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Pianista voluntária humaniza
sala de espera do Instituto de

Olhos da Medicina ABC

Sob gestão da FUABC,
UPA Centro é inaugurada

na cidade de Osasco

Construção do Hospital de
Urgência de São Bernardo

terá início neste ano

Após dois meses de preparativos, com criação de protocolos e fluxos assistenciais, Faculdade de Medicina do ABC, Fundação do ABC, Instituto Neu-
rológico de São Paulo e Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil deram início em junho aos atendimentos no “Projeto Zika”. Trata-se de iniciativa 

multiprofissional inédita para atendimento gratuito de crianças com microcefalia e suporte psicológico às mães e gestantes infectadas pelo Zika vírus, com 
participação de voluntários nas áreas de Neuropediatria, Neurologia, Clínica Médica, Psicologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Págs. 4 e 5

‘Projeto Zika’ atende gratuitamente
crianças com microcefalia e gestantes

James Gathany/CDC

Secom/PMO/JB Oliveira Divulgação
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Semana da Farmácia chega à
13ª edição na Medicina ABC

O curso de Farmácia da Faculdade de 
Medicina do ABC organizou dias 31 de 
maio e 1º de junho a tradicional Semana 
da Farmácia, que neste 2016 chegou à 13ª 
edição. Ao todo foram 8 palestras dividi-
das em dois períodos: das 8h às 11h e das 
19h às 22h. Entre os destaques esteve o 
vice-presidente da Associação Brasileira 
de Cosmetologia, Dr. Jadir Nunes, que 
falou sobre “Etapas chaves na pesquisa e 
desenvolvimento de cosméticos”.

Segundo a aluna do curso de Farmá-
cia e coordenadora do evento, Tamires 
Mendes, o objetivo principal da ‘Semana’ 
foi mostrar aos estudantes a abrangência 
da profissão e as diferentes possibilidades 
de atuação, que vão muito além do tra-
balho em farmácias e drogarias. Pesquisa 
clínica, saúde pública, farmácia hospitalar 
e análises clínicas, além das indústrias quí-
mica, medicamentosa e alimentícia, são 
algumas das opções para os egressos.

Entre os assuntos pautados para a 13ª 
Semana da Farmácia estiveram “Manipu-

lação de injetáveis”, “Laboratório clínico 
e os erros inatos do metabolismo”, “Far-
mácia clínica na Oncologia”, “Infecção 
viral respiratória - vírus Influenza”, “Atu-
ação do farmacêutico de pesquisa clíni-
ca”, “Medical Science Liaison (MSL): um 
novo panorama para o farmacêutico” e 
“Farmacêutico em análises clínicas”.

Membros da organização do evento

Ex-aluna da FMABC, a farmacêutica  
Marion Coting Braga fez palestra sobre “Laboratório 

clínico e os erros inatos do metabolismo”

Mobilização
contra a Zika

Até pouco tem-
po, a ciência indi-
cava que doenças 
como a rubéola, 
a toxoplasmose e 
o citomegalovírus 
durante a gestação 
eram consideradas 
grandes responsá-
veis por casos de 
microcefalia em re-
cém-nascidos. En-
tretanto, estamos 
vivendo neste 2016 
um surto relaciona-
do a essa malforma-
ção congênita, que 
não está relaciona-
do às patologias su-
pracitadas.

É assustador 
pensar que, mesmo 
com as consultas de pré-natal em dia e todos 
os exames relacionados à gravidez em or-
dem, uma gestante pode ter todo o seu zelo, 
dedicação, planos e projetos prejudicados 
por uma picada, por um mosquito. O Aedes 
aegypti, que sempre foi temido por trans-
mitir a dengue, agora também dissemina a 
febre chikungunya e o Zika vírus – este últi-
mo, o grande responsável pelo aumento dos 
casos de microcefalia em recém-nascidos.

Frente à tal realidade, a Faculdade de 
Medicina do ABC, a Fundação do ABC, o 
Instituto Neurológico de São Paulo e a So-
ciedade Brasileira de Neurologia Infantil 
decidiram se unir, a fim de oferecer suporte 
multiprofissional a tantas grávidas, que não 
sabem como agir frente à suspeita da infec-
ção pelo Zika, e a tantas mães, que sofrem 
em busca de orientações e de atendimento 
especializado para seus filhos microcéfalos.

Trata-se de uma 
iniciativa pioneira e 
voluntária, que par-
te de profissionais e 
entidades inconfor-
madas com a atual 
situação dessa popu-
lação afetada e com 
a falta de opções que 
possam minimizar 
os danos e melhorar 
a qualidade de vida 
das famílias.

Além da assis-
tência, a FMABC 
também desenvol-
verá paralelamente 
trabalho de pesquisa, 
em cooperação téc-
nica firmada junto à 
Fundação do ABC e 
ao Consórcio Inter-

municipal Grande ABC. As sete cidades da 
região do ABC passarão a contar com uma 
plataforma diagnóstica e um sistema de vi-
gilância, que permitirão mapear as regiões 
com maior índice de doenças transmitidas 
pelo Aedes aegypti. Dessa forma, atuaremos 
também na prevenção das doenças, ao sub-
sidiar o Poder Público com informações que 
possibilitem o combate efetivo ao mosquito 
nos locais de maior incidência.

A mobilização contra a Zika envolve 
o ensino, a pesquisa, a assistência e a pre-
venção. São pilares que conduzem as ações 
da Faculdade de Medicina do ABC e que, 
mais do que nunca, estão em sintonia com 
as necessidades da população da região e de 
todo o país.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC
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UPA Centro é inaugurada em Osasco
A Prefeitura de Osasco inaugurou em 14 

de junho a Unidade de Pronto Atendimento 
Centro – batizada UPA Vicente Missiano. A 
exemplo do Hospital Municipal Central de 
Osasco (HMCO), a gestão do novo equipa-
mento de saúde é compartilhada com a Fun-
dação do ABC, o que permite otimizar recur-
sos disponíveis, ampliar áreas de atendimento 
e melhorar a assistência em benefício de toda 
a população do município.

Abrigada em prédio próprio com mais de 
1.300 m², a UPA Vicente Missiano assume os 
serviços de urgência e emergência adulto do 
Hospital Municipal Central – os atendimen-
tos pediátricos continuam no pronto-socorro 
infantil do HMCO. A nova unidade funciona 
24 horas por dia, inclusive aos sábados, do-
mingos e feriados, atendendo casos de ur-
gência e emergência como paradas cardíacas, 
derrames, fraturas, quedas graves e febre alta, 
entre outros problemas. Com infraestrutura 
moderna, a UPA garante maior conforto e 
agilidade no atendimento desses usuários. “A 
expectativa é de que o local receba até 550 pa-
cientes por dia provenientes de demanda es-
pontânea ou referenciada. Serão cerca de 16,5 
mil atendimentos por mês”, calcula o diretor 
geral do HMCO, Dr. Alessandro Neves.

Classificada como UPA Porte III, a nova 
Unidade de Pronto Atendimento Centro de 
Osasco conta com 19 leitos de observação e 
atende casos de pequenas e médias urgências 
e emergências nas áreas de Clínica Médica, 
Clínica Cirúrgica e Ortopedia, além da inau-
guração do serviço de Urgência em Odon-
tologia. São dois andares com consultórios, 
salas de espera e recepção, administração e 
almoxarifado, além de posto de enfermagem, 
quartos de observação masculina, feminina e 
isolamento. Também há espaços destinados à 
inalação, sutura, curativos, coleta de exames e 
hidratação.

Entre os serviços de apoio diagnóstico e 
terapêutico constam exames laboratoriais de 

UPA Vicente Missiano de Osasco assume serviços de urgência e emergência adulto do Hospital Municipal Central

A exemplo do Hospital Municipal Central, nova Unidade de Pronto Atendimento está sob gestão da Fundação do ABC

hematologia, bioquímica e análises de amos-
tras biológicas como urina, fezes e secreções, 
por exemplo. No campo de imagem, o par-
que tecnológico oferece eletrocardiografia, 
radiologia geral e odontológica.

Iniciativa do Governo Federal, as Unida-
des de Pronto Atendimento – também co-
nhecidas como UPAs 24h – integram a rede 
de urgência e emergência e caracterizam-se 
como componente pré-hospitalar fixo. De 
complexidade intermediária, ocupam espaço 
entre a Atenção Básica e a Atenção Hospi-
talar. São implantadas em locais estratégicos, 
em conformidade com a Política Nacional 
de Atenção às Urgências. Com atendimento 
à demanda espontânea e referenciada, têm 
como objetivos oferecer à população serviço 
de pronto atendimento e exames correlatos, 
reduzir o tempo de espera nessa área e me-
lhorar a assistência, além de diminuir a sobre-
carga das unidades hospitalares municipais.

A UPA Vicente Missiano fica na Rua Ay-
moré de Mello Dias, 51, Centro - Osasco (SP).

PROTOCOLO DE MANCHESTER
Implantado com sucesso no Hospital 

Municipal Central de Osasco, o Protocolo de 
Manchester teve continuidade na UPA Vicente 
Missiano. Trata-se de sistema internacional de 
classificação de risco aplicado ao atendimento 
de casos de urgência e emergência, cujo ob-
jetivo é classificar os usuários de acordo com 
a gravidade do quadro clínico. Dessa forma, 
quanto mais crítico o estado de saúde do pa-
ciente, mais rapidamente ele recebe assistên-
cia, conforme recomendação da Organização 
Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Ao chegar à unidade, o paciente passa por 
avaliação prévia com enfermeiros capacita-
dos à aplicação do Protocolo de Manchester. 
Nesse momento é feita a classificação de risco, 
que é separada por cores e tem cinco níveis 
de intensidade. Casos classificados com a cor 
vermelha são gravíssimos e o atendimento é 
imediato. Em seguida, a prioridade é dos muito 
urgentes, de cor laranja, que sinaliza pacientes 
graves, com risco significativo e que devem ser 
assistidos o mais rápido possível. O terceiro 
nível é o das situações urgentes, de gravidade 
moderada e sem risco imediato, seguido pelos 
pouco urgentes (verde), que têm condições de 
aguardar atendimento, assim como os não ur-

gentes (azul), que também podem esperar ou 
procurar uma Unidade Básica de Saúde.

FUNDAÇÃO DO ABC / HMCO
Caracterizada como pessoa jurídica de 

direito privado, entidade filantrópica de assis-
tência social, saúde e educação, a Fundação 
do ABC assumiu em abril de 2015 a gestão do 
Hospital Municipal Central de Osasco “Anto-
nio Giglio”. A unidade atende, em média, 700 
pessoas diariamente e realiza 340 cirurgias 
por mês. Conta com mais de 200 leitos e 770 
funcionários diretos vinculados à FUABC. 
Trata-se de hospital geral, sem maternidade, 
com pronto-socorro infantil e leitos de inter-
nação em áreas como Clínica Médica, Clínica 
Cirúrgica, Ortopedia e Pediatria, além de con-
tar com Unidade de Terapia Intensiva adulto 
e infantil e Hospital Dia.

No campo diagnóstico e terapêutico es-
tão disponíveis exames laboratoriais de he-
matologia, bioquímica, análises de amostras 
biológicas, imunoquímicos, hormonais, mi-
crobiologia, anatomia patológica e parasito-
logia, além de radiologia, tomografia, ultras-
som, endoscopia e doppler. 

Prefeito Jorge Lapas, o diretor geral do HMCO, Dr. Alessandro Neves,  
e o secretário de Saúde de Osasco, José Amando Mota

Dr. Alessandro Neves, Cida Damaia, José Amando Mota e o membro do  
conselho gestor do HMCO, Paulo Pinto de Oliveira

A presidente da FUABC, Maria Aparecida Batistel Damaia,  
e o prefeito de Osasco, Jorge Lapas

Secom/PMO/Filipe Nunes

Secom/PMO/Filipe Nunes FUABC/Comunicação FUABC/Comunicação
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Após dois meses de preparativos, com 
criação de protocolos e fluxos assisten-
ciais, Instituto Neurológico de São Paulo 
(INESP), Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), Sociedade Brasileira de Neuro-
logia Infantil (SBNI) e Fundação do ABC 
(FUABC) deram início em junho aos aten-
dimentos no “Projeto Zika”. Trata-se de ini-
ciativa multiprofissional inédita para atendi-
mento gratuito de crianças com microcefalia 
e suporte psicológico às mães e gestantes 
infectadas pelo Zika vírus, com participação 
de voluntários nas áreas de Neuropediatria, 
Neurologia, Clínica Médica, Psicologia, Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional.

O agendamento de consultas está dispo-
nível pelo telefone (11) 4116-9553 (secretá-
ria Érica), das 10h às 17h. A triagem ocorre 
no Instituto Neurológico de São Paulo (Rua 
Maestro Cardim, 808, Bairro Paraiso, São 
Paulo – próximo ao Metrô Vergueiro). De 
acordo com o diagnóstico, o seguimento 
ambulatorial será dividido em consultas no 
próprio instituto e nos ambulatórios de es-
pecialidades da FMABC, em Santo André 
(Av. Príncipe de Gales, 821).

ATENÇÃO 
MULTIPROFISSIONAL
Batizada “Projeto de Atendimento e 

‘Projeto Zika’ atende gratuitamente
crianças com microcefalia e gestantes

PESQUISA REgIONAL

O vice-diretor da Medicina ABC, 
Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Dra. Maria Angela Zaccarelli Marino, professora de 
Endocrinologia da FMABC e neuroendocrinologista 

do Instituto Neurológico de São Paulo

Instituto Neurológico de São Paulo, Faculdade de Medicina do ABC, Sociedade Brasileira de 
Neurologia Infantil e Fundação do ABC coordenam trabalho voluntário de neuropediatras,  

médicos clínicos, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais

O início da assistência à população 
integra cooperação técnica firmada em 
meados de março entre Fundação do 
ABC, Faculdade de Medicina do ABC e 
Consórcio Intermunicipal Grande ABC. 
Além do acompanhamento especializa-
do de gestantes com suspeita de Zika 
vírus nos ambulatórios de alto risco da 
instituição de ensino e dos recém-nasci-
dos com microcefalia, o trabalho inclui 
pesquisa sobre arboviroses – doenças 
transmitidas aos humanos por meio de 
insetos –, com destaque para a dengue, 
Zika e febre chikungunya. As sete cida-
des da região do ABC passarão a contar 
com uma plataforma diagnóstica e um 
sistema de vigilância contra esses vírus.

Assistência - Vírus Zika: a Ética do Cui-
dar”, a iniciativa surgiu a partir da inquie-
tação da professora de Endocrinologia da 
Faculdade de Medicina do ABC e neuro-
endocrinologista do Instituto Neurológico 
de São Paulo, Dra. Maria Angela Zaccarelli 
Marino, frente ao número crescente de be-
bês com microcefalia e ao desespero de 
mães e de gestantes, que não sabem como 
lidar com essa situação.

“A mídia mostrava dia após dia o aumen-
to dos casos de Zika vírus e, consequente-

mente, de crianças com microcefalia. Por 
outro lado, o Brasil não está preparado para 
essa situação e não possui estrutura adequa-
da, multiprofissional, que atenda integral-
mente as gestantes e as crianças. Por essa 
razão comecei a conversar com colegas da 
Faculdade de Medicina do ABC e do Ins-
tituto Neurológico de São Paulo, em busca 
de voluntários dispostos a abrir espaço em 
suas agendas para participar dessa iniciativa 
assistencial e de acolhimento às famílias”, 
recorda Maria Angela Zaccarelli Marino.

A adesão dos profissionais foi imediata e 
o grupo passou a organizar a logística para 
os atendimentos, assim como protocolos e 
fluxos assistenciais. Ao todo são 14 voluntá-
rios envolvidos no projeto, que recebe mu-
lheres grávidas com confirmação ou suspei-
ta de infecção pelo Zika vírus, assim como 
bebês com suspeita ou confirmação de mi-
crocefalia. “O objetivo principal é prestar 
atendimento de alta complexidade, auxilian-
do e apoiando outras instituições, parceiras 
ou não, com o diagnóstico, notificações e 
manejo corretos de cada caso”, define Dra. 
Maria Angela Zaccarelli Marino.

VOLUNTáRIOS
Além da Dra. Maria Angela Zaccarelli 

Marino, integram a equipe multiprofissio-

nal do ‘Projeto Zika’ o Dr. Rubens Wa-
jnsztejn (professor de Neuropediatria da 
Faculdade de Medicina do ABC e presiden-
te da Sociedade Brasileira de Neurologia 
Infantil), Dr. Fernando Luiz Affonso Fon-
seca (farmacêutico bioquímico, vice-diretor 
da FMABC e coordenador do Laboratório 
de Análises Clínicas), Dr. Raul Marino Jú-
nior (neurocientista e professor emérito da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo), Dr. Thalles Zaccarelli Balderi 
(médico clínico do Centro de Estudos em 
Neurociências do Instituto Neurológico de 
São Paulo), Dr. Acilino Santos Portela (neu-
ropediatra da FMABC e do INESP), Simo-
ne Carvalho (psicóloga do INESP), Rosa 
Helena Moraes (psicóloga do INESP), Dr. 
Martin Myczkowski (psicólogo e coordena-
dor do Centro de Estudos em Neurociên-
cias do INESP), Dra. Márcia Cristina Bauer 
Cunha (coordenadora do curso de Fisiote-
rapia da FMABC), Dr. Caio Borella (fisio-
terapeuta do Instituto Neurológico de São 
Paulo), Andréia Zarzour Abou Hala Corrêa 
(coordenadora do curso de Terapia Ocupa-
cional da FMABC), Natasha Carolina Car-
reño (terapeuta ocupacional da FMABC) e 
Dra. Aline Lopes (coordenadora do curso 
de Neurodesenvolvimento Infantil do Ins-
tituto Neurológico de São Paulo).

Trata-se de projeto da Faculdade de Medi-
cina do ABC, coordenado pelos pesquisadores 
Fernando Luiz Affonso Fonseca, Beatriz Alves, 
Flavia de Sousa, Gabriel Laporta e Renato Pe-
reira de Souza. O estudo será desenvolvido em 
parceria com o Instituto Adolfo Lutz, ligado ao 
Governo do Estado. A partir da cooperação téc-
nica, os municípios do ABC participarão com a 
coleta de material e amostras de sangue.

“Pacientes da região do ABC entre 18 e 
70 anos, com suspeita de dengue, Zika ou 
chikungunya, terão coletadas duas amostras 
de sangue. A primeira seguirá para o Insti-
tuto Adolfo Lutz, dentro do fluxo conven-
cional de notificações já vigente. A segunda 
virá para a plataforma da FMABC, onde será 
feito o diagnóstico molecular. Casos positivos 

serão confirmados em testes validados pelo 
Instituto Adolfo Lutz”, detalha o vice-diretor 
da Medicina ABC, Dr. Fernando Luiz Affon-
so Fonseca, que acrescenta: “As amostras ne-
gativas serão direcionadas para uma segunda 
plataforma de estudo, em que verificaremos 
a presença de outras arboviroses, geralmente 
negligenciadas, mas que já circulam no Es-
tado de São Paulo: Rocio, Mayaro, Oeste do 
Nilo e Encefalite de São Luís”.

A partir dos casos positivos para dengue, 
Zika ou chikungunya, equipes da Faculdade 
de Medicina do ABC darão início a trabalho 
de campo em busca de mosquitos nas regiões 
de origem dos pacientes. “Os mosquitos co-
letados serão inseridos em nossa plataforma 
diagnóstica e analisados para confirmação ou 

não da presença dos vírus. A partir dos 
resultados, será possível mapear as regiões 
com maior incidência das doenças e sub-
sidiar o Poder Público com informações 
que permitam o combate mais efetivo e 
direcionado ao Aedes aegypti”, explica Dr. 
Fernando Fonseca. 
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MICROCEFALIA  
E O ZIKA VÍRUS

O professor de Neuropediatria da FMABC e presidente da Sociedade Brasileira de  
Neurologia Infantil, Dr. Rubens Wajnsztejn

A microcefalia é uma malformação 
congênita, que afeta o desenvolvimen-
to e o crescimento normais do cérebro. 
Como consequência, o tamanho do 
crânio do feto ou da criança é menor 
do que o padrão mínimo para a idade.

As principais causas que levam à 
microcefalia, ou seja, que afetam o de-
senvolvimento cerebral, ocorrem ainda 
dentro do útero materno. A rubéola, a 
toxoplasmose e o citomegalovírus na 
gestante são os agentes mais conhe-
cidos que podem ocasionar essa mal-
formação no feto e os obstetras sem-
pre pedem exames para detectar tais 
agentes infecciosos. A doença também 
pode ocorrer como consequência do 
abuso de álcool e drogas ou por ques-
tões hereditárias, genéticas.

“Infelizmente, hoje o Brasil vive 
surto de microcefalia. São milhares de 
casos registrados em todo o país, cuja 
causa não é nenhuma das mencionadas 
anteriormente. O principal problema é 
o mosquito Aedes aegypti, que trans-
mite a dengue, a febre chikungunya e 
também o Zika vírus – este último, o 
grande responsável pelo aumento dos 
casos de microcefalia”, detalha o pro-
fessor de Neuropediatria da Faculdade 
de Medicina do ABC e presidente da 
Sociedade Brasileira de Neurologia In-
fantil, Dr. Rubens Wajnsztejn, um dos 
grandes parceiros do “Projeto Zika”.

O Zika fica somente de 4 a 5 dias 
em circulação no organismo, o que di-
ficulta muito a identificação do vírus. 
Além disso, muitas dessas infecções 

apresentam sintomas pequenos e pas-
sageiros ou até mesmo nenhum sinto-
ma, fazendo com que a gestante nem 
sequer suspeite de que foi infectada. 
Quando ocorrem sintomas perceptí-
veis, os principais são febre baixa, náu-
sea, dores de cabeça, de garganta, nas 
articulações e pelo corpo, manchas e 
lesões na pele. Em alguns casos pode 
ocorrer conjuntivite.

“As microcefalias não são iguais e 
são vários os níveis de comprometi-
mento cerebral. Se a infecção da ges-
tante pelo Zika ocorrer no primeiro 
trimestre da gravidez, a microcefalia 
será mais grave. Se ocorrer no segun-
do trimestre, também pode haver um 
atraso no desenvolvimento do cérebro 
da criança, porém, um atraso não tão 
importante quanto no início da ges-
tação”, explica Dr. Rubens Wajnszte-
jn, que acrescenta: “Entre as sequelas 
mais comuns, a microcefalia pode levar 
ao comprometimento visual, da audi-
ção ou da fala, por exemplo. Contudo, 
de maneira geral, o grande problema é 
a deficiência intelectual e cognitiva. A 
maioria das crianças com microcefalia 
vai andar, vai correr, mas vai ter gran-
de dificuldade para aprender e para ter 
uma vida independente”.

O tratamento das crianças varia 
caso a caso e baseia-se na estimulação 
para o desenvolvimento, com super-
visão médica constante e através do 
apoio de áreas como a fisioterapia, psi-
cologia, terapia ocupacional e fonoau-
diologia, entre outras.
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Construção do Hospital de Urgência
de São Bernardo começa neste ano

Em substituição ao Hospital e Pronto-
Socorro Central (HPSC), a Prefeitura de São 
Bernardo irá construir um novo hospital para 
o atendimento de urgências e emergências 
do município. As obras do Hospital de Ur-
gência (HU) deverão ter início em agosto e 
serão custeadas integralmente com recursos 
de empréstimo contraído junto ao Banco In-
teramericano de Desenvolvimento (BID). O 
anúncio foi feito pelo prefeito Luiz Marinho 
em 18 de maio em solenidade realizada no 
Teatro Cacilda Becker.

A secretária de Saúde, Odete Gialdi, fez 
uma apresentação sobre o projeto arquite-
tônico do HU, ressaltando que a construção 
desse novo hospital é necessária porque o 
HPSC é um prédio com mais de 43 anos, que 
não comporta mais ampliações ou adequa-
ções em sua estrutura.

Em 2010, a atual administração promo-
veu reforma no PS Central, que incluiu pin-
tura externa e interna, troca de piso, substi-
tuição de equipamentos e móveis, ampliação 
do número de leitos e uma série de outras 
adaptações para melhorar as condições de 
trabalho dos profissionais de saúde e de con-
forto aos pacientes e familiares. “Entretanto, 
não há mais como melhorar as condições do 
PS. O hospital não tem centro cirúrgico, os 
espaços são pequenos, a rede elétrica é mui-
to antiga, enfim, só um novo prédio poderá 
qualificar o atendimento de urgência e emer-
gência”, afirmou Odete, lembrando que o 
HPSC é a unidade hospitalar que recebe a 
maior demanda de usuários da cidade, cerca 
de 900 pessoas por dia.

O novo hospital será erguido na área con-
tígua ao atual HPSC, em terreno delimitado 
pelas ruas Joaquim Nabuco, Secondo Mo-
dolin e Cacilda da Cruz Ferreira. A entrada 
principal será pela Rua Joaquim Nabuco e as 
ambulâncias terão acesso pela Rua Secondo 
Modolin. O novo prédio terá 17.500 m2 de 
área construída, enquanto o atual edifício do 
PS tem apenas 5 mil m2.  Além disso, o pro-
jeto prevê a construção de uma praça que irá 
acomodar adequadamente o ponto de ônibus 
e a área reservada aos táxis.

A secretária de Saúde explicou que o PS 
Central continuará funcionando normalmen-
te durante o período de obras. A primeira 
etapa será a demolição do imóvel que fica na 
Rua Joaquim Nabuco, hoje ocupado por uma 
base do SAMU e pelo Serviço de Transporte 
Sanitário. Quando o novo prédio estiver con-

Projeto arquitetônico do hospital, que vai substituir o Hospital e Pronto-Socorro Central, foi apresentado em maio

cluído, todos os serviços do atual HPSC se-
rão transferidos para lá. O atual prédio do PS 
Central, por sua vez, provavelmente abrigará 
a sede administrativa da Secretaria de Saúde.

A Prefeitura irá abrir uma licitação públi-
ca internacional em 1º de julho e, caso não 
ocorram recursos no processo licitatório, 
a previsão é que as obras comecem já em 
agosto, com prazo de conclusão estimado 
em 24 meses.

O projeto do HU prevê a construção de 
um edifício de sete pavimentos (térreo mais 
seis andares), além de um prédio auxiliar 
para abrigar uma base do SAMU. Contará 
ainda com três salas cirúrgicas e um total de 
226 leitos de internação, sendo 20 de UTI 

adulto e 10 de UTI pediátrica. O pronto 
atendimento do novo hospital terá ainda 40 
poltronas.  Segundo Odete Gialdi, o número 
de leitos do novo hospital será 46% superior 
à capacidade atual do HPSC.

REFERÊNCIA EM ARQUITETURA
Elaborado pelo escritório SPBR Arquite-

tos, sob a coordenação do arquiteto Ângelo 
Bucci, o projeto arquitetônico do HU preo-
cupa-se com a sustentabilidade e a humaniza-
ção dos ambientes. Nesse sentido, o edifício 
privilegia a iluminação e a ventilação natural, 
além de contar com recepções amplas e espe-
ras distintas dos pacientes pediátricos e adul-
tos por caminhos diferentes.

O projeto arquitetônico do Hospital de 
Urgência de São Bernardo foi o único do 
Brasil a ser selecionado para o respeitado 
catálogo de arquitetura Global Architeture 
Document, de 2015, editado no Japão. Esse 
catálogo reúne 30 projetos arquitetônicos do 
mundo inteiro, que apresentam propostas 
inovadoras na área de arquitetura.

O arquiteto Ângelo Bucci, que compa-
receu à cerimônia no Teatro Cacilda Becker, 
disse que a elaboração do projeto foi prece-
dida de sucessivas reuniões com os diretores 
do Complexo Hospitalar e depois exclusiva-
mente com as equipes do Pronto-Socorro 
Central para que os profissionais indicassem 
suas necessidades. “A nossa pretensão é que 
o projeto do Hospital de Urgência contemple 
os anseios desses profissionais e que eles se 
reconheçam no novo prédio”.

O prefeito Luiz Marinho ressaltou que a 
construção do Hospital de Urgência e pos-
teriormente do Hospital da Mulher são as 
últimas demandas pendentes do Orçamen-
to Participativo. “Lembro que entre 2009 e 
2011, a grita geral da população referia-se aos 
problemas da área da saúde. Nossa adminis-
tração encontrou uma rede de saúde que era 
uma vergonha, horrorosa, com prédios cain-
do aos pedaços, sem condições de atender 
decentemente a população”, disse Marinho.

O prefeito afirmou que a assinatura do 
contrato de financiamento com o BID e a di-
vulgação do projeto arquitetônico eram acon-
tecimentos que o deixaram muito feliz. “Para 
aqueles que duvidam que a nossa administra-
ção ainda possa construir um novo hospital, 
asseguro que esse é um caminho sem volta. Já 
temos os recursos para a construção e o edital 
será lançado em julho. É uma alegria enorme 
ver tudo isso se concretizando”.

O empréstimo com o BID no valor de 59 
milhões de dólares foi assinado pelo prefeito 
na terça-feira, em Brasília, e envolve não só 
a construção do HU, como a construção do 
Hospital da Mulher, que substituirá o atual 
Hospital Municipal Universitário (HMU), e a 
conclusão do processo de informatização de 
toda a rede pública de saúde. Para a constru-
ção e compra de equipamentos para o HU se-
rão investidos 38,9 milhões de dólares (cerca 
de 136 milhões de reais), com recursos inte-
grais do BID. Já para o Hospital da Mulher e a 
informatização estão previstas contrapartidas 
do município, que também buscará recursos 
junto aos governos estadual e federal. 

Prédio terá 17.500 m2 de área construída e sete pavimentos; número de leitos será 46% maior

HU será erguido em terreno ao lado do HPSC, que funcionará durante as obras

Fotos: Divulgação
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Pianista voluntária descontrai
sala de espera da OftalmoABC

Pacientes e acompanhantes que fre-
quentam o Instituto de Olhos da Faculda-
de de Medicina do ABC (FMABC) passa-
ram a contar com atmosfera mais calma e 
harmônica na sala de espera. Desde maio, 
a pianista voluntária Cristiane Fusca Gui-
guer Galluzzi doa parte de seu tempo para 
descontrair o ambiente de usuários que 
aguardam por consultas, procedimentos ou 
cirurgias oculares.

O repertório eclético chama a atenção do 
público, atraído por canções conhecidas da 
MPB, bossa nova e samba, além de clássicos 
internacionais. “Semana passada eu estava 
aqui com minha mãe, que já perguntava que 
horas começaria a sessão musical”, contou 
Afonso Gonçalves, que acompanha a mãe 
Francisca no tratamento contra descola-
mento de retina. “É um trabalho muito bom 

e acalma a gente. Hoje até filmei a pianista 
quando ela tocou a música do filme Titanic, 
que acho muito legal”, revelou Afonso.

“DE OLHO NA MÚSICA”
Batizado “De olho na música”, o proje-

to da disciplina de Oftalmologia da FMA-
BC busca humanizar o ambiente terapêutico 
por meio da arte. “Há anos dispomos de um 
piano na sala de espera, pois é um espaço 
versátil, que também usamos como anfite-
atro para congressos, eventos e atividades 
científicas. Em 2007, quando o Instituto de 
Olhos foi reinaugurado, esse mesmo piano 
foi usado para execução do Hino Nacio-
nal, pelas mãos do maestro e lendário pia-
nista João Carlos Martins”, recorda o chefe 
do Serviço de Oftalmologia da FMABC e 
professor da disciplina, Dr. Vagner Loduca 

Lima, que estava incomodado com a falta de 
uso do piano. “A música traz paz, acalma o 
ambiente e serve de entretenimento para as 
pessoas. Queria encontrar alguém para tocar. 
Então procurei as voluntárias que atuam na 
Oncologia Infantil da faculdade e perguntei 
se podiam ajudar. Foi aí que o projeto des-
lanchou”.

A pianista Cristiane Fusca Guiguer 
Galluzzi é prima de uma das voluntárias da 
Oncopediatria. Foi assim que ficou sabendo 
do piano da Oftalmologia e procurou Dr. 
Vagner Loduca Lima para “afinarem” o pro-
jeto. “Dedicar esse tempo aos pacientes está 
sendo muito bom. É uma sensação ótima, 
pois adoro música e era uma pena ver um 
piano tão bom sem ser usado”, considera 
Cristiane Galluzzi, que não atua profissio-
nalmente na área, apesar da formação em 

piano clássico em conservatório de música. 
“Sou dentista e me formei em piano na ado-
lescência. Fiquei cerca de 20 anos sem tocar, 
mas há uns 15 anos retomei a prática como 
hobby. Tenho tocado bastante em casa e nas 
reuniões de família, mais na linha da música 
popular. A Oftalmologia é o primeiro local 
que me apresento para um público externo. 
Tirando a timidez, tenho gostado bastante. 
As pessoas elogiam, agradecem e isso é mui-
to bom”, revela Galluzzi.

As apresentações de piano ocorrem às 
quartas-feiras, das 11h30 às 12h30, e são 
apenas o início do projeto “De olho na 
música”. A ideia é que outros artistas in-
teressados em doar seu tempo para causas 
sociais contribuam com a iniciativa e par-
ticipem desse trabalho de humanização do 
ambiente terapêutico. 

Bispo diocesano da região que com-
preende as sete cidades do ABC, Dom 
Pedro Carlos Cipollini visitou em 25 de 
maio o campus universitário da Faculda-
de de Medicina da Fundação do ABC. 
Acompanhado pelo padre Edmar An-
tonio de Jesus e por comitiva da Matriz 
de Santa Luzia e São Carlos Barromeu, 
o grupo foi recepcionado pela presiden-
te da FUABC, Maria Aparecida Batistel 
Damaia, e pelo vice-diretor da FMABC, 
Dr. Fernando Luiz Afonso Fonseca.

Após café da manhã e bate-papo in-
formal, foi realizado tour pelas instalações 
da instituição de ensino. Em agradecimen-

Bispo Dom Pedro Carlos Cipollini visita campus universitário

to à receptividade, Dom Pedro Carlos Cipolli-
ni presenteou Cida Damaia e o Dr. Fernando 
Fonseca com exemplares do Novo Testamen-
to bíblico e com uma imagem do Santo André 
– santo padroeiro do município. 

Grupo da FUABC-FMABC na recepção da comitiva da Matriz de Santa Luzia e São Carlos Barromeu

Dr. Vagner Loduca Lima e a pianista voluntária Cristiane Fusca Guiguer Galluzzi Usuário do Instituto de Olhos da FMABC, Afonso Gonçalves aprova sessões de piano

Iniciativa inaugura projeto “De olho na música”, que busca apoio de músicos 
voluntários para humanização do ambiente terapêutico

Com a imagem do Santo André, Dr. Fernando 
Fonseca, Cida Damaia e Dom Pedro Carlos Cipollini
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Professores da FMABC apresentam trabalhos
em congresso mundial de Cardiologia no México

HEMC sedia curso sobre insuficiência  
cardíaca avançada e transplante cardíaco

Três docentes da disciplina de Cardiologia 
da Faculdade de Medicina do ABC acabam 
de retornar do México, onde representaram 
a instituição de ensino e apresentaram quatro 
trabalhos científicos. O professor titular Dr. 
Antonio Carlos Palandri Chagas e os cola-
boradores Dr. Paulo Magno Martins Doura-
do e Dr. Luciano Pessoa estiveram entre os 
dias 4 e 7 de junho na Cidade do México, no 
Congresso Mundial de Cardiologia e Saúde 
Cardiovascular organizado pela World Heart 
Federation (Federação Mundial do Coração).

O evento global reuniu especialistas em 
doenças cardiovasculares e profissionais de 
outras áreas da saúde com objetivo de com-
partilhar conhecimentos e construir soluções 
inovadoras. Foram 120 sessões sobre saúde 
cardiovascular e prática cardiológica desti-
nadas a todos os profissionais de saúde e de 
saúde pública, que incluíram temas como 
síndromes coronárias agudas, distúrbios do 
ritmo cardíaco, insuficiência cardíaca, doen-
ça cardíaca congênita e fatores de risco nos 
jovens. “Os trabalhos que apresentamos no 
México foram desenvolvidos em cooperação 
com alunos de graduação da FMABC, orien-
tados pelos docentes da disciplina. Foi uma 
grande oportunidade para mostrar ao mundo 
nossa produção científica, que conta com efe-
tiva participação discente”, afirma o titular de 
Cardiologia, Dr. Antonio Carlos Chagas.

Durante o congresso mundial também 

Com o apoio do Hospital Estadual 
Mário Covas, a disciplina de Cardiologia da 
Faculdade de Medicina do ABC realizou em 
4 de maio curso de atualização em “Insufi-
ciência cardíaca avançada e transplante car-
díaco”. Com sede no Centro de Estudos e 
auditório do hospital, a capacitação ocorreu 
das 7h30 às 19h, com abordagens técnicas e 
científicas específicas da área. A organização 
foi conjunta com o Projeto Coração Novo 
– parceria entre Hospital Sírio-Libanês e Uni-
dade Crítica Cardiológica da FMABC – e os 
doutores Caio Fernandes e Silvia Ayub.

A abertura dos trabalhos esteve sob 
responsabilidade do professor titular de 
Cardiologia da FMABC, Dr. Antonio Car-
los Palandri Chagas. No período das 8h às 
10h foram seis palestras sobre insuficiên-
cia cardíaca, com abordagens sobre prog-

Organizado pela disciplina de Cardiologia da FMABC e Projeto Coração Novo, curso no ‘Mário Covas’ 
reuniu centenas de profissionais, estudantes, técnicos e médicos residentes

Antonio Carlos Chagas ressaltou a impor-
tância da parceria com o Hospital Mário 
Covas nos eventos que contribuem para a 
formação e aperfeiçoamento profissional. 
Ao lado do Dr. Desiré Callegari, superinten-

houve o lançamento de um livro comemora-
tivo, redigido a partir da colaboração de ex-
poentes da Cardiologia de diversas partes do 
mundo. A única contribuição sul-americana 
foi da FMABC, com capítulo assinado pelos 
doutores Antonio Carlos Palandri Chagas e 
Paulo Magno Martins Dourado sobre “Do-
ença Cardiovascular na Mulher”.

CHICAgO E PORTUgAL
No mês de abril, Dr. Chagas já havia levado 

o nome da FMABC a outros dois importantes 
eventos internacionais: a 65ª Annual Scientific 
Session, do American College of  Cardiology 
(Chicago, Estados Unidos), e o Congresso da 
Federação das Sociedades de Cardiologia de 

Língua Portuguesa (Vilamoura, Portugal).
Nos Estados Unidos, o titular da Medi-

cina ABC coordenou sessão sobre “Sistemas 
de saúde no mundo emergente - lições apren-
didas e os desafios futuros”. Já em Portugal, 
Dr. Chagas comandou a sessão científica “A 
aldeia global e os seus desafios para o cardio-
logista”, além proferir a palestra “A epidemia 
da obesidade: a batalha está perdida” – pela 
qual apresentou dados atuais de obesidade 
e sobrepeso na população brasileira, que já 
a coloca entre as cinco maiores do mundo, 
assim como as medidas para correção deste 
importante fator de risco para as doenças 
cardiovasculares. Entre os exemplos, desta-
cou ações do Projeto Coração de Estudante, 

coordenado pela médica da disciplina de Car-
diologia, Dra. Carla Lantieri, com colabora-
ções da disciplina de Hebiatria e da Prefeitura 
de São Caetano do Sul.

HOMENAgEM DA SOCESP
A Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo (SOCESP) promoveu entre os dias 
26 a 28 de maio o 37º Congresso de Cardiolo-
gia, realizado no Transamerica Expo Center, em 
São Paulo. Com o tema central “A Cardiologia 
Atual e Futura”, o evento contou com muitas 
novidades e inovações, além de homenagear a 
Liga Acadêmica de Prevenção às Doenças Car-
diovasculares (LAPDCV) da Faculdade de Me-
dicina do ABC pelas atividades desenvolvidas. 

No Congresso Mundial de Cardiologia na Cidade do 
México, Dr. Paulo Magno Martins Dourado, Dr. Antonio 

Carlos Palandri Chagas e Dr. Luciano Pessoa

No Congresso da SOCESP, Dr. Antonio Carlos 
Chagas, a acadêmica Amanda Vitielo Brosco, Dr. José 

Luis Aziz e Dr. José Alexandre da Silveira

Em Chicago, Dr. Chagas com o  
Presidente do American College of Cardiology,  

Prof. Kim Allan Williams

nóstico, avaliação e manejo clínico, terapias 
avançadas, terminalidade, indicação de diálise e 
ultrafiltração. Outras três palestras ocorreram 
até às 11h sobre dispositivos de assistência cir-
culatória mecânica. O transplante cardíaco e os 
cuidados intensivos em unidade crítica foram 
temas de mais quatro palestras, que encerra-
ram as atividades no período da manhã.

Os estudos foram retomados à tarde com 
apresentações da coordenação de Enferma-
gem e do Projeto Coração Novo, sob coman-
do do enfermeiro Fabrício Calil. Na sequên-
cia foram mais oito palestras até às 19h, que 
destacaram temas como pacientes elegíveis, 
farmácia clínica aplicada, reabilitação, seleção 
de candidato ao transplante, reabilitação, as-
sistência ventricular / circulatória e psicologia 
nos programas de transplante.

Ao comentar a realização do curso, Dr. 

dente do hospital, Dr. Chagas agradeceu 
o apoio e afirmou: “A preocupação com 
a pesquisa e com o aprendizado é uma 
constante e novas atividades serão orga-
nizadas com esse objetivo”.
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Fundação do ABC dá início a
projeto de ‘Roda de Conversas’

Colaboradores aprovam iniciativa

Unidades de Francisco Morato, Osasco e o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário já foram contempladas pelo projeto

A Fundação do ABC acaba de dar início 
ao projeto de “Roda de Conversas”. Trata-se 
de iniciativa que visa proporcionar encontros 
entre funcionários das unidades gerenciadas 
e a Presidência e Diretoria da FUABC, a fim 
de promover comunicação dinâmica e pro-
dutiva, em busca da maior aproximação da 
mantenedora com a vivência prática dos co-
laboradores.

“Ao longo de seis meses à frente da 
Fundação do ABC, consegui visitar muitas 
das unidades gerenciadas e pude conhecer 
melhor nossos diretores, colaboradores e 
a realidade em que estão inseridos os ser-
viços da FUABC. Esse trabalho de campo 
tem sido bastante gratificante, pois permite 
a aproximação da Presidência com as unida-
des e, principalmente, com os funcionários”, 
afirma a presidente da FUABC, Dra. Maria 
Aparecida Batistel Damaia, que comple-
ta: “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”.

O projeto de “Roda de Conversas” foi 
criado justamente nesse sentido. A ideia é 
encurtar a distância entre as unidades man-
tidas e a Presidência da FUABC, aproxi-
mando todos os funcionários da gestão da 

e significativa representatividade dos cola-
boradores das mantidas.

Cada roda de conversas tem duração 
média de uma hora, conduzida pela Presi-
dência e Diretoria da FUABC. Durante os 
trabalhos, os funcionários têm a possibili-
dade de se apresentar, falar da experiência e 
do dia a dia, assim como dos problemas ou 
sucessos cotidianos. Podem fazer perguntas, 
tirar dúvidas e dar sugestões de melhorias 
para aperfeiçoar a gestão das unidades.

“Queremos, de fato, ouvir nossos co-
laboradores e entender demandas específi-
cas, conhecer as sugestões e implantar as 
soluções. Por isso iniciamos as rodas de 
conversas. É um espaço dedicado a discu-
tir a Fundação do ABC com quem move a 
Fundação do ABC e sabe, melhor do que 
ninguém, o que é bom e deve ser estimu-
lado e o que precisa ser aperfeiçoado”, ga-
rante Cida Damaia.

‘Roda de Conversas’ no Hospital Estadual de Francisco Morato

Hospital Central de Osasco está entre as unidades beneficiadas

mantenedora e, a partir dessa relação direta, 
identificar demandas, implantar programas e 
soluções que melhorem o ambiente de tra-
balho e o desempenho.

Com cronograma mensal de visitas, o 
projeto utiliza a roda de conversas como 

prática metodológica de aproximação en-
tre os sujeitos no cotidiano, na situação 
real de trabalho. Os funcionários que par-
ticipam são definidos nas próprias unida-
des, mesclando diversos setores e depar-
tamentos, a fim de que haja ampla visão 

A primeira experiência na “Roda de 
Conversas” ocorreu em 8 de junho, com 
colaboradores do Hospital Estadual de 
Francisco Morato (HEFM). Dia 10 foi a 
vez do Centro Hospitalar do Sistema Pe-
nitenciário (CHSP), enquanto no dia 14 
o projeto chegou ao Hospital Municipal 
Central de Osasco (HMCO).

FRANCISCO MORATO
“Trabalho no Hospital Estadual de 

Francisco Morato há 11 anos e já tive-
mos à frente da administração a Or-
ganização Social (OS) OSEC, a Santa 
Casa de São Paulo e, agora, a Funda-
ção do ABC. Nós nunca conversamos 
diretamente com o presidente ou com 

a Diretoria da OS. Pela primeira vez tive-
mos essa oportunidade e foi uma experiên-
cia muito válida. A presidente nos deixou 
bem à vontade para que pudéssemos falar 
o que realmente pensamos. Ela é uma pes-
soa muito humilde. Não precisava ter vindo 
até o hospital, mas fez questão de conhecer 
pessoalmente a unidade e os funcionários. 
Todos que participaram da roda de conver-
sas gostaram muito” – Cristiane Aparecida 
Costa de Oliveira, colaboradora do setor de Com-
pras do HEFM.

PENITENCIáRIO
Há quase 6 anos na Fundação do ABC, 

Priscila Santorsula Olivatto trabalhou no 
Hospital e Pronto-Socorro de Bertioga e 

agora atua no Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário. Para a colaboradora, o projeto 
da Fundação do ABC é muito bem-vindo. 
“Achei a iniciativa bastante interessante. Em 
todos esses anos que trabalho na FUABC, 
nunca tive esse contato próximo, direto, 
com a mantenedora. É muito legal ver a dis-
ponibilidade da presidente de abrir espaço 
na agenda e vir até a unidade para conversar 
e ouvir os funcionários. Essa atitude quebra 
o gelo e faz com que nos sintamos mais se-
guros, pois ela mostra interesse em conhecer 
os bastidores do trabalho, principalmente em 
uma unidade como o Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário, cujo perfil é bastante 
diferenciado” – Priscila Santorsula Olivatto, co-
laboradora do setor de Regulação do CHSP.

MUNICIPAL DE OSASCO
“O encontro superou as expectati-

vas. A presidente é bastante receptiva 
e passou uma imagem muito boa. Ela 
procurou conhecer cada colaborador, o 
setor que atua, os fluxos e a rotina de 
trabalho. O feedback que recebi dos 
funcionários que participaram da roda 
de conversas foi muito positivo. Todos 
sentiram-se prestigiados com a vinda 
da presidente, até mesmo levando em 
consideração a distância entre a sede da 
FUABC e o Hospital Central de Osas-
co. Além disso, ela conversou bastante 
e deixou todos bem à vontade” – André 
Xavier Simões, gerente de Recursos Humanos 
do HMCO. 



www.fuabc.org.br10 www.fuabc.org.br10

Todos os sábados, uma equipe de “dou-
tores” marca plantão no setor pediátrico e 
demais alas do Hospital Municipal Irmã Dul-
ce para levar alegria a pacientes com doses 
generosas de risos e brincadeiras. Trajando 
jalecos coloridos e com rostos de palhaços, 
os Clínicos da Risada promovem verdadeira 
mudança na rotina hospitalar matinal, com 
a ação de voluntários animando adultos e 
crianças. O trabalho é realizado há menos de 
um ano e já coleciona lindas histórias.

De acordo com Leandro Cardozo, o “Dr. 
Risadinha”, as brincadeiras são diversificadas 
e obedecem ao clima encontrado pela equipe 
no momento da visita. Dependendo do mo-
mento, itens como pandeiros e outros aces-
sórios são empregados para provocar reações 
no público. “De acordo com a receptividade, 
adaptamos as ações. A atuação dos palhaços 
visa levar para a difícil realidade da internação 
hospitalar tantos sorrisos quantos forem ne-
cessários para que a dificuldade vivenciada se 
torne mais alegre”, destacou.

Conforme o voluntário, apesar de o foco 
principal ser a criança, uma das histórias que 
marcaram a atividade foi protagonizada por 

‘Clínicos da Risada’ animam
ambiente terapêutico

Juntando lacres de latas de alu-
mínio por dois anos, jovens da Or-
dem Internacional do Arco-íris para 
Meninas de Praia Grande trocaram o 
montante por uma cadeira de rodas, 
que foi doada ao Hospital Municipal 
Irmã Dulce. A ação encheu 30 gar-
rafas pet, pesando aproximadamente 
150 quilos, que foram suficientes para 
a troca pelo equipamento. O grupo, 
também denominado Arco-íris da 
Alegria, realiza trabalho voluntário 
no Complexo de Saúde desde 2009.

A iniciativa partiu das 46 meni-
nas, com idade entre 11 e 20 anos, 
mantidas pelo Centro de Cultura 
Dalton Pinheiro Pedroso, que aju-
da instituições assistenciais do mu-
nicípio. Semanalmente, as jovens 
percorrem alas do hospital vestidas 
com cores alegres e nariz de palhaço, 
cantando, contando histórias e distri-
buindo brindes, descontraindo crian-
ças e adultos hospitalizados.

O Arco-íris da Alegria visita o 
hospital municipal às terças-feiras, 
das 14h às 16h. As datas festivas são 
oportunidades para ações temáticas, 
que envolvem distribuição de dobra-
duras com mensagens e cores, que 
contagiam inclusive profissionais 
que atuam no complexo.

Jovens 
voluntárias 

doam cadeira 
de rodas

Com o frio intenso, a Unidade de Pronto 
Atendimento Dr. Charles Antunes Bechara – 
a UPA Samambaia – renovou seu estoque de 
roupas a serem doadas a pacientes em vulne-
rabilidade social. A IV Campanha do Agasa-
lho - “Inverno Aquecido”, iniciada dia 11 de 
maio, arrecadou peças femininas e masculinas, 
infantis e para adultos. A mobilização já foi 
encerrada e envolveu funcionários, pacientes 
e atingiu também a comunidade local.

De acordo com o coordenador da UPA 
Samambaia, Carlos Eduardo Lobo, ao todo 
foram coletadas 127 peças, sendo 41 doadas 
ao Hospital Municipal Irmã Dulce e 37 en-
tregues à Secretaria de Promoção Social (Se-
pros), da Prefeitura de Praia Grande. “Temos 
a quantidade necessária para socorrer pacien-
tes que muitas vezes chegam à unidade sem 
roupas adequadas para suportar as baixas 
temperaturas. Somos gratos a quem se juntou 
a nós nessa ação”, disse.

Segundo a assistente social da UPA, Paula 
Gallotti Baezza, em geral, moradores de rua 
são os que mais acabam sendo atendidos com 
as doações. “Quando um morador de rua 

Arrecadação de roupas renova  
estoque na UPA Samambaia

uma idosa, que no momento da visita reve-
lou estar muito deprimida. “Perguntamos 
o que mais na vida a fez sorrir e se sentir 
bem. Ela lembrou que gostava de cantar na 
igreja e que isso a fazia se sentir feliz. Então 
a estimulamos a cantar e ela surpreendeu a 
todos, inclusive os funcionários do hospital, 
cantando lindamente e isso emocionou to-
dos nós. Foi uma das melhores experiências 

que tivemos”, contou.
Ainda segundo “Dr. Risadinha”, o projeto 

Clínicos da Risada está em transição para uma 
Organização Não Governamental (ONG), 
sem fins lucrativos. As visitas são realizadas 
aos sábados, das 8h30 ao meio dia, e priori-
zam as unidades de internação infantil e UTI 
pediátrica, mas contemplam também o andar 
de pré e pós-cirúrgico e a clínica médica.

chega à unidade, por exemplo, a equipe de 
enfermagem aciona o serviço social, que ime-
diatamente providencia uma peça para que o 
paciente, ao receber alta, esteja devidamente 
protegido”, salientou.

MELHORIAS
A Unidade de Pronto Atendimento Dr. 

Charles Antunes Bechara está passando por 

melhorias que beneficiam tanto o público ex-
terno como equipes médicas, de enfermagem 
e dos setores administrativos. Na recepção, o 
balcão ganhou envidraçamento, que contribui 
com a organização do atendimento e, inter-
namente, está havendo a troca do mobiliário.

De acordo com o coordenador da unida-
de, Carlos Eduardo Lobo, os investimentos 
valorizam a qualidade do atendimento. “Na 
recepção, temos uma melhor organização, 
com guichês separados para direcionar me-
lhor as chamadas por senhas. É uma forma 
também de resguardar o trabalho desempe-
nhado pelos atendentes, preservando o servi-
ço burocrático”, disse.

Móveis planejados para serviços espe-
cíficos já estão melhorando o trabalho das 
equipes na organização, guarda e proteção 
de materiais em dependências como salas de 
triagem para classificações de risco e de aten-
dimento social, consultórios, salas de exames, 
de hidratação, de curativos, coletas e suturas, 
de raio-x e eletrocardiograma, de inalação e 
de imobilização para fraturas, de urgência e 
de observação, entre outros ambientes. Iniciativa partiu de 46 meninas, 

com idade entre 11 e 20 anos

Com jalecos coloridos e rostos de palhaços, voluntários provocam alegria entre adultos e crianças

Campanha iniciada em maio coletou peças que vão 
beneficiar moradores de rua atendidos na unidade

Fotos: HMID/Maitê Morelatto
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A Faculdade de Medicina do ABC foi 
palco em 7 de junho da primeira edição do 
“Fórum Perinatal do Grande ABC”. O even-
to das 8h30 às 14h30 teve lugar no Anfiteatro 
David Uip, no campus universitário em Santo 
André. A iniciativa buscou estabelecer espaço 
permanente e coletivo junto a instituições pú-
blicas e privadas, conselhos profissionais e de 
saúde, movimentos sociais e sociedade civil, 
com intuito de discutir, deliberar e organizar 
políticas de atenção à saúde que assegurem 
às mulheres o direito ao planejamento repro-
dutivo, gravidez e ao parto humanizado, e às 
crianças o direito ao nascimento seguro e de-
senvolvimento saudável.

Sob o tema central “Saúde Perinatal no 
ABC - Desafios e possibilidades”, o fórum foi 
realizado por meio de parceria entre Ministé-
rio da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo / Departamento Regional de 
Saúde I - Grande São Paulo (DRS-I), secre-
tarias municipais de Saúde de Santo André, 
São Bernardo e São Caetano, além do Núcleo 
de Educação Permanente e Humanização 
(NEPH Regional), Faculdade de Medicina do 
ABC e Fundação do ABC.

FMABC sedia primeira edição do
“Fórum Perinatal do grande ABC”

Mesa de abertura com Maria de Fátima Sanchez, Rosangela Filipini, Homero Duarte e Maria Teresa Massari

O Núcleo Especializado em Aprendi-
zagem da Faculdade de Medicina do ABC 
(NEA-FMABC) organizou na noite de 
10 de junho a terceira edição do “CINE-
NEA” – atividade cujo objetivo central é 
proporcionar encontros educativos e lú-
dicos, assim como a troca de informações 
e experiências dentro de temas diversos 
nas áreas de educação e saúde. O filme 
escolhido para a oportunidade foi “Um 
sorriso tão grande quanto a lua”.

Com 90 minutos, o longa-metragem 
baseia-se na história real de um profes-
sor que busca levar uma turma de jovens 
estudantes a um programa que transmite 
noções básicas de astronomia. Entretan-
to, seus alunos têm diagnósticos de an-
siedade, síndrome de Tourette, dislexia, 
síndrome de Down, superdotação e trans-
torno de déficit de atenção e hiperativida-
de (TDAH), entre outras dificuldades de 
aprendizagem que tornam a missão do 

Terceiro ‘CINENEA’ discute  
as barreiras nas dificuldades  

de aprendizagem

angariar 100 quilos de leite em pó, que foi o 
“ingresso” para assistir ao filme “O Segredo”, 
cujo tema central é a dislexia.

Em 19 de fevereiro, a segunda edição des-
tacou o filme “Como estrelas na terra”, cuja 
história aborda os temas dislexia, ansiedade, 
depressão, desatenção e agitação.

O CINENEA é organizado pela coorde-
nadora do núcleo, a psicóloga e neuropsicólo-
ga Alessandra Bernardes Caturani Wajnsztejn, 
e reúne 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 crian-
ças e adolescentes interessadas no tema. 
“Nossa intenção é conscientizar e trocar 
informações de qualidade com colegas 
de área e demais interessados nos temas 
deste segmento, evitando a propagação 
de conceitos inadequados. Queremos 
contribuir na divulgação, mostrar que as 
dificuldades escolares podem estar rela-
cionadas aos transtornos de neurodesen-
volvimento e que hoje temos avaliações e 
tratamentos extremamente eficazes para 
auxiliar essas crianças”, garante Alessan-
dra Wajnsztejn. 

Equipe do NEA-FMABC na exibição de “Um sorriso tão grande quanto a lua”

A mesa de abertura contou com partici-
pação do secretário de Saúde de Santo An-
dré, Dr. Homero Nepomuceno Duarte, da 
apoiadora do Ministério da Saúde, Dra. Maria 
Teresa Rossetti Massari, da coordenadora do 
curso de Enfermagem da Faculdade de Me-
dicina do ABC, Rosangela Filipini, além de 

Maria de Fátima Sanchez, que representou a 
diretora técnica do DRS-I, Dra. Vânia Aze-
vedo Tardelli.

“Nossa responsabilidade é muito grande, 
pois ainda temos o desafio da assistência ma-
terno-infantil a vencer. Quem atua na área de 
saúde pública sabe que precisamos investir em 

prevenção, mas sem deixar de investir na assis-
tência. Precisamos rever o tamanho de nosso 
sistema de saúde para conseguirmos mais as-
sistência, mais acesso, mais qualidade. Todos 
queremos isso e precisamos rever o tamanho 
do SUS (Sistema Único de Saúde). O fórum é 
um espaço importante para todas essas discus-
sões”, avaliou o secretário de Saúde de Santo 
André, Dr. Homero Nepomuceno Duarte.

Entre os tópicos debatidos no encontro 
constaram “Boas práticas”, “Doulas”, “Centro 
de Parto Normal”, “Casa da Gestante”, “Rede 
de Apoio Social e Afetiva”, “Regionalização 
da Atenção ao Pré-natal e Obstétrica - Olhar 
do Gestor e do Usuário”, “Sífilis” e “Prema-
turidade”. Participaram docentes e alunos da 
Faculdade de Medicina do ABC, além de re-
presentantes das secretarias de Saúde do Gran-
de ABC, DRS-I Grande São Paulo, Ministério 
da Saúde, Hospital Municipal Universitário de 
São Bernardo (HMU-SBC), Hospital da Mu-
lher Maria José dos Santos Stein de Santo An-
dré, Grupo de Trabalho Saúde do Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC e Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Mulher de São Caetano 
do Sul, entre outros convidados.

docente ainda mais desafiadora.
“Um sorriso tão grande quanto a lua” re-

trata o passo a passo do trabalho de convenci-
mento da diretoria da escola, a busca por fun-
dos para viabilizar o projeto e a persistência 
de quem não abre mão dos sonhos. “O filme 
mostra que as possibilidades são direitos de 
todos. Afinal, somos todos iguais em nossas 
diferenças e todos diferentes em nossas igual-
dades, porque simplesmente somos únicos”, 
afirma a coordenadora do NEA-FMABC, 
Alessandra Bernardes Caturani Wajnsztejn.

SUCESSO DE PÚBLICO
A primeira edição do CINENEA ocor-

reu em 25 de novembro de 2015. O projeto 
estava programado inicialmente para 2016, 
mas o piloto foi antecipado com intuito de 
arrecadar doações de leite em pó em favor 
das famílias atingidas pela tragédia ambiental 
na região de Mariana, em Minas Gerais (MG). 
O “CINENEA - SOS Mariana” conseguiu 
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Mais uma vez o Hospital de Clínicas 
Dr. Radamés Nardini promoveu ação para 
conscientizar seus trabalhadores quanto à 
importância de lavar corretamente as mãos. 
A iniciativa é realizada anualmente no Dia 
Mundial de Higienização das Mãos (5 de 
maio), organizada pela equipe da CCIH (Co-
missão de Controle de Infecção Hospitalar) 
– ligada ao Núcleo de Proteção e Vigilância. 
Durante dois dias (4 e 5 de maio), os profis-
sionais da área fizeram abordagem próximo 
ao refeitório do hospital, distribuíram brin-
des e ensinaram todos os passos para higie-
nização adequada. Ao todo, participaram 
495 funcionários.

A equipe decorou o ambiente com o 
símbolo nacional da campanha, distribuiu 

informativos e ensinou individualmente 
e em grupos os passos para higienização 
segura das mãos com utilização de álcool 
gel. É fundamental lavar o dorso das mãos, 
dos dedos, embaixo das unhas e pulsos. Os 
exercícios são repetidos em ações aleatórias 
durante todo o ano, mas a campanha ajuda 
a reforçar os cuidados, especialmente no 
manejo dos pacientes. “Foi muito positivo. 
Conseguimos abordar médicos, enfermei-
ros, fisioterapeutas, equipe de limpeza e até 
pacientes e acompanhantes. É importante 
insistir nessas ações de prevenção, pois a 
mão é o meio mais comum de transmissão 
de doenças. Todo profissional de saúde pre-
cisa estar envolvido nesta causa”, disse Fer-
nanda Gabnai, enfermeira da CCIH.

O Hospital Municipal Central de 
Osasco (HMCO) organizou entre os dias 
17 e 19 de maio a “Semana de Enferma-
gem”. Com programação realizada tanto 
no período diurno quanto no noturno, 
a iniciativa buscou atingir a maioria dos 
colaboradores da área, com palestras e 

atividades que visaram à integração e mo-
tivação das equipes.

Entre as ações realizadas constaram a 
palestra “Como se manter motivado no 
trabalho”, dinâmica sobre “Trabalho em 
equipe”, sessões de massagem e hidrata-
ção facial, além de sorteio de brindes.

A busca ativa por novos casos de tu-
berculose e hanseníase foi o tema da se-
gunda edição do Fórum Municipal de Tu-
berculose e Hanseníase de São Bernardo, 
que ocorreu em 31 de maio, no anfiteatro 
da Faculdade de Direito de São Bernardo. 
Direcionado à trabalhadores da rede muni-
cipal de saúde, fizeram parte da programa-
ção palestras sobre a situação epidemioló-
gica das doenças no Estado, a importância 
da busca ativa, a identificação de casos e o 
diagnóstico laboratorial.

Para a coordenadora do Programa Mu-
nicipal de Tuberculose de São Bernardo, 
Andreia Zamignani, o fórum foi oportuni-
dade para que trabalhadores da saúde fos-
sem sensibilizados sobre a importância de 
buscar novos casos da doença no município. 

“Há uma meta estabelecida pelo Ministério 
da Saúde, com base no tamanho da popula-
ção do município, que prevê a identificação 
de 304 novos casos. A busca ativa deve ser 
intensificada ainda mais”, afirmou.

Anualmente, são diagnosticados apro-
ximadamente 200 novos casos de tubercu-
lose em São Bernardo – óssea, pulmonar, 
entre outros tipos da doença. “Porém, te-
mos que diagnosticar mais pacientes. Com 
mais diagnósticos e pessoas em tratamen-
to, vamos quebrar a cadeia de transmis-
são”, destacou a coordenadora.

Atualmente, 190 pacientes fazem tra-
tamento de tuberculose pulmonar na rede 
municipal. Em 2014, esse número era de 
192 pacientes e, em 2015, 193. Embora haja 
uma leve tendência de queda, a coordenado-

ra diz que ainda não é possível afirmar que 
a tuberculose está controlada. “Precisamos 
ter, no mínimo, cinco anos de estabilidade 
no número de casos para dizer que a do-
ença está sob controle”, explicou Andreia, 
que alertou ainda para a importância da 
continuidade do tratamento para o proces-
so de cura. “Em 2015, cinco pessoas aban-
donaram o tratamento. Porém, é necessário 
que o paciente faça o acompanhamento até 
a alta médica. Dessa forma é minimizado o 
risco de infectar outras pessoas”, disse.

HANSENÍASE
A hanseníase é uma doença infecto-

contagiosa causada por uma bactéria. As 
pessoas devem ficar atentas aos primeiros 
sintomas: manchas na pele que não doem, 

não incomodam e não coçam, dormência, 
formigamento, queda de pelos no local e 
insensibilidade. Quanto mais cedo se co-
meça o tratamento, mais rápida é a cura. A 
transmissão ocorre pelas vias respiratórias 
e, algumas vezes, pelo contato com lesões 
na pele. Para haver a transmissão é preci-
so conviver muito tempo com o portador 
que não esteja em tratamento.

A hanseníase não mata, mas pode dei-
xar sequelas graves como atrofia e paralisia 
das mãos e pés. Nos olhos podem aparecer 
irritações, ardência, dores e até cegueira se 
a doença não for tratada. No momento, 
estão em tratamento em São Bernardo 
10 pacientes. Em 2012, foram registrados 
41 casos; em 2013, 34; em 2014, 42; e em 
2015, 34 casos. 

Nardini comemora Dia Mundial de 
Higienização das Mãos

Fórum em São Bernardo debate importância da busca 
ativa de casos de tuberculose e hanseníase

HMCO realiza Semana de 
Enfermagem

Ação de conscientização teve adesão de 495 funcionários durante dois dias

Equipe do HMCO durante Semana de Enfermagem
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A Faculdade de Medicina do ABC mar-
cou presença na 10ª edição do CPEM - Con-
gresso Paulista de Educação Médica, reali-
zado de 12 a 14 de maio na Faculdade de 
Medicina de Marília (FAMEMA), em con-
junto com a regional paulista da Associação 
Brasileira de Educação Médica (ABEM). 
Aproximadamente 50 participantes da 
FMABC – entre alunos, diretores, psicólo-
gos e educadores – prestigiaram o evento, 
que também foi palco do “I Fórum Paulista 
dos Serviços de Apoio aos Estudantes de 
Medicina”, o FORSA Paulista.

Sob a temática central “Ensinando 
e Aprendendo Medicina”, o 10º CPEM 
contou com programação diferente dos 
congressos anteriores, buscando a discus-
são e construção coletiva de temas atuais 
e de interesse de todas as escolas médicas, 
docentes, discentes, residentes, precepto-
res, profissionais de saúde e gestores em 
saúde. As sínteses das oficinas e fóruns 
sobre temas correlatos foram enriqueci-
das pela fala de um convidado integrador 
e, em seguida, debatidas com a plateia, o 
que permitiu aos participantes aproveitar 
todos os assuntos discutidos.

FORSA PAULISTA
Entre os destaques do 10º CPEM esteve 

a realização do “I Fórum Paulista dos Servi-

ços de Apoio aos Estudantes de Medicina”, 
cuja organização esteve sob responsabilidade 
do professor de Psiquiatria e Chefe do De-
partamento de Neurociências da Faculdade 
de Medicina do ABC, Dr. Sergio Baldassin.

Com objetivo de reunir profissionais que 
pesquisam a saúde dos estudantes de Medi-
cina e de criar ambiente propício à troca de 
experiências e de boas práticas, o FORSA 
Paulista contou com participação de expo-
entes no segmento. Entre os palestrantes 
e debatedores estiveram Fátima Colares 
(FMRP-USP), Fernanda Mayer (FMUSP) e 
Patrícia Tempski (FMUSP), além de Katia 
Burle (FAMEMA), que preside a Câmara 
Técnica sobre Violência nas Escolas Médi-
cas do CREMESP - Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo.

“Com apoio do CPEM, pudemos reali-
zar o primeiro FORSA Paulista, que entre 
outras coisas discutiu o equilíbrio psicoedu-
cacional como objetivo pedagógico. Além 
disso, aproveitamos o espaço para home-
nagear a psicóloga Maria Lilian Coelho de 
Oliveira, querida por todos, cuidadora e 
pesquisadora da UNICAMP-SAPPE (Uni-
versidade Estadual de Campinas - Serviço 
de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao 
Estudante), que faleceu em 2015”, relata o 
professor e organizador do FORSA Paulis-
ta, Dr. Sergio Baldassin.

Medicina ABC registra cerca de 50 inscritos no
‘10º Congresso Paulista de Educação Médica’

Evento em Marília (SP) marcou realização do  
“I Fórum Paulista dos Serviços de Apoio  

aos Estudantes de Medicina”, o FORSA Paulista CARTA DE 
MARÍLIA

A plenária realizada no I FORSA 
Paulista deu origem à “Carta de Ma-
rília”, que elenca estratégias para o 
fortalecimento dos serviços de apoio 
à saúde discente, “estritamente neces-
sárias no contexto violento em que se 
inserem as escolas médicas”. Segundo 
o documento, após o vestibular, “o 
ingressante se depara com uma rea-
lidade diferente da que havia viven-
ciado até então: regime de estudos 
diferente, maior distanciamento do 
corpo docente, novas relações sociais, 
convívio com as diferenças e, muitas 
vezes, isolamento”. Além disso, “no 
ambiente da escola médica, alguns dos 
seus cenários de atuação e modos ope-
racionais predispõem o corpo discente 
a diversas formas de violência, sejam 
veladas ou explícitas, que põem em ris-
co a sua saúde física, social e psíqui-
ca. Não raro o estudante de medicina 
desenvolve problemas psíquicos que 
comprometem sua formação acadê-
mica, sua futura atuação profissional e 
sua inserção social”.

As estratégias listadas na “Carta de 
Marília” são:

- O cuidado da própria saúde emo-
cional e psíquica do estudante deve ser 
considerado objetivo da formação mé-
dica, sendo responsabilidade da insti-
tuição a garantia de assistência à saúde 
mental do corpo discente.

- Os serviços de apoio à saúde 
mental do discente devem promover 
a realização de trabalhos científicos 
através de estudos longitudinais, que 
permitam um olhar ampliado para os 
possíveis determinantes e agravantes 
dos problemas de saúde do corpo dis-
cente e sua relação entre si.

- Reforçar a garantia do sigilo no 
atendimento ao estudante, bem como 
a separação da assistência e da ativida-

de docente, sendo que o profissional 
que atende o estudante jamais pode 
ser seu avaliador em cenário da prática 
médica.

- Maior vínculo dos serviços de 
apoio ao estudante com a Academia, 
servindo de base para eventuais mu-
danças curriculares, com o objetivo 
de promoção e recuperação da saúde 
discente.

- Garantir a promoção e partici-
pação em espaços junto aos colabora-
dores, corpo docente e discente, que 
promovam o debate e discussão de 
temas relacionados a opressões atra-
vés de eventos, congressos, semanas 
temáticas, cinedebates e oficinas, onde 
se promova a discussão de temas como 
racismo, homofobia, transfobia, opres-
são de gênero, cotas raciais e sociais, 
entre outros.

- Promoção e participação em es-
paços junto aos discentes, colaborado-
res e docentes que promovam a discus-
são da saúde do estudante, bem como 
estratégias de promoção e recuperação 
da saúde.

- Promoção e participação em es-
paços de atividades culturais para além 
do ambiente escolar, que contribuam 
para a promoção da saúde mental do 
estudante.

- Divulgar, ainda no acolhimento 
do estudante e sua família, a existên-
cia dos serviços de apoio, de maneira a 
otimizar a sua utilização por parte dos 
estudantes.

- Disponibilizar na primeira sema-
na de aula o Código de Ética do es-
tudante de medicina, elaborado pelo 
CREMESP, enfatizando seus pontos 
principais de maneira a promover a 
saúde institucional e reprimir práticas 
violentas, esclarecendo as repercus-
sões jurídicas cabíveis.
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Médica do ABC faz campanha
social pelo segundo ano consecutivo

Professora de Neurologia e coordenado-
ra do Ambulatório de Distúrbios de Movi-
mento da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dra. Margarete de Jesus Carvalho realiza até 
o final de julho campanha social para arreca-
dação de doações em benefício de pessoas 
carentes. Este é o segundo ano consecutivo 
que a docente mobiliza alunos, professores, 
pacientes e toda a comunidade em favor de 
indivíduos em situação de vulnerabilidade 
social. Em 2015, durante quase dois meses 
de trabalho, foram mais de 1.500 doações.

Nas redes sociais, consultas, aulas e no 
boca a boca, Dra. Margarete tem buscado 
arrecadar roupas em bom estado, coberto-
res, roupas de cama, toalhas de mesa e de 
banho, sapatos, brinquedos, alimentos não 
perecíveis, utensílios domésticos (panelas, 

colheres, garfos, pratos), artigos de higiene 
(escova e pasta de dente, pentes, sabonetes, 
xampus), fraldas, livros usados e móveis (ca-
deiras, mesas, armários), entre outros itens.

Todas as doações serão entregues a pesso-
as em situação de vulnerabilidade social atendi-
das pelo Centro Hospitalar Municipal de Santo 
André, Hospital da Mulher de Santo André, 
pela Associação Projeto Shalom de Santo An-
dré e pela Casa Ronald McDonald ABC, no 
campus da Faculdade de Medicina do ABC, 
além de asilos e abrigos em Santo André.

Interessados em colaborar com a cam-
panha solidária podem deixar as doações 
nos seguintes endereços:

1) Associação dos Voluntários da 
Saúde de Santo André: Rua: Joaquim Tá-
vora, 46, Vila Assunção, Santo André. Rece-

be doações de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h. A entidade também retira doações 
em domicílio, inclusive aos sábados. Agen-
damentos com o Sr. Gilson, pelos telefones 
(11) 4436-8434 e 4437-1346.

2) SCAFO ABC - Escola de Mergulho: 
Avenida João Ramalho, 232, Vila Assunção, 
Santo André. Recebe doações de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, 
das 9h às 12h. Contato: (11) 4990-8966, com 
Sergio Dias, Felipe ou Sergio Medeiros.

3) Associação Projeto Shalom: Rua São 
Judas Tadeu, 195, Vila Tibiriçá, Santo André. 
Recebe doações de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. A entidade 
também retira doações em domicílio. Agenda-
mentos com David Teixeira, pelo telefone (11) 
4451-2060. Site: www.projetoshalom.org.br. 

Em comemoração pelo Dia Mundial 
do Meio Ambiente, o curso de Gestão em 
Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina 
do ABC organizou em 8 de junho evento 
batizado “Reflexões sobre o Meio Ambien-
te”. A abertura dos trabalhos às 19h esteve 
sob responsabilidade do médico e gestor 
em saúde, Dr. Murilo Dib, que abordou o 
tema “A importância da sustentabilidade”.

Realizada no Anfiteatro David Uip, a 
atividade teve sequência com estudo de 
casos apresentado pela professora Eriane 
Justo e pela gestora em Saúde Ambiental, 
Cleonice Almeida. Os gestores em Saúde 
Ambiental, Danilo Correa e Lucinéia Fer-
reira, também estiveram à frente de pa-
lestras, assim como o professor Rodrigo 
Romão, que explanou sobre “Vigilância 

Envio de e-mail a todos os colaboradores 
e confecção de cartazes integraram a campa-
nha. No material produzido, foram detalha-
dos os tipos de materiais recicláveis e o tempo 
que demora para serem decompostos quando 
descartados na natureza. A decomposição de 
uma lata de alumínio ou de uma caixa longa-
vida, por exemplo, leva mais de 100 anos, en-
quanto uma garrafa de vidro pode chegar a 
4.000 anos.

Em contrapartida, uma tonelada de pa-
pel reciclado evita o corte de 15 a 20 árvores, 
economiza 50% de energia elétrica e 10 mil 
m3 de água.

Outra ação iniciada na FUABC no mês do 
meio ambiente envolveu o plantio de orquíde-
as nos dois jardins de inverno da sede adminis-
trativa. Hoje já são mais de 15 exemplares.

em Saúde e Meio Ambiente”.
Sob mediação da professora Eriane Justo, 

o encerramento dos trabalhos foi marcado 
por mesa redonda sobre “Meio ambiente: a 
prática e a técnica”, que reuniu os convidados 
em debate e abriu a discussão para participa-
ção do público.

FUNDAÇÃO DO ABC
O Dia Mundial do Meio Ambiente tam-

bém não passou em branco na Fundação do 
ABC. O Departamento de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade preparou material informa-
tivo sobre reciclagem, a fim de conscientizar 
os funcionários da sede administrativa da 
FUABC e da Central de Convênios sobre a 
importância da separação dos resíduos – ação 
que permite poupar recursos naturais.

‘Dia Mundial do Meio Ambiente’ é celebrado no campus universitário

CELEBRAÇÃO gLOBAL
A ONU (Organização das Nações 

Unidas) decretou em 1972 o 5 de junho 
como Dia Mundial do Meio Ambien-
te para mobilizar populações e países 
em torno de ações de conscientização 
em favor de um mundo sustentável. Os 
principais objetivos da comemoração 
são mostrar o lado humano das questões 
ambientais, capacitar pessoas a se torna-
rem agentes ativos do desenvolvimento 
sustentável, promover a compreensão de 
que é fundamental que comunidade e in-
divíduos mudem atitudes em relação ao 
uso dos recursos ambientais e incentivar 
parcerias para garantir que todas as na-
ções e povos desfrutem um futuro mais 
seguro e próspero.

Evento “Reflexões sobre o Meio Ambiente” marcou comemorações na FMABC Plantio de orquídeas nos dois jardins de inverno da sede da Fundação do ABC

Em 2015, médica entregou 11 ventiladores  
mecânicos ao Hospital Nardini
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Prefeito vistoria obras de revitalização
e ampliação do Hospital Márcia Braido

Os pais de São Caetano do Sul ganharão 
em breve um espaço totalmente moderniza-
do e adequado para o bom atendimento mé-
dico de seus filhos. Isso será possível com a 
revitalização e ampliação do Hospital Infan-
til e Maternidade Márcia Braido (Rua Luiz 
Louzã, 48, Bairro Olímpico). As obras fo-
ram vistoriadas pelo prefeito Paulo Pinheiro 
na tarde de 9 maio.

A unidade é referência em atendimento 
pediátrico na região. “Mas isso não basta. 
Quando falamos em Saúde, o trabalho tem de 
ser contínuo. Para suportar a demanda cres-
cente, são necessários investimentos como 
este, que resultarão em melhores serviços à 
população”, ressaltou Paulo Pinheiro.

As intervenções englobam a recuperação 
de todo o prédio. Compreendem, entre ou-
tras benfeitorias, a criação de dois novos lei-
tos, de três consultórios e de mais uma sala de 
isolamento – os antigos foram revitalizados. 
Os trabalhos consistem ainda na renovação 
do sistema de ar-condicionado, pintura de to-
das as paredes, troca do piso, revisão elétrica 
e instalação de forro de gesso.

Outra novidade é a instalação de dois ge-
radores de 500 kva cada, multiplicando por 
quatro a capacidade de geração de energia do 
hospital em caso de interrupção do forneci-
mento. Os equipamentos de maior capacida-
de são acionados automaticamente até três se-
gundos após a queda de energia. Antigamente 
havia somente um aparelho, de 250 kva, que 
contemplava apenas parte do hospital.

Com a obra, que será entregue no segun-
do semestre deste ano, todos os andares do 
Márcia Braido serão interligados ao Hospital 

São Caetano realiza 1.893 atendimentos no ‘12º Mutirão da Saúde’
O 12º Mutirão da Saúde do Progra-

ma Fila Zero da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de São Caetano realizou em 
21 de maio, no Hospital São Caetano, 
1.893 atendimentos à população, com 
31 médicos e 14 especialidades. Na 
oportunidade, o Fila Zero completou 
um ano de vida, com mais de 30 mil 
atendimentos, em edições promovi-
das sempre no terceiro sábado de cada 
mês. A iniciativa segue como exemplo 
para a saúde pública do Brasil com o 
objetivo de zerar a espera por consul-
tas com especialistas.

Nesta edição, o foco maior foi nas 
demandas reprimidas e nos retornos. As 

consultas espontâneas abrangeram Clínica 
Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Odonto-
logia (Unidade Móvel), Ortopedia, Otorrino-
laringologia e Pequenas Cirurgias/Procedi-
mentos. Já as pré-agendadas pela Central de 
Agendamento e Regulação foram de Cardio-
logia, Cardiologia Pré-operatório, Dermato-
logia, Endocrinologia, Hematologia, Nefro-
logia, Neurologia e Reumatologia.

A ação global também disponibilizou 
gratuitamente aos pacientes da cidade ser-
viços de aferições de pressão arterial e gli-
cemia (Enfermagem), exames de raio-x, 
Quick Massage (Shiatsu) para aliviar pontos 
de tensão no corpo, Centro de Distribuição 
de Medicamentos, Humanização (Grupo 

PMSCS/Alexandre Yort

Programa Fila Zero completa um ano em São Caetano

Com obra, todos os andares dos hospitais Márcia e Maria Braido serão interligados

+QAlegria, formado por alunos de Medici-
na da USCS), Ouvidoria da Saúde (Críticas, 

reclamações e sugestões) e transporte, 
inclusive para pessoas com deficiência. 

Maria Braido e setores administrativos das 
unidades serão reorganizados. A acessibili-
dade a pessoas com deficiência ou mobilida-
de reduzida está garantida com elevadores e 
rampas de acesso.

Os secretários municipais Júlio Marcucci 
Sobrinho (Obras e Habitação), Silvio Martinez 
(Saúde) e Fernando Scarmelloti (Comunicação 
Social) acompanharam o prefeito na vistoria.

O Hospital Infantil e Maternidade Márcia 
Braido atende 24 horas por dia nas seguintes 
especialidades: Pediatria, Ortopedia Infantil, 
Cirurgia Infantil, Cirurgia Plástica Infantil, Ra-
diologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Interna-
ções Pediátricas, UTI Neonatal, Centro Obsté-
trico, Maternidade e Cirurgia Ginecológica.

Prefeito é recebido com carinho pelos funcionários do hospital

Fotos: PMSCS/Alexandre Yort




