
a solenidade que as cirurgias são “uma contri-
buição ao empenho da sociedade em atender e 
superar as demandas que excluem direitos dos 
seus cidadãos”. Callegari destacou o sucesso 
da parceria com a SES e o desempenho do tra-
balho multidisciplinar de médicos, equipe de 
enfermagem, assistentes sociais e psicólogas e 
demais colaboradores do HEMC.

AVAnÇO nECESSárIO
Para Maria Clara Gianna, coordenadora 

do Programa Estadual DST/Aids-SP, a par-
ceria entre a Secretaria de Saúde e o Hospi-
tal Mário Covas foi um avanço na atenção às 

pessoas transgênero, pois “além de ampliar 
a oferta de cirurgias de redesignação sexu-
al, viabilizou uma unidade para capacitação 
de profissionais nesse tipo de intervenção”. 
Maria Clara ressaltou ainda que há 6 anos 
eram realizadas poucas cirurgias, cerca de 3 
por ano. Devido à criação do programa, à 
crescente demanda e real necessidade de inte-
gração dos transgêneros à sociedade, foi ne-
cessário ampliar o serviço no âmbito do SUS. 
Inicialmente o Hospital das Clínicas passou a 
realizar uma cirurgia por mês, segundo ela, in-
suficiente, pois havia espera de até 8 anos para 
o procedimento. Com apoio do secretário de 
Saúde, Dr. David Uip, e inúmeras reuniões 
com a direção do Hospital Mário Covas, foi 
possível, a partir de 2015, realizar uma cirur-
gia por mês no equipamento do ABC.

A comemoração no HEMC contou com 
participação de Maria Elisa Ramos, direto-
ra de Enfermagem do HEMC; do Médico 
Odair Gomes de Paiva, que falou sobre a 

importância do treinamento de novos pro-
fissionais; do médico Rodrigo Itocazzo Ro-
cha, que abordou as técnicas cirurgias; e da 
assistente social do HEMC, Lucia Kamikava, 
que discorreu sobre acolhimento no pré e 
pós-operatório. A transexual Fernanda, ope-
rada no hospital, falou sobre sua experiên-
cia pessoal, enquanto outros depoimentos, 
como o da transexual Marta, sensibilizaram 
os presentes a partir da exposição situações, 
conflitos e das dificuldades enfrentadas em 
razão da questão do gênero.

A solenidade foi encerrada com a apre-
sentação do documentário “Meu eu secreto”, 
que mostra casos de transexuais – inclusive de 
crianças – e relata a experiência vivida por fa-
miliares e sociedade. O debate foi conduzido 
por Judit Lia Busanello, diretora do Ambu-
latório para Travestis e Transexuais do CRT, 
com a participação das psicólogas Roberta de 
Faveri e Zélia Fátima Castro Franco, do Hos-
pital Estadual Mário Covas.

Dr. Thiago Ferreira de Souza, Dr. Eduardo Grecco e Dr. Desiré Callegari, superintendente do HEMC
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Hospital nardini registra alta de 27% no
número de partos no primeiro trimestre

A macrorreforma em andamento na 
maternidade do Hospital de Clínicas Dr. Ra-
damés Nardini de Mauá não impediu que a 
unidade registrasse avanços substanciais na 
assistência materno-infantil da população. O 
aumento de 27% no número de partos no 
primeiro trimestre deste ano em relação ao 
mesmo período de 2015, aliado a diversas ini-
ciativas de cuidado ampliado em rede, expres-
sa o esforço da gestão em manter e qualificar 
o padrão de assistência às gestantes e bebês 
do município. Em números absolutos, foram 
500 partos contra 392 do ano passado. O nú-
mero de procedimentos, como laqueaduras e 
demais exames ginecológicos, também regis-
trou alta e chegou a 22% no mesmo período 
(de 472 para 577).

No início de abril, a Prefeitura anunciou 
queda recorde do índice de mortalidade in-
fantil no município, que pela primeira vez 
na história chegou a 11,64 mortes a cada mil 
crianças nascidas vidas. Em 2013, no início da 
gestão, o índice era de 15,71. A redução chega 
a 26% no período. A maternidade do Nardi-
ni, em parceria com a assistência articulada de 
toda a Rede de Saúde, teve papel fundamental 
na melhoria do índice com a implantação de 
várias diretrizes do Programa Rede Cegonha, 
idealizado pelo Ministério da Saúde. A estra-
tégia visa assegurar às mulheres o direito ao 
planejamento reprodutivo e a atenção huma-
nizada à gravidez e às crianças o direito ao 
nascimento seguro e crescimento/desenvol-
vimento saudável.

“A diminuição do índice está atrelada à 
boa qualidade de todos os programas assis-
tenciais de saúde pública, particularmente 
os da Saúde da Mulher e Saúde da Criança. 
Uma gravidez planejada e desejada, se bem 
acompanhada no pré-natal, e posteriormente 
aliada ao incentivo ao aleitamento materno, 
proporciona diminuição significativa na mor-
bidade e mortalidade intrauterina e neonatal. 
Mauá abraçou esta causa e os resultados são e 
serão cada vez mais promissores”, considera 
o coordenador da maternidade do hospital, 
Dr. Manoel Messias de Oliveira.

Entre as iniciativas que estimularam a 
melhoria do índice estão a implantação do 
acolhimento por classificação de risco no 
pronto-socorro de Ginecologia/Obstetrícia, 
que permite priorizar os atendimentos con-
forme a urgência do caso; a ampliação do 
horário para realização de exames de ultras-
sonografia, antes realizados apenas no perí-
odo da tarde; a intensificação das orientações 
sobre amamentação por enfermeiras obste-
trizes ainda no Centro Obstétrico e na UTI 

Neonatal; a participação efetiva no Comitê de 
Mortalidade Materno-Infantil do município, 
onde são classificadas e identificadas causas 
de óbitos, provocando ações de correção e 
melhorias; criação do posto de coleta de leite 
humano, que evita deixar os bebês sem ama-
mentação após a primeira hora de vida;  o 
fortalecimento do vínculo das mamães com 
o hospital por meio de visitas agendadas à 
maternidade durante a gestação, denominado 
Programa Primeiros Passos; e o agendamento 
binômio, que garante às mamães e bebês con-
sulta marcada em sua UBS de referência após 
a alta hospitalar. Além disso, todos os bebês 
passam pelos testes de triagem neonatal ainda 
no Centro Obstétrico, onde recebem vacinas 
contra hepatite B e tuberculose, são subme-

tidos ao teste do pezinho, do coraçãozinho 
e da orelhinha – procedimentos capazes de 
identificar precocemente doenças metabóli-
cas, genéticas, infecciosas e cardiopatias.

“O trabalho não seria possível sem a mo-
bilização e o comprometimento das equipes. 
Nossos trabalhadores vestiram a camisa e 
abraçaram a mesma causa. Todos esses es-
forços pactuados em rede impactam dire-
tamente na queda do índice e a tendência é 
apenas melhorar”, disse a coordenadora de 
Enfermagem da maternidade, Juliana Anto-
nio. Para a diretora de Enfermagem, Luana 
Alves de Oliveira, com o avanço no cuidado 
assistencial, o que falta atualmente é a melho-
ria da infraestrutura. “Hoje os plantões da 
maternidade estão 100% preenchidos e com 

Maternidade reestrutura assistência e contribui com a queda da mortalidade infantil em Mauá

profissionais especializados em Obstetrícia, o 
que garante às gestantes e bebês – ainda que 
com limitações estruturais – o cuidado quali-
ficado na assistência à saúde. Agora, espera-
mos a conclusão das obras. A nova estrutura, 
mais ampla, moderna e acolhedora, permitirá 
aperfeiçoar ainda mais as boas práticas preco-
nizadas pela Rede Cegonha”.

OBrAS DA MATErnIDADE
A primeira fase das obras da maternidade 

do Novo Nardini está 45% concluída. Os 5 
quartos PPP, utilizados pelas gestantes nos 
momentos pré-parto, parto e pós-parto, ga-
rantem acomodação privativa para paciente e 
acompanhante e cuidados especializados com 
foco no parto humanizado. Na próxima fase 
da obra, os trabalhos serão concentrados na 
área da UTI Neonatal, Ginecologia/Obste-
trícia e unidades de cuidados intermediários. 
A estrutura geral será composta por 19 leitos 
PPP, sendo 10 deles como Centro de Parto 
Normal, além de 10 leitos de UTI Neonatal, 
15 leitos de cuidados intermediários e 5 leitos 
na Unidade Mamãe Canguru. A reforma tam-
bém possibilitará a construção de um novo e 
moderno Centro Obstétrico.

O investimento total é de R$ 5,3 milhões, 
sendo R$ 3,3 milhões da emenda parlamen-
tar da senadora Marta Suplicy e o restante 
de recursos do Ministério da Saúde oriundos 
da Rede Cegonha e de contrapartida munici-
pal. Todas as fases de construção do projeto 
Novo Nardini respeitarão cronograma para 
que seja possível atender os pacientes sem 
provocar aumento do risco assistencial.Em números absolutos, foram 500 partos no primeiro trimestre de 2016, contra 392 do ano passado
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UPA Samambaia faz campanha
do agasalho ‘Inverno Aquecido’

Estudantes divertem crianças internadas no ‘Irmã Dulce’

Preocupação é com pacientes em vulnerabilidade social, como moradores de rua atendidos na unidade

A preocupação com a chegada do in-
verno, período mais frio do ano, está mo-
bilizando equipes da Unidade de Pronto 
Atendimento Dr. Charles Antunes Bechara 
– a UPA Samambaia – para a IV Campanha 
do Agasalho: “Inverno Aquecido”. O obje-
tivo é reunir itens para favorecer pacientes 
em vulnerabilidade social, que muitas vezes 
são atendidos no local desprovidos de trajes 
adequados para baixas temperaturas. Uma 
urna personalizada já está instalada na UPA 
para receber as doações.

Segundo o coordenador da UPA Samam-
baia, Carlos Eduardo Lobo, a campanha é 
feita entre pacientes, funcionários e nas ime-
diações da unidade. “Temos folderes, que 
estão sendo distribuídos nos comércios para 
que possamos divulgar bem a campanha em 
toda a comunidade”, disse.

De acordo com a assistente social da 
UPA, Paula Gallotti Baezza, moradores de 
rua costumam ser os mais beneficiados, 
principalmente quando socorridos e leva-
dos para atendimento. “Os próprios funcio-

nários contribuem com a iniciativa e todos 
acabam se envolvendo com a causa. Muitas 
vezes temos em casa uma roupa boa, que já 
não usamos, mas que será muito útil para al-
guém”, ressalta.

A caixa coletora com logotipo da campa-
nha está instalada próximo à recepção da unida-
de. O montante deverá ser compartilhado com 
outras entidades, como o Voluntariado Irmã 
Dulce, do Hospital Municipal, e a Secretaria de 
Promoção Social (Sepros). Além de roupas de 
frio, são aceitos também cobertores. 

Um grupo de 20 estudantes está partici-
pando de um projeto de contação de histórias 
de um modo diferente e interativo para crian-
ças internadas na Ala Pediátrica do Hospital 
Municipal Irmã Dulce de Praia Grande. Dan-
do voz a personagens de revistas infantis, os 
adolescentes empregam métodos que favo-
recem a compreensão, tornando as interpre-
tações agradáveis aos pacientes. A iniciativa 
é resultado de parceria entre o Rotary Club 
Novo Tempo e a Escola Celestin Freinet.

O trabalho é desenvolvido a partir de pro-
posta da unidade de ensino, que incluiu como 
atividade pedagógica o desenvolvimento de 
algum trabalho social relevante a ser promo-
vido pelos estudantes.

Acompanhada da colega Giovana Ca-
tuogno Reich, a estudante Rebeca Fernandes 
já participa de atividade social no Hospital 

Em maio, profissionais de saúde e equi-
pes que atuam no Complexo de Saúde Irmã 
Dulce estão sendo vacinados contra a gri-
pe. As doses, fornecidas pela Secretaria de 
Saúde Pública (Sesap), estão sendo aplica-
das durante os plantões diurnos e noturnos. 
Equipes de limpeza e demais trabalhadores 
em empresas terceirizadas também serão 
imunizados.

De acordo com a enfermeira responsável 
pelo Serviço de Controle de Infecção Hos-

Complexo de Saúde vacina 
funcionários contra a gripe

pitalar (SCIH) do Irmã Dulce, Carolina 
Martins Felício, no primeiro dia foram 
aplicadas mais de 200 vacinas. “Em tor-
no de 800 funcionários deverão receber 
doses contra o Influenza H1N1, H3N2 
e Influenza B”, disse.

A vacinação dos funcionários ocor-
re no Pronto-Socorro Central, Hospital 
Municipal, Unidade de Pronto Aten-
dimento Dr. Charles Antunes Bechara 
(UPA Samambaia) e Nefro PG. Além de trabalhadores da saúde, equipes de limpeza e empresas terceirizadas também são imunizadas

Dupla de estudantes da Escola Celestin Freinet divertiu com contos infantis um pequeno índio, internado na unidade

Doações beneficiarão principalmente  
moradores de rua atendidos na unidade e demais 

pacientes em vulnerabilidade social

Municipal, animando pacientes junto com 
outras meninas do grupo Arco-íris da Ale-
gria, que uma vez por semana se vestem com 
cores alegres e nariz de palhaço, cantando, 
contando histórias, distribuindo brindes, pro-

movendo a animação e descontraindo crian-
ças e adultos hospitalizados. “Como havia 
essa ideia de formar um grupo de trabalho 
social na escola, resolvi participar também 
dessa iniciativa”, disse.

HMID/Maitê Morelatto

HMID/Maitê Morelatto

HMID/Maitê Morelatto

A atividade voluntária acabou se soman-
do ao trabalho já desenvolvido pela inte-
grante do Rotary Club Novo Tempo, Marli 
Jorge Pereira, que desde 1971 se dedica à 
causa, quando o hospital era então admi-
nistrado por uma organização denominada 
Ação Médica Comunitária. “Começamos 
com um projeto chamado Jovens Leitores, 
que estimulava as crianças a lerem notícias 
de jornal. Depois, resolvemos adaptar a pro-
posta para a leitura de revistas infantis de um 
modo mais atraente”, revelou.

Segundo Marli, a atividade é realizada às 
quartas-feiras, às 14h, sempre com dois jovens 
por vez. As leituras e brincadeiras acontecem 
na Brinquedoteca, que fica no quinto andar 
do ‘Irmã Dulce’, e os integrantes passam por 
treinamento sobre como se comportar no 
ambiente hospitalar.
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‘Operação Conta gotas’ inicia trabalhos no  
Hospital Municipal Central de Osasco

Ong Sorrir é Viver  
amplia atuação e visita 
pacientes do Hospital  
Infantil Márcia Braido

Grupo de palhaços visita a unidade quinzenalmente para acolhimento aos usuários e fortalecimento das ações de humanização
O Hospital Municipal Central de Osasco 

Antonio Giglio (HMCO) acaba de ganhar im-
portante reforço no campo da humanização. 
Com objetivo de animar o ambiente terapêu-
tico e promover a integração entre pacientes, 
familiares e equipes assistenciais, grupo de 
palhaços voluntários da Operação Conta Go-
tas (OCG) passou a visitar o HMCO quinze-
nalmente, sempre às quintas feiras.

Desde o início de abril, das 9h às 14h, 
os voluntários percorrem todo o hospital, 
incluindo o pronto-socorro adulto, as alas 
de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Or-
topedia, assim como o Pronto Atendimento 
Infantil, e visitam as crianças internadas na 
Clínica Pediátrica e na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Pediátrica.

Para o diretor geral do Hospital Munici-
pal Central de Osasco, Dr. Alessandro Neves, 
o trabalho dos voluntários na unidade é fun-
damental para a humanização do atendimen-
to. “Os palhaços voluntários criam vínculo 
com a equipe de trabalho, contribuem com 

a rotina do hospital e melhoram o clima or-
ganizacional. Além disso, estão sempre próxi-
mos aos pacientes e familiares, interagindo e 
aumentando o acolhimento”.

HISTÓrIA DE SUCESSO
A Operação Conta Gotas teve início em 

2004, com o palhaço ‘Ziriguidum Teleco-
teco de Esquindô-lelê’ à frente de diversos 
eventos, oficinas e intervenções com foco 
na doação de sangue, plaquetas e cadas-
tramento de doadores de medula óssea. O 
projeto cresceu e, após mais de uma década 
de trabalho, está presente em diversos hospi-
tais, com objetivo transformar e melhorar o 
ambiente terapêutico para pacientes, cuida-
dores e profissionais da medicina.

Sabendo que o paciente possui diversas 
necessidades, desejos e angústias, a OCG leva 
carinho, otimismo e confiança, amenizando o 
desgaste das internações, além de promover a 
interação entre a equipe médica, cuidadores e 
pacientes. Todos os voluntários da Operação 

Conta Gotas passam por treinamento espe-
cífico antes de visitar as unidades de saúde. 
Somente após esse período de formação e 
capacitação são considerados aptos a atuar 
como agentes transformadores.

Além do Hospital Municipal Central de 

Osasco, hoje a OCG também está presente 
no Hospital Municipal Benedicto Montene-
gro, Hospital Beneficência Portuguesa de 
São Paulo, Hospital da Luz e Hospital San 
Paolo, assim como no Fundo de Assistência 
à Criança (FAC). 

Iniciativa pioneira de humanização desen-
volvida por alunos de Medicina da Faculdade 
de Medicina do ABC, a ONG Sorrir é Viver 
deu início em abril à parceria inédita com a Se-
cretaria de Saúde de São Caetano, com visitas 
semanais aos pacientes atendidos no Hospital 
Infantil e Maternidade Márcia Braido. Vestidos 
de palhaços ou como contadores de histórias, 
cerca de 10 estudantes animam as segundas-
feiras de crianças internadas na Enfermaria de 
Pediatria ou na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Pediátrica. O horário é sempre após as 
aulas na FMABC, das 17h30 às 20h30.

Essa é a primeira vez que o Sorrir é Vi-
ver atua em São Caetano. Além do ‘Márcia 
Braido’, o grupo de estudantes desenvolve 
trabalhos no Hospital Estadual Mário Covas, 
no Centro Hospitalar Municipal e no Ambu-
latório de Especialidades da FMABC – todos 
em Santo André –, assim como no Hospital 
Anchieta, em São Bernardo.

“A direção do Hospital Márcia Braido en-
trou em contato conosco, pois queria contar 
com um trabalho como o do ‘Sorrir’, que es-
timula a humanização. Nós avaliamos a solici-
tação e aceitamos o convite, pois acreditamos 
que a proposta de trabalho da unidade vai ao 
encontro dos nossos objetivos. Além disso, é 
um serviço com atendimento pediátrico, que, 
de fato, requer cuidado diferenciado, sensibi-
lidade e o olhar acolhedor”, explica a aluna do 
4º ano de Medicina e coordenadora geral do 
Sorrir é Viver, Mariana Rigolo.

MAIS DE UMA DéCADA 
DE SOrrISOS
Fundado em 2005 por 14 estudantes de 

Medicina, o Sorrir é Viver nasceu em busca 
de levar o mundo colorido da arte ao ambien-
te sem cor dos hospitais e centros de saúde. O 
objetivo central do grupo é transformar po-
sitivamente o ambiente terapêutico e huma-

A coordenadora do Serviço de Atendimento ao Usuário, Andrea Marcandalli, com o Dr. Alessandro Neves  
e os voluntários da Operação Conta Gotas

nizar a formação médica, utilizando para isso 
a arte lúdica do palhaço. As bases teóricas, 
metodológicas e de pesquisa sobre os efeitos 
benéficos da humanização hospitalar foram 
inspiradas no sucesso do programa Doutores 
da Alegria e no filme Patch Adams.

Hoje o Sorrir é Viver conta com cerca de 
150 clowns. Desde 2011, o grupo foi reforçado 
pelos contadores de histórias – hoje são apro-
ximadamente 50. Mais recentemente, em 2013, 
uma nova classe surgiu dentro do Sorrir: os mu-
sicantes. São cerca de 15 integrantes, que não 
precisam necessariamente tocar instrumentos 
musicais. Trata-se de trabalho que foca o uso de 

instrumentos – principalmente de percussão – 
para facilitar a interação com os pacientes.

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

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

Inspirados no Programa Doutores da Alegria e no filme Patch Adams, alunos da Medicina ABC  
desenvolvem trabalho de humanização em São Caetano

Foto: Divulgação
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O Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP) 
organizou de 25 a 29 de abril a SIPAT – Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho, cujo tema deste ano 
foi “Qualidade de vida”. Realizado na sala de reuniões da 
Diretoria, o evento teve como objetivo orientar e conscienti-
zar os colaboradores da unidade sobre a importância da pre-
venção de acidentes e de doenças no trabalho, assim como 
valorizar a importância da qualidade da vida para aqueles que 
cuidam de outras vidas e resgatar valores muitas vezes esque-
cidos devido à intensidade da rotina diária.

Com periodicidade anual, a SIPAT é uma das ativida-
des obrigatórias da CIPA - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes. Neste ano foram realizadas sete palestras e 
três oficinas, além da abertura diária do Espaço ZEN – lo-
cal de relaxamento onde os funcionários puderam receber 
tratamento de reflexologia e massagem relaxante. Durante 
a semana, a empresa Mary Kay ofereceu cursos de automa-
quiagem e limpeza de pele para valorização e motivação da 
mulher, e também de cuidados com a pele masculina.

QUALIDADE DE VIDA
A abertura da SIPAT 2016 do Centro Hospitalar do Sistema 

Penitenciário foi marcada por palestra sobre “Qualidade de vida” 
com o pediatra Dr. Drauzio Viegas – coordenador do Programa 
de Humanização da Fundação do ABC e professor Emérito da 
Faculdade de Medicina do ABC. Ao longo da semana, os de-
mais temas abordados foram: “Combate ao tabagismo” (Dr. José 
Gustavo Breda, infectologista); “Sustentabilidade” (Cristina Pas-
saretti, José Alexandre Filho e Pedro Henrique Clementi Charles, 
do Programa Meio Ambiente e Sustentabilidade da Fundação 
do ABC); “Nutrologia e envelhecimento” (Dr. Wilmar Accursio, 
endocrinologista, nutrólogo e presidente da Sociedade Brasileira 
de Estudo do Envelhecimento); “Motivação e superação” (Igor 
Souza, ex-nadador e membro do Comitê Olímpico Brasileiro); 
“Saúde financeira” (Alessandro Maia Simões, diretor Administra-
tivo do CHSP); e “O impacto do estresse no ambiente de traba-
lho” (Dr. Quirino Cordeiro, professor da Faculdade de Medicina 
da Santa Casa de São Paulo).

No campo das oficinas práticas estiveram “Alimentação 
saudável” (Sandra Cipolla, nutricionista do CHSP) e “Venha 

Centro Hospitalar Penitenciário realiza 
‘Semana de Prevenção de Acidentes’

Membros da Brigada de Incêndio responsável pela 
segurança do campus da Faculdade de Medicina do ABC 
participaram em 16 de abril de treinamento intensivo. Total 
de 60 colaboradores da Fundação do ABC, Central de Con-
vênios e FMABC passaram o dia no campo de treinamento 
da empresa Rochácara Ecofire, em Itapecerica da Serra.

A capacitação anual da brigada de incêndio é uma das 
exigências para renovação do AVCB - Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros, necessário para o funcionamento 
dos prédios do campus. Nas instituições sem brigada de 

Brigada de Incêndio do campus  
universitário passa por treinamento

incêndio a renovação deve ser anual, enquanto as que mantêm 
o grupamento realizam processo trienalmente.

AÇÃO PrEVEnTIVA
A capacitação da Brigada de Incêndio da FMABC teve iní-

cio às 7h30, quando ônibus partiu do campus em Santo André 
rumo à sede da Rochácara Ecofire. O treinamento contou com 
aulas teóricas e práticas sobre princípios de incêndio, classes de 
incêndio, tipo de extintores e primeiros socorros, além de ativi-
dades em campo na casa de fumaça e para abandono de área.

conhecer e praticar pilates” (Denise Brait Cesar, fisioterapeuta), 
além de oficina surpresa com equipe da empresa Mary Kay.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Com intuito de conhecer a opinião dos colaboradores 

que participaram da SIPAT do Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário, a equipe da CIPA realizou pesquisa de satisfa-
ção. Ao todo, 76 funcionários responderam ao questionário, 
cujos resultados foram tabulados e servirão para aprimorar a 
Semana de Prevenção de Acidentes do próximo ano.

Entre os destaques da pesquisa, 93% dos entrevistados clas-
sificaram a organização como muito boa ou boa. Em relação às 

atividades realizadas, o Espaço Zen foi a inciativa com maior re-
conhecimento, considerada muito boa por 68% dos participan-
tes. Em seguida, a oficina de alimentação saudável atingiu 64%, 
enquanto a palestra sobre motivação e superação chegou a 60%.

A equipe da CIPA também recebeu sugestões, críticas 
e elogios por escrito. Foram quase 30 manifestações, entre 
as quais “O desenvolvimento humano requer qualidade de 
vida. A SIPAT 2016 nos encaminha para uma convivência 
cada vez melhor. Parabéns!” e “Achei que as palestras fo-
ram ótimas, com temas muito bons e bem variados. Uma 
das melhores SIPATs que já tivemos. Parabéns a todos os 
organizadores do evento”. 

Abertura da SIPAT na sala de reuniões da Diretoria Oficina sobre “Alimentação saudável”

Oficina “Venha conhecer e praticar pilates” Curso de automaquiagem e limpeza de pele com a empresa Mary Kay

Treinamento contou com aulas teóricas e práticas sobre princípios 
de incêndio e primeiros socorros, além de atividades em campo na casa 

de fumaça e para abandono de área
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Vinculado à disciplina de Dermatologia 
da Faculdade de Medicina do ABC, o Am-
bulatório de Urticária e Alergia a Drogas aca-
ba de receber a certificação internacional de 
qualidade UCARE (Urticaria Center of  Re-
ference and Excellence), passando a integrar 
seleto grupo mundial de centros de referência 
e excelência em urticária. O diretor executivo 
do Departamento de Dermatologia, Venere-
ologia e Alergologia da Charité Universidade 
de Berlin, na Alemanha, e porta-voz do Cen-
tro de Alergia Charité, Dr. Torsten Zuberbier, 
esteve pessoalmente no campus universitário 
da FMABC em Santo André, em 29 de abril, 
para conhecer o serviço e comunicar o aceite 
para o selo de qualidade.

A certificação é emitida pela rede GA2-
LEN - Global Allergy and Asma European 
Network, que reúne os principais serviços 
clínicos europeus e instituições de pesquisas 
na área de alergologia e asma, em associação 
com a Academia Europeia de Alergia e Imu-
nologia Clínica (EAACI). O selo de qualida-
de UCARE integra programa de desenvol-
vimento global, que busca acreditar centros 
de referência e excelência, com objetivo de 
criar uma rede de especialistas em urticária, 
melhorar os tratamentos e proporcionar ex-
celência na gestão da doença, em busca de 
aumentar o conhecimento na área por meio 
de pesquisas e educação.

O Ambulatório de Urticária e Alergia a 
Drogas da Faculdade de Medicina do ABC 
funciona às sextas-feiras, a partir das 8h. São 
cerca de 50 pacientes atendidos mensalmen-
te, que também participam de palestras sema-

Ambulatório de Urticária da FMABC recebe 
certificação de qualidade internacional

Equipe da FMABC acompanha visita do diretor executivo da Charité Universidade de Berlin, Dr. Torsten Zuberbier

O Serviço Especializado de Segu-
rança e Medicina do Trabalho (SESMT) 
da Fundação do ABC realizou de 25 
a 29 de abril curso de formação para 
os primeiros ‘cipeiros’ da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Central 
de Santos – equipamento inaugurado 
em janeiro deste ano já sob gestão da 
FUABC. Em 2 de maio, os 14 mem-
bros foram empossados para a gestão 
2016/2017 da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), sendo 
7 eleitos pelos funcionários e 7 indica-
dos pelo empregador.

Primeiros ‘cipeiros’ da UPA Central
de Santos passam por treinamento

A CIPA é regida pela Norma Regu-
lamentadora Nº 5 (NR-5) da Portaria 
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Em-
prego. Tem como objetivo principal a redu-
ção de acidentes de trabalho e de doenças 
contraídas nesse ambiente.

O treinamento para a UPA Central de 
Santos ocorreu nas próprias dependências 
da unidade. Entre os temas abordados es-
tiveram “Definição de Acidentes de Tra-
balho. O que é CIPA?”, “Legislação tra-
balhista – C.F / CLT / Leis trabalhistas”, 
“Ferramentas da qualidade na investiga-
ção de acidentes do trabalho”, “Agentes 

Ocupacionais, Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Análise Preliminar de 
Risco (APR)”, “Mapa de risco, estudo 
do ambiente e das condições de traba-
lho”, “Prevenção e combate a incêndio”, 
“Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs), noções sobre a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e 
medidas de prevenção”, “Metodologia 
de investigação de acidentes e doenças 
do trabalho”, e “Plano de trabalho e 
cronograma anual”.

Treinamento para UPA Central de Santos ocorreu nas próprias dependências da unidade

nais sobre temas relacionados. “A certificação 
UCARE reconhece o trabalho que está sendo 
desenvolvido na FMABC e ratifica que todos 
os nossos atendimentos são realizados dentro 
de padrões internacionais de qualidade”, co-
memora Dra. Roberta Jardim Criado, médica 
alergologista e coordenadora do Ambulatório 
de Urticária e Alergia a Drogas da disciplina 
de Dermatologia da FMABC.

Para receber a certificação, os centros 
especializados em urticária são avaliados e 
devem cumprir 32 requisitos. Também rece-
bem visita de um auditor da GA2LEN para 
análise dos trabalhos in loco, a fim de garan-
tir que o centro de urticária está em confor-
midade com as regras s e cumpre todos os 
pré-requisitos da rede internacional.

ALTA InCIDÊnCIA
Aproximadamente 10% a 15% da po-

pulação pode apresentar urticária pelo 
menos uma vez na vida. Trata-se de do-
ença de pele extremamente comum, que 
forma vergões ou urticas (como uma mor-
dida de inseto), que podem ocorrer em 
conjunto com inchaço nos olhos, lábios 
e, em alguns casos, na região da garganta 
(edema de glote). Os principais sintomas 
são coceira no corpo todo e lesões aver-
melhadas que desaparecem geralmente 
em 24 horas e voltam repentinamente, 
podendo sumir em poucas semanas ou 
levar anos para desaparecer.

A doença é mais frequente em adultos, 
mas também pode aparecer em crianças. 

Responsável por muitos aborrecimentos e 
pela perda de qualidade de vida, a urticária 
também prejudica o sono e, muitas vezes, 
faz com que o paciente não consiga de-
senvolver atividades de rotina – como tra-
balhar ou frequentar a escola – devido ao 
grande incômodo.

“Entre as principais causas da urticá-
ria aguda, que dura menos de 6 semanas, 
estão a alergia a medicamentos, as infec-
ções virais e a associação entre medica-
mentos e infeções virais. Já as urticárias 
crônicas, que duram mais de 6 semanas, 
não têm causa específica e, na maioria 
das vezes, são espontâneas. Também 
existem as urticárias físicas, relaciona-
das ao frio, calor ou exercícios físicos, 
por exemplo. Os alimentos, ao contrário 
do que muitos imaginam, estão entre as 
causas mais raras para o aparecimento 
da doença”, detalha a médica alergolo-
gista e coordenadora do Ambulatório de 
Urticária e Alergia a Drogas da FMABC, 
Dra. Roberta Jardim Criado.

Para determinar o tratamento, inicial-
mente é feita avaliação clínica, seguida de 
exames complementares. Raramente há ne-
cessidade de testes de alergia. Com o diag-
nóstico, a terapia é à base de antialérgicos 
e outros medicamentos, de acordo com a 
necessidade de cada paciente.

O diagnóstico preciso da urticária e o 
tratamento adequado contribuem muito 
para a melhora dos sintomas. Dessa forma, 
recomenda-se procurar um especialista logo 
nos primeiros sinais da doença.
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Em comemoração pelo “Dia Nacional do Uso Racional 
de Medicamentos”, o curso de Farmácia da Faculdade de 
Medicina do ABC organizou em 5 de maio campanha com 
orientações e palestras gratuitas para a população sobre o 
uso correto de medicamentos e os perigos da automedica-
ção, entre outros assuntos relacionados à temática.

“Professores e alunos estiveram à disposição com orien-
tações e atividades práticas, demonstrando o uso correto de 
medicamentos e o descarte adequado. Nosso objetivo foi 
conscientizar os pacientes atendidos nos ambulatórios de 
especialidades da faculdade, assim como acompanhantes, 
discentes e docentes da FMABC”, afirma a coordenadora do 
curso de Farmácia, Dra. Sonia Hix, lembrando que também 
houve distribuição de frascos de álcool gel durante a ação.

No Prédio Central e no Anexo III, ambos no campus 
universitário em Santo André, foram montados estandes 
com demonstrações de diferentes formulações de fármacos. 
Devido à grande circulação de pacientes e acompanhantes, 
o Anexo III também foi escolhido para sediar as palestras, 
que ocorreram entre 10h e 13h. Entre os temas em destaque 
estiveram “Como utilizar corretamente seus medicamentos” 
e “Como armazenar e descartar medicamentos”.

“Buscamos conscientizar a população sobre os riscos 
do descarte inadequado de medicamentos, tanto ao meio 
ambiente quanto à saúde humana, apresentando as formas 
adequadas de descarte. Segundo a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (ANVISA), entre 10 mil e 28 mil toneladas 
de medicamentos são jogados fora pelos consumidores a 
cada ano. As substâncias químicas contidas nesses produ-
tos podem contaminar lençóis freáticos e rios, afetando a 
qualidade da água que ingerimos e a vida aquática”, alerta a 
coordenadora Dra. Sonia Hix.

O serviço de Farmácia do 
Hospital Estadual de Francis-
co Morato realizou em meados 
de março ação inédita batizada 
“Campanha contra a dengue e 
a favor da população”. A ini-
ciativa integrou a mobilização 
“Farmacêuticos contra a den-

gue, Zika e chikungunya”, do Conselho Federal de Far-
mácia (CFF) e do Conselho Regional de Farmácia do Es-
tado de São Paulo (CRF-SP), e buscou chamar a atenção 
dos usuários da unidade de saúde e de funcionários para 
a prevenção das doenças e eliminação dos criadouros do 
mosquito transmissor, o Aedes aegypti.

Com base em folhetos didáticos fornecidos pelo 
CRF-SP, os farmacêuticos do HEFM passaram informa-
ções objetivas e de fácil entendimento para todos os co-
laboradores do hospital, assim como pacientes e acom-
panhantes. A fim de ampliar o alcance da campanha, a 
ação foi desenvolvida tanto nas áreas administrativas 

Curso de Farmácia orienta sobre  
“Uso racional de Medicamentos”

Campanha teve orientações e palestras gratuitas sobre o uso correto de medicamentos e os perigos da automedicação

Iniciativa integrou a mobilização dos conselhos Federal e Regional de Farmácia Farmacêuticos do HEFM passaram informações de fácil entendimento

rISCOS À SAÚDE
Segundo informações do Ministério da Saúde, a auto-

medicação traz grandes riscos à saúde, pois a ingestão de 
substâncias de forma inadequada pode causar reações como 
dependência, intoxicação e até mesmo a morte. A receita 
médica é a garantia de que houve uma avaliação profissional 
para que determinado paciente utilize o medicamento.

O Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos tem 

justamente esses objetivos: alertar a população sobre os ris-
cos, assim como ressaltar o papel do uso indiscriminado de 
medicamentos e a automedicação como principais responsá-
veis pelos altos índices de intoxicação por remédios.

Além do agravamento de doenças, a automedicação 
pode promover a combinação errada de substâncias, com 
riscos de anular ou potencializar os efeitos dos medicamen-
tos em uso. 

como nas assistenciais, em diversos horários – inclusive no 
período noturno.

“Nosso principal objetivo é atuar como agentes multipli-
cadores de informação, orientando a população quanto à pre-
venção, cuidados, sinais e sintomas das doenças, assim como 
os cuidados e a responsabilidade ao utilizar medicamentos 

sem a orientação de um médico ou farmacêutico”, afir-
ma a coordenadora de Farmácia do Hospital Estadual de 
Francisco Morato, Aline Silverio, que acrescenta: “Sabe-
mos que a dengue, o Zika vírus e a febre chikungunya 
são problemas de saúde pública e, portanto, são temas 
essenciais que pedem a mobilização de todos”. 

Farmacêuticos de Francisco Morato combatem mosquito Aedes aegypti
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A Diretoria Executiva de Recursos Huma-
nos da Fundação do ABC organizou em 29 
de abril palestra sobre “Educação Financeira”. 
Cerca de 30 colaboradores – a maioria com 
atuação nas sedes administrativas da mantene-
dora e da Central de Convênios – prestigiaram 
a atividade, que foi comandada pelo gerente 
regional do Banco Santander, Sergio Kogima.

Com o tema “Você quer realizar seus so-
nhos?”, Kogima apresentou de maneira di-
dática o conflito permanente vivido por boa 
parte da população no uso do dinheiro, que 
pode ocorrer de forma consciente ou por im-
pulso. Segundo o gerente do Santander, essa 
escolha é determinante para a “saúde” finan-
ceira e têm impacto importante na qualidade 
de vida das famílias. “As pessoas precisam 
saber como vão pagar por seus gastos, pois 

hoje o crédito está muito fácil. Tudo preci-
sa ser bem planejado para evitar problemas, 
como nome sujo, estresse, infelicidade, pre-
ocupações, queda de rendimento no trabalho 
e até mesmo problemas de relacionamento 
familiar”, alertou o palestrante.

Entre as advertências mais importantes 
passadas no encontro estiveram os gastos no 
cheque especial e no cartão de crédito. “O 
cheque especial só deve ser usado em casos de 
emergência. Já o crédito pode ser uma excelente 
ferramenta, desde que usado de maneira cons-
ciente, segundo as possibilidades das finanças 
pessoais e, principalmente, com o pagamento 
de 100% da fartura no final do mês”.

SInAIS DE ALErTA
Segundo o gerente regional do Banco 

Santander, o sinal amarelo, de atenção, deve 
ser ligado quando as reservas financeiras es-
tão zeradas ou quando até 30% da renda está 
comprometida com dívidas, empréstimos e 
financiamentos. Já o sinal vermelho acende 
com três meses seguidos pagando somente 
o valor mínimo da fatura do cartão de cré-
dito, ao usar todo mês o cheque especial, 
quando as contas estão atrasadas ou quando 
se pega um empréstimo para pagar um ou-
tro empréstimo.

“Se pegarmos tudo o que nós ganhamos e 
tirarmos os gastos, o que sobra – ou falta – é o 
que temos para investir nos nossos sonhos. A 
conta é bem simples, mas muitas vezes deixa-
mos de fazê-la”, ressaltou Sérgio Kogima, ao 
reforçar a importância do planejamento finan-
ceiro e de poupar pensando no futuro. 

Funcionários da FUABC participam de 
palestra sobre ‘Educação Financeira’

Gerente regional do Banco Santander, Sergio Kogima Cerca de 30 colaboradores prestigiaram atividade na Fundação do ABC

13

O Hospital Municipal Central de 
Osasco deu início em abril à ciclo de 
palestras de capacitação e atualiza-
ção profissional. Uma vez por mês, 
os profissionais da unidade poderão 
participar de encontro sobre tema 
específico. A primeira atividade ocor-
reu em 26 de abril, sob responsabili-
dade do médico do HMCO e mem-
bro do corpo docente do programa 
de residência médica da Prefeitura de 
Osasco, Dr. Rodrigo Morel Vieira de 
Melo, que abordou o tema “Protoco-
lo de Dor Torácica”.

A iniciativa contou com aproxi-
madamente 40 participantes entre 
membros da Diretoria Clínica, corpo 
médico do HMCO e equipe de en-
fermagem.

TEMA EM DESTAQUE
Estima-se que cerca de 5% a 

10% de todos os atendimentos 
emergenciais no país são decorren-
tes de dor torácica. A variedade e 
possível gravidade das condições 
clínicas que se manifestam com dor 
torácica faz com que seja primordial 
um diagnóstico rápido e preciso das 
causas. “Atenção especial deve ser 
dada às causas potencialmente fatais 
de dor torácica, como a embolia pul-
monar, a dissecção aguda de aorta e 
as síndromes coronarianas agudas”, 
alerta Dr. Rodrigo Morel Vieira de 
Melo, que acrescenta: “Almejamos 
com o Protocolo de Dor Torácica a 
padronização desse atendimento na 
unidade de emergência do Hospital 
Municipal Central de Osasco e, con-
sequentemente, a redução da morbi-
dade e mortalidade dos pacientes”.

Hospital 
Municipal de 
Osasco inicia 

ciclo de  
palestras de 
atualização 
profissional

O curso de Enfermagem da Faculdade de 
Medicina do ABC, em parceria com a Funda-
ção do ABC, Centro de Saúde Escola Capuava 
e Secretaria da Saúde de Santo André, orga-
nizou em 12 de abril campanha de vacinação 
contra a gripe influenza. A ação teve apoio do 
Programa de Residência Integrada Multipro-
fissional em Saúde e das equipes de saúde da 
FMABC e disponibilizou mil doses da vacina, 
beneficiando profissionais de saúde do cam-
pus universitário, assim como crianças atendi-
das no Ambulatório de Oncologia Pediátrica e 
na Casa Ronald ABC.

As vacinas foram fornecidas pela Secreta-
ria de Saúde de Santo André, que há 8 anos 
mantém essa parceria com a FMABC para 
imunização contra gripe. A aplicação esteve 
sob responsabilidade de professores e alunos 
do 4º ano de Enfermagem – constantemente 

supervisionados pela equipe docente. Segundo 
a coordenadora do curso de Enfermagem da 
FMABC, Rosangela Filipini, esse tipo de ativi-
dade é extremamente importante para os aca-
dêmicos e contribui para o método de ensino 
aplicado ao longo dos anos – a metodologia 
ativa –, que busca mostrar aos estudantes a 
real situação da saúde na região e no país, in-
tegrando-se às ações realizadas. “O aluno co-
labora e participa efetivamente da saúde de sua 
comunidade. Ele sai do papel passivo para o 
ativo e se envolve com os problemas”, explica 
Filipini.

Em 2016, as doses da vacina protegem a 
população contra os três principais vírus do in-
verno: A/California (H1N1), A/Hong Kong 
(H3N2) e B/Brisbane.

Para evitar o contágio, os profissionais de 
saúde devem usar equipamentos de proteção 

individual quando houver risco, entre várias 
outras recomendações específicas – como a 
frequente higienização das mãos. No ambien-
te hospitalar, o processo deve ser feito antes e 
após contato direto com pacientes, na entrada 
e na saída de áreas com pessoas infectadas e 
imediatamente após a retirada de luvas. 

Mil doses da vacina contra a gripe A/H1n1 
beneficiam profissionais de saúde do campus

Aplicação esteve sob responsabilidade de professores e 
alunos do 4º ano do curso de Enfermagem da FMABC
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Deputada Mara gabrilli faz palestra magna
em simpósio de doenças raras e genética

Mark Hughes, PHD em Biologia Molecular pelo Centro Médico da Universidade do Arizona, participa como convidado internacional

Dra. Fabia Lima Vilarino com os doutores David Feder, Homero Nepomuceno Duarte, Carmela Grindler e Caio Parente Barbosa

Deputada Mara Gabrilli em palestra sobre a “Lei brasileira de inclusão”
Mark Hughes, PHD em Biologia Molecular pelo Centro Médico da Universidade do  

Arizona e pioneiro em biologia de células-tronco

A Faculdade de Medicina do ABC orga-
nizou dias 13 e 14 de maio o “1º Simpósio 
de Reprodução Humana e Genética” e a “1ª 
Jornada Multidisciplinar de Doenças Raras”. 
Em parceria com o Instituto Ideia Fértil e o 
Grupo de Atenção Integral à Doenças Ra-
ras, os eventos ocorreram no Hotel Pullman 
São Paulo Ibirapuera, na Capital.

A programação científica foi intensa e in-
cluiu palestra magna da deputada Mara Gabrilli, 
que falou sobre a “Lei brasileira de inclusão”. 
Como convidado internacional, o professor 
Mark Hughes, PHD em Biologia Molecular 
pelo Centro Médico da Universidade do Ari-
zona e pioneiro em biologia de células-tronco, 
comandou palestras sobre “Doenças raras: 
panorama americano” e “Diagnóstico de do-
enças raras por ultrassom obstétrico”. Outro 
destaque foi a participação da médica coorde-
nadora do Programa de Triagem Neonatal da 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 
Dra. Carmela Grindler, que abordou o tema 
“Realidade das doenças raras no Estado de São 
Paulo - Rede DORA”.

CEnTrO DE rEFErÊnCIA
Para o diretor da FMABC, Dr. Adilson 

Casemiro Pires, a realização do simpósio e 
da jornada representa passo importante da 
Faculdade de Medicina do ABC rumo à ins-
talação do Centro de Referência de Doenças 
Raras. “Em breve, seremos a primeira unida-
de do Estado de São Paulo configurada den-
tro dessa proposta assistencial. Nosso projeto 
já teve aprovação do Governo do Estado e 
agora aguardamos o credenciamento do ser-
viço junto ao Ministério da Saúde”, adianta 
o diretor da FMABC, que detalha: “Seremos 
pioneiros em uma área que tende a crescer 
muito nos próximos anos e que deve se or-
ganizar em forma de uma rede integrada de 
atenção. Estamos em sintonia com a Política 

Fotos: Divulgação

Nacional de Atenção Integral às Pessoas com 
Doenças 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 raras”.

Professor titular da disciplina de Saúde 
Sexual, Reprodutiva e Genética Popula-
cional da FMABC, presidente do Instituto 
Ideia Fértil e do simpósio, Dr. Caio Paren-
te Barbosa ratifica: “Estamos fazendo uma 
medicina que é a do futuro, com a mescla 
dos profissionais de saúde, ginecologistas, 
imunologistas, pneumologistas, nutricionis-
tas, psicólogos, entre outros, para discutir 
o importante tema das doenças raras. Isso 
é absolutamente maravilhoso e já estamos 
motivados para o ano que vem”, adianta 
Barbosa, que ressalta a participação funda-
mental da Secretaria de Saúde de Santo An-
dré e do chefe da Pasta, Dr. Homero Nepo-
muceno Duarte, na consolidação do projeto 

do Centro de Referência.
Entre os convidados, prestigiaram os 

eventos no Hotel Pullman Ibirapuera os 
professores titulares Dr. David Feder (Far-
macologia), Dr. Elie Fiss (Pneumologia) e 
Dr. Antonio Carlos Chagas (Cardiologia), 
o secretário de Saúde Dr. Homero Duarte, 
entre outras autoridades. Pelo Ideia Fér-
til, além do presidente Dr. Caio Parente, 
estiveram o vice-presidente do instituto e 
presidente da Comissão Científica do sim-
pósio, Dr. Emerson Barchi Cordts, e a di-
retora Dra. Fabia Lima Vilarino, presidente 
executiva do simpósio.

DOEnÇAS rArAS
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 aproxima-
damente 5% da população, comprometendo 

milhões de pessoas ao redor do mundo. Es-
tima-se que 80% dos casos têm origem gené-
tica e 50% afetam crianças – sendo que 30% 
morrem antes dos 5 anos de idade. Até o mo-
mento, cerca de 7.000 doenças raras já foram 
identificadas, cujas características principais 
são a natureza complexa, a evolução crônica 
e debilitante. Essas particularidades, associadas 
ao acesso limitado aos tratamentos e serviços 
especializados, têm grande repercussão no co-
tidiano de milhões de famílias.

Lançada em 2014 pelo Ministério da 
Saúde, a Política Nacional de Atenção Inte-
gral às Pessoas com Doenças Raras organiza 
o cuidado dos pacientes em dois eixos. O 
primeiro reúne as patologias de origem ge-
nética e inclui as anomalias congênitas ou de 
manifestação tardia, deficiência intelectual e 
os erros inatos do metabolismo. O segundo 
eixo é composto por doenças raras de ori-
gem não genética: infecciosas, inflamatórias 
e autoimunes.



www.fmabc.br 15

SBC: Uma em cada 10 mulheres  
sofre com incontinência urinária

Uma em cada 10 mulheres que passam 
em consulta com os ginecologistas nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs) de São Ber-
nardo apresenta a mesma queixa: incontinên-
cia urinária. O problema, que constrange as 
pacientes e transforma suas rotinas, tem so-
lução. O Centro de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher (CAISM) oferece tratamento de 
ponta, seguindo protocolos de primeira linha 
adotados por serviços de referência no país e 
no exterior.

O atendimento é feito pelo Ambulatório 
de Uroginecologia, subespecialidade da gine-
cologia que cuida dos distúrbios da função 
pélvica feminina (vagina, útero, reto e região 
perineal). Responsável pelo serviço, o médi-
co Emerson de Oliveira afirma que a perda 
involuntária de urina é mais frequente entre 
as pacientes da terceira idade, no período 
pós-menopausa. A maioria delas teve grande 
número de partos vaginais e apresenta sobre-
peso ou obesidade, sendo estes os principais 
fatores de risco.

“É uma doença crônica, que começa 
com sintomas leves. A maioria, no entanto, 
despreza esses sinais por acreditar que é um 
problema que faz parte do envelhecimento. É 
um erro. Trata-se de uma disfunção impor-
tante, que prejudica muito a qualidade de vida 
dessas mulheres, o convívio social, as ativida-
des diárias e o relacionamento com seus par-
ceiros. Quanto antes iniciarmos o tratamento, 
maiores são as chances de sucesso”, esclarece 
Oliveira, que também é professor da Faculda-
de de Medicina do ABC (FMABC).

O especialista explica que há dois tipos de 
incontinência urinária, de esforço e de urgên-
cia. A primeira ocorre quando há liberação 
involuntária de líquido ao tossir, espirrar, rir 
e carregar peso. É o tipo mais comum e afeta 

Hospital Albert Sabin de São Caetano inicia 
campanha de higienização das mãos

Em comemoração ao Dia Mundial de 
Higienização das Mãos – celebrado em 5 
de maio – e ao Dia Internacional da En-
fermagem – 12 de maio –, o Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) 
do Hospital Municipal de Emergências 
Albert Sabin, em São Caetano, realiza 
durante o mês campanha com foto no 
treinamento da técnica correta de lava-
gem das mãos. Adesivos e banners foram 

instalados nos dispensers de álcool em gel, de 
sabonete e de papel toalha, em espaços estra-
tégicos do Pronto-Socorro Adulto (PSA).

Segundo o setor de Educação Continu-
ada da Gerência de Enfermagem, a meta é 
atingir pelo menos 80% dos 170 colaborado-
res ativos dos quatro turnos com as medidas 
preventivas, reduzindo ainda mais o risco de 
contaminação em ambiente hospitalar, além 
de conscientizar pacientes e familiares. 

entre 60% e 70% das mulheres com esse tipo 
de disfunção. Já a incontinência de urgência 
ocorre por conta da hiperatividade de bexiga. 
Nesses casos há uma frequente, imperiosa e 
incontrolável necessidade súbita de urinar.

“Ir ao banheiro até sete vezes durante 
o dia está dentro dos padrões considerados 
normais. Pacientes com a incontinência uri-
nária de urgência ultrapassam esse número e 
também se levantam diversas vezes à noite. 
Se isso ocorrer, é hora de procurar o médico 
e relatar o ocorrido”, alerta Oliveira.

Para diagnosticar a incontinência urinária, 
os médicos do ambulatório do CAISM con-
sideram os sintomas relatados e também rea-
lizam o estudo urodinâmico, exame que ob-
serva o funcionamento da bexiga. A partir daí, 

inicia-se o tratamento, que em 80% dos casos é 
cirúrgico. Mas a fisioterapia urinária é indicada 
para todas as mulheres com o problema.

“Nas situações em que a incontinência 
urinária é detectada no início, é possível re-
vertê-la apenas com a fisioterapia, que tam-
bém é fundamental para as mulheres que já 
realizaram a cirurgia. São exercícios que a pa-
ciente aprende com a nossa equipe, executam 
durante um período sob supervisão, e depois 
podem repetir em suas casas. Em alguns ca-
sos, combinamos a fisioterapia com o uso de 
medicação por via oral, adquirida pela Prefei-
tura e fornecida gratuitamente pelo CAISM”, 
sustenta Oliveira. Este medicamento específi-
co está presente em poucos serviços de uro-
ginecologia no país, comenta o coordenador 

do CAISM, Rodolfo Strufaldi.
A aposentada Maria Ventura de Siqueira, 

77 anos, é uma das pacientes atendidas pelo 
Ambulatório de Uroginecologia, que em 2015 
realizou 2.254 consultas em mulheres enca-
minhadas pelas 34 UBSs da cidade. “Há 20 
anos fiz uma cirurgia para corrigir, mas agora 
voltou a me incomodar. Não vejo a hora de 
me livrar disso”, conta.

A dona de casa Amarilis Vieira, 72 anos, 
diz que não se lembra mais da última vez em 
que teve uma noite tranquila de sono. “Quem 
tem esse problema vive em estado de alerta. 
Gosto muito de sair para passear, ando para 
cima e para baixo, caminho bastante. Mas te-
nho sempre que ficar de olho”, relata ela, que 
em breve passará por cirurgia.

Foto: Divulgação PMSCS
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Em 2015, Ambulatório de Uroginecologia do CAISM-SBC realizou 2.254 consultas em mulheres encaminhadas pelas 34 UBSs da cidade

Objetivo é reduzir ainda mais o risco de contaminação




