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Complexo de Saúde
Irmã Dulce comemora
aniversário de 8 anos

Oncologia Pediátrica
inicia captação de

recursos via FUMCAD

UPA Central de Santos
completa 6 meses com

marca de 100 mil consultas

Alunos da Faculdade de Medicina do ABC organizaram de 8 a 13 de agosto a 41ª edição do Comuabc - Congresso Médico Universitário do ABC, 
considerado o maior do gênero no país. A solenidade de abertura foi marcada por palestra do urologista Dr. Miguel Srougi, 

que abordou o tema “A medicina humanizada nos dias de hoje”. Pág. 3

Comuabc: Dr. Miguel Srougi abre maior
congresso médico-universitário do país

PMSantos/Raimundo Rosa
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Medicina ABC retoma atendimentos
no PS de Oftalmologia de São Bernardo

A disciplina de Oftalmologia da Facul-
dade de Medicina do ABC acaba de reto-
mar a parceria com a Secretaria de Saúde de 
São Bernardo para realização de serviços as-
sistenciais no Pronto-Socorro de Oftalmo-
logia, que funciona integrado ao Hospital 
e Pronto-Socorro Central (HPSC) do mu-
nicípio. Trata-se de serviço criado em 1995 
pela própria OftalmoABC, que comandou 
as atividades até meados de 2010.

Os atendimentos com a equipe da fa-
culdade começaram à 0h00 de 22 de julho. 
“O início dos trabalhos em São Bernardo 
marca posicionamento importante da dis-
ciplina de Oftalmologia na região. É um 
serviço fundamental, com grande volume 
de atendimentos e que foi idealizado pela 
faculdade. É ótimo poder retomar as ativi-
dades”, considera o chefe da disciplina de 
Oftalmologia da Medicina ABC, Dr. Vag-
ner Loduca Lima, que detalha: “Fomos 
procurados pela Secretaria de Saúde, atra-
vés da Fundação do ABC. A preocupação 
do município com as questões de saúde e 
a busca por melhorias constantes na assis-
tência à população estão alinhadas com os 
objetivos da OftalmoABC e essa parceria 
certamente trará grandes benefícios aos 
usuários do PS”.

A disciplina de Oftalmologia destacará 
sempre dois profissionais para o período 
diurno e um para o noturno, em plantão 
permanente de 24 horas, 7 dias por semana. 
A estimativa é de que o PS de Oftalmologia 
receba entre 100 e 150 pacientes diariamen-
te. Os principais problemas que levam a 
população a buscar pronto atendimento na 
especialidade são conjuntivite, inflamação e 
irritação nos olhos. Além disso, também são 
recebidos casos de urgência e emergência, 
geralmente causados por traumas, acidentes 
domésticos ou automobilísticos.

DEMANDA ELEVADA
Inaugurado em 1973, o Hospital e 

Pronto-Socorro Central é o estabelecimen-
to da rede municipal de Saúde que recebe a 
maior demanda de pacientes, cerca de 900 
pessoas diariamente. Funciona 24 horas 
por dia e é dedicado às urgências e emer-
gências traumáticas e clínicas. No equipa-
mento são realizados exames de análises 
clínicas, de imagem e pequenos procedi-
mentos cirúrgicos, além de consultas de 
urgência nas especialidades de Clínica Mé-
dica, Ortopedia, Cirurgia, Pediatria, Odon-
tologia e Oftalmologia. O hospital fica na 
Rua Secondo Modolin, 449, no Centro. 

Estimativa é de que o PS de Oftalmologia receba entre 100 e 150 pacientes diariamente

Humanização no
papel e na prática

O segundo se-
mestre começou e, 
conforme tradição 
de mais de quatro 
décadas, reiniciamos 
os trabalhos em uma 
semana especial, re-
pleta de atividades, 
palestras, cursos 
teóricos e práticos, 
workshops, paineis 
e mesas redondas, 
além da apresenta-
ção de mais de 100 
trabalhos científicos 
pelos alunos. Maior 
em seu gênero no 
país, o Comuabc - 
Congresso Médico 
Universitário, mais uma vez, nos encheu de 
orgulho e trouxe, entre outras coisas, um 
brilhante profissional para a abrir o evento. 
Dr. Miguel Srougi, professor titular de Uro-
logia na Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo, renomado nacional e 
internacionalmente, mostrou a essência do 
que é ser médico e a importância, nos dias 
de hoje, da assistência humanizada. Apesar 
de ser um tema muito abordado atualmen-
te, muitas vezes a prática clínica não reflete 
os ensinamentos da sala de aula. Dr. Srougi, 
com maestria, nos mostrou a importância 
da humildade, do trabalho em equipe, do 
respeito ao paciente e à família, de ouvir, de 
se preocupar e de resgatar a antiga relação 
médico-paciente. Foi uma aula memorável.

Também neste início de agosto, celebra-
mos os 20 anos da disciplina de Oncologia 
e Hematologia, criada pelo amigo, grande 
médico, pesquisador e professor, Dr. Auro 
del Giglio. Na próxima edição do jornal 
Crescendo ABC traremos a cobertura dessa 

data histórica. Mas já 
adianto, aqui, a satis-
fação por ter acom-
panhado essa trajetó-
ria de duas décadas e 
ter vivenciado a che-
gada avassaladora do 
Dr. Auro à FMABC, 
trazendo para essa fa-
culdade a filosofia da 
pesquisa. Até então, 
nosso foco era mui-
to voltado ao ensino 
e à assistência. Foi a 
partir da criação da 
disciplina de Onco-
Hemato que a insti-
tuição passou a ex-
plorar, de fato, a área 

de pesquisa, tanto que, pouco tempo depois, 
demos início à Pós-graduação.

Para finalizar, gostaria de parabenizar a 
disciplina de Oftalmologia pelo início das 
atividades no Hospital e Pronto-Socorro 
Central de São Bernardo. Trata-se de um 
serviço criado pela própria disciplina, em 
1995, e que é extremamente importante 
para a população do município. A expertise 
assistencial da OftalmoABC também está 
presente neste mês no Rio de Janeiro, nos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nossos 
médicos e docentes são os responsáveis 
pela saúde ocular de atletas e delegações, 
com mais de 1.500 atendimentos registra-
dos. Em breve, certamente teremos mais 
notícias das equipes que, neste exato mo-
mento, representam a Faculdade de Medi-
cina do ABC na maior competição esporti-
va do mundo. Boa leitura a todos!

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC

PMSBC/Raquel Toth
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Expoente da Medicina, Dr. Miguel Srougi abre
maior congresso médico-universitário do país

Alunos da Faculdade de Medicina do 
ABC organizaram de 8 a 13 de agosto a 41ª 
edição do Comuabc - Congresso Médico Uni-
versitário do ABC, considerado o maior do 
gênero no país. O evento tem como objetivo 
complementar a formação acadêmica e de-
senvolver a pesquisa científica na graduação. 
Ao longo de quatro décadas foram mais de 
20 mil participantes e profissionais da saúde 
como palestrantes ou membros de comissões 
julgadoras. A solenidade de abertura dia 8 
reuniu autoridades regionais em coquetel no 
Anfiteatro David Uip, no prédio CEPES do 
campus universitário. A ocasião foi marcada 
por palestra do urologista Dr. Miguel Srougi, 
que abordou o tema “A medicina humaniza-
da nos dias de hoje”.

Considerado expoente da medicina brasi-
leira, Dr. Miguel Srougi é professor titular de 
Urologia na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (USP), autor ou coau-
tor de 514 artigos científicos publicados em 
revistas nacionais e internacionais indexadas 
e de 188 capítulos em livros nacionais e inter-
nacionais. Graduado em Medicina em 1970 
pela Universidade de São Paulo, com Douto-
rado e Livre-Docência em Urologia também 
pela USP, realizou estágio de pós-graduação 
em Urologia na Harvard Medical School 
(1976-1977) e foi titular de Urologia da Es-
cola Paulista de Medicina (UNIFESP) entre 
1996 e 2005. É autor ou editor de 21 livros 
científicos e já recebeu 64 prêmios e hon-
rarias na área médica, incluindo o “Prêmio 
Conrad Wessel - 2013”, da Fundação Con-
rad Wessel, “100 Brasileiros Mais Influentes 
- 2012 e 2013”, da Revista Época, “Personali-
dade Médica do Ano - 2015”, concedido por 
11 sociedades e associações da área da Saúde, 
e “Personalidade Médica do Ano - 2015”, 
da Editora Abril-SAÚDE, além do “Prêmio 
Anchieta 2014”, entregue pela Câmara Muni-
cipal de São Paulo.

A edição 2016 do Comuabc teve como 
“Professora Homenageada” a Dra. Davi-
mar Miranda Maciel Borducchi – docente da 
disciplina de Oncologia e Hematologia. Já o 
“Presidente de Honra” foi o professor titular 
da FMABC e atual Secretário de Estado da 
Saúde, Dr. David Everson Uip.

Ao longo da semana foram dezenas de pa-
lestras com profissionais renomados, cursos 
teóricos, workshops, paineis e mesas redon-
das, além da apresentação de trabalhos cien-
tíficos. “Com 40 anos de história e experiên-
cia, o Comuabc tem mostrado, a cada ano, a 
dedicação e o comprometimento dos alunos 
da Faculdade de Medicina do ABC com seu 

objetivo: oferecer uma semana de atividades 
capaz de promover reflexões que ultrapassem 
a sala de aula, atualizando seus participantes 
com o que há de mais recente em pesquisa 
e atuação médica”, garante a presidente do 
41º Comuabc, a aluna Flávia Yumi Ataka, que 
completa: “Tudo foi planejado para propor-
cionar uma experiência diferenciada, a fim de 
aprimorar o conhecimento médico e permitir 
que este seja colocado em prática”.

As atividades tiveram lugar no próprio 
campus universitário. Foram quase 800 con-
gressistas e mais de 100 trabalhos acadêmicos 
apresentados. Entre as ações realizadas esti-
veram workshops em “Epilepsia”, “Psiquia-
tria”, “Cirurgia Robótica”, “Simulação de Ca-
tástrofes” e “Medicina Alternativa”. Também 
constaram na ampla programação cursos de 
“Emergências Pediátricas”, “Videolaparosco-
pia”, “Oftalmologia”, “Ortopedia” e “Hands 
On de Suturas”. No campo das palestras, 
houve módulos sobre temas diversos, entre 
os quais “Transexualidade”, “Tecnologia e o 
Futuro da Medicina”, “Cuidados Paliativos 
e Home Care”, “Medicina em Áreas Remo-

tas e de Extremos”, “Esporte com Saúde”, 
“Carreira Médica” e “Educação Médica”. 
Também houve painel de “Cirurgia Cardíaca 
e Vascular” e simpósio de “Hematologia”.

Tema polêmico, a “Maconha” foi abor-
dada em mesa redonda com profissionais de 
diferentes áreas da saúde – psiquiatras, farma-

cêuticos e psicólogos –, que discutiram a ação 
no organismo, o uso medicinal, a dependência 
e a amplitude dos prejuízos e dos benefícios 
para o indivíduo. Além disso, os integrantes 
da mesa responderam perguntas do público, 
aumentando o leque de assuntos acerca dessa 
substância tão controversa. 

Dr. David Uip, Maria Aparecida Damaia, Dr. Adilson Casemiro Pires e Dr. Geraldo Reple Sobrinho Na abertura do 41º Comuabc, Dr. Miguel Srougi

A ‘Professora Homenageada’ e o ‘Presidente de Honra’, 
Dra. Davimar Miranda Maciel Borducchi e Dr. David Uip

Flávia Yumi Ataka, Dra. Davimar Borducchi, Beatriz Soares e Isabela Schettini

Dr. Adilson Casemiro Pires, Dr. David Feder e 
Dr. João Antonio Correa

Os doutores Fulvio Scorza, Miguel Srougi e  
Sergio Baldassin
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Em comemoração pelo Dia Nacional 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o 
Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SE-
ESMT) da Fundação do ABC organizou em 
27 de julho encontro gratuito para discutir 
temas relacionados à saúde ocupacional, 
prevenção de acidentes e de doenças no tra-
balho. Pioneira, a ação às 14h ocorreu em 
parceria com a FUNDACENTRO - Funda-
ção Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 
e Medicina do Trabalho, do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social.

A atividade contou com palestras de três 
especialistas na área. Assistente em Ciência 
e Tecnologia da FUNDACENTRO e coor-
denadora de Higiene do Trabalho, Adriana 
Cunha Belasco abriu os trabalhos com “Re-
flexão sobre o Dia Nacional de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho”. Já o engenheiro 
do Centro Técnico Nacional da FUNDA-
CENTRO, Francisco Kulcsar Neto, abor-
dou a “Qualidade do ar interior climatizado” 
– tema bastante discutido na atualidade. Por 
fim, o presidente da ABRESST - Associação 
Brasileira das Empresas de Saúde e Segu-
rança no Trabalho, o médico do trabalho e 
cardiologista Dr. José Carlos Dias Carneiro, 
explanou sobre “Gestão em saúde do traba-
lhador”. O encerramento foi marcado por 
sessão de ginástica laboral comandada pela 
fisioterapeuta da FUABC, Tatiana Manto-
vani Massa, e pela educadora física Claudia 
Faccioli Fontes.

“As ações dos SEESMTs e das Comis-
sões Internas de Prevenção de Acidentes 

Ciclo de palestras marca Dia Nacional de
de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Hospital da Mulher realiza ‘SIPAT’

(CIPAs) de toda a Fundação do ABC, as-
sim como novas medidas prevencionistas 
no ambiente de trabalho, vêm colaborando 
com as reduções dos acidentes na empresa. 
Por essas razões, celebramos o Dia Nacional 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que 
simboliza a luta dos trabalhadores brasilei-
ros por melhorias nas condições de saúde e 
segurança no trabalho”, afirma o engenhei-
ro de Segurança do Trabalho da FUABC, 
Amaury Machi Junior.

O encontro no campus da FMABC é 
resultado de trabalho iniciado em 2015 pela 
Diretoria Executiva de Recursos Humanos 
da FUABC, através do Programa de Desen-
volvimento Institucional (PDI), que busca 

aproximar os serviços de Segurança e Me-
dicina do Trabalho de todas as unidades da 
Fundação do ABC, assim como estreitar la-
ços e estabelecer ações de cooperação com 
departamentos de Saúde e Segurança dos 
municípios parceiros.

“As áreas de Engenharia de Segurança e 
de Medicina do Trabalho são consideradas 
de extrema importância para a Fundação do 
ABC. O evento organizado pelo SEESMT 
reflete a preocupação da instituição com a 
temática e é mais uma oportunidade de ca-
pacitação, para que nos tornemos agentes 
multiplicadores de conhecimento em todas 
as unidades da FUABC, em busca de atin-
girmos a meta de acidente zero”, planeja a 

diretora executiva de Recursos Humanos da 
FUABC, Caroline Saint Aubin.

HISTÓRIA
No início da década de 70, uma iniciativa 

do Banco Mundial ameaçou cortar finan-
ciamentos para o Brasil, caso o quadro de 
acidentes de trabalho não fosse revertido. A 
medida resultou na publicação das portarias 
nº 3.236 e 3.237, em 27 de julho de 1972, que 
passou a ser o Dia Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. Segundo estimativas 
da época, 1,7 milhão de acidentes ocorriam 
anualmente e 40% dos profissionais sofriam 
lesões. Hoje são aproximadamente 400 mil 
acidentes ao ano. 

Com objetivo de orientar e conscienti-
zar os funcionários sobre a importância da 
prevenção de acidentes e doenças no am-
biente de trabalho, o Hospital da Mulher 
“Maria José dos Santos Stein”, em Santo 
André, por meio da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), realizou 
entre 8 e 12 de agosto a tradicional “Se-
mana Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho” – a SIPAT –, que neste ano 
teve como tema central “O cuidado de 
cada um é a segurança de todos!”.

A SIPAT deve ser realizada com pe-
riodicidade anual e é uma das atividades 
obrigatórias da CIPA, que é formada por 

representantes dos empregados e do empre-
gador. Neste ano, o evento no Hospital da 
Mulher também foi palco da segunda edição 
da “Feira do Colaborador”. “A ideia da feira 
é dar oportunidade aos colaboradores para 
que apresentem algumas de suas habilidades 
extracurriculares. Na primeira edição, a feira 
contou com artesanato, doces e salgados ca-
seiros, roupas, entre outros”, recorda o presi-
dente da CIPA, Jairo Aurora do Nascimento.

Paralelamente à Feira do Colaborador, a 
SIPAT contou com ciclo de palestras com 
temas relacionados à qualidade de vida, segu-
rança no trabalho e primeiros socorros. “Os 
temas escolhidos são bem amplos e reforçam 

o comprometimento da CIPA em prevenir 
as doenças e acidentes de trabalho, além de 
promoverem a qualidade de vida e a saúde do 
colaborador”, completa Jairo Nascimento.

Participaram como palestrantes a médica 
obstetra Dra. Eliane Rocha Mendes, que fa-
lou sobre “DST/AIDS”, a coordenadora do 
projeto Pausa Saudável, da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Santo André, Gislene Alves, 
que abordou o tema “Pausa Saudável”, e o 
coordenador do Núcleo de Educação Per-
manente de Urgência do SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência), Fernando 
Morales, que encerrou os trabalhos com pa-
lestra sobre “Primeiros Socorros”.

Adriana Cunha Belasco, Dr. José Carlos Dias Carneiro, Amaury Machi Junior, Caroline Saint Aubin e Francisco Kulcsar Neto
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Entidade filantrópica de assistência so-
cial, saúde e educação, a Fundação do ABC 
acaba de ter seu registro inscrito no Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Santo André (CMDCA) para 
submissão de projetos e obtenção de recur-
sos através do Fundo Municipal da Criança e 
do Adolescente (FUMCAD) de Santo André. 
A partir de agora, a FUABC está autorizada a 
captar recursos financeiros junto a pessoas fí-
sicas e jurídicas, que podem destinar parte do 
Imposto de Renda à projetos relacionados à 
garantia dos direitos de crianças e adolescen-
tes. O aceite para o credenciamento da FUA-
BC foi recebido em agosto, mesmo mês em 
que o CMDCA autorizou o primeiro projeto 
para captação de recursos: o Ambulatório de 
Oncologia Pediátrica da Faculdade de Medi-
cina da Fundação do ABC.

Entre outras coisas, o projeto da Oncope-
diatria prevê a ampliação do quadro de pessoal 
e contratação de profissionais que hoje atuam 
como voluntários, como psicóloga, nutricio-
nista, fonoaudióloga, pedagoga e dentista, por 
exemplo. Além disso, está previsto o aumento 
da carga horária dos atuais colaboradores, o 
que terá impacto direto no aumento na capaci-
dade de atendimentos no local.

Fundação do ABC é credenciada pelo FUMCAD e 
inicia captação de recursos na Oncologia Infantil

Objetivo é ampliar quadro de profissionais e carga horária das equipes no Ambulatório da FMABC, além de 
tornar o serviço autossustentável, capaz de absorver 100% da demanda de oncologia pediátrica da região

é extremamente elevado, impondo limites fi-
nanceiros à nossa capacidade de atendimento. 
Com o FUMCAD, buscamos tornar o servi-
ço autossustentável, capaz de absorver toda 
a demanda de oncologia pediátrica da região 
do ABC”.

O primeiro projeto da Fundação do ABC 
aprovado no FUMCAD de Santo André, 
batizado “Novas perspectivas: expansão em 
recursos humanos e materiais para cuidados 
humanizados em oncologia pediátrica”, con-
templa, além de consultas com a equipe mul-
tidisciplinar, exames, medicações, infusão de 
quimioterapia e exames especializados com 
analgesia, entre outras atividades.

O Fundo Municipal da Criança e do Ado-
lescente tem como objetivo financiar projetos 
que garantam os direitos de crianças e adoles-
centes. Para isso, cidadãos e empresas podem 
destinar ao Fundo parte do Imposto de Renda 
devido ao Fisco Federal. Pessoas físicas podem 
abater até 6% do imposto, enquanto empre-
sas podem descontar até 1%. Os recursos do  
FUMCAD de Santo André são destinados à 
execução de programas, projetos e ações vol-
tadas, justamente, para efetivação das garantias 
dos direitos de crianças e adolescentes, distri-
buídos mediante deliberação do CMDCA. 

“Nosso credenciamento no FUMCAD 
representa importante passo para o desen-
volvimento da Oncologia Pediátrica no ABC. 
Grandes centros do país, como o GRAAC e 
o Hospital de Barretos, conseguiram crescer 
e se tornaram referências nacionais graças a 
esse tipo de incentivo governamental, que não 
custa nada a mais para as empresas e pessoas 
físicas, mas que viabiliza muitos investimen-

tos na ampliação da assistência à população e 
na qualificação dos serviços”, explica o onco-
logista infantil e coordenador do Ambulató-
rio de Oncologia Pediátrica da FMABC, Dr. 
Jairo Cartum, que acrescenta: “Os avanços 
na área da Oncologia são constantes e hoje 
as chances de cura para crianças e adolescen-
tes com câncer chegam a 70%. Apesar dessa 
perspectiva positiva, o custo dos tratamentos 

A Associação Projeto Crescer do 
ABC, administradora da Casa Ronald 
McDonald ABC, por meio de voluntários 
do Rotary Santo André, está a todo vapor 
com as ações do McDia Feliz 2016, que 
será realizado em 27 de agosto (sábado).

Para que o evento seja um sucesso, 
já que o principal objetivo dele na região 
do ABC é garantir a sustentabilidade da 
Casa Ronald McDonald ABC – que aten-
de crianças e jovens com câncer –, diver-
sas empresas da região estão apoiando a 
campanha, seja adquirindo tíquetes ante-
cipados do lanche Big Mac, souvenires ou 

a maior causa de morte por doença entre 
crianças e adolescentes de zero a 19 anos. 
A campanha, coordenada pelo Instituto 
Ronald McDonald, visa captar recursos 
e apoiar projetos que contribuam para o 
aumento dos índices de cura do câncer 
infantil e juvenil. Mais informações em 
www.mcdiafeliz.org.br. 

Campanha McDia Feliz 
no ABC ganha força com 
apoio de empresas

cotas de apoio que permitem a divulgação da 
sua logomarca nos produtos comercializados. 
Segundo Nelson Tadeu Pereira, presidente 
da instituição, as empresas que investem em 
responsabilidade social possuem uma grande 
vantagem competitiva junto a seus públicos, 
já que agregam a consciência social à marca 
de seus produtos e serviços.

Interessados em obter o tíquete anteci-
pado do lanche Big Mac devem entrar em 
contato pelo telefone (11) 4992-1440 ou di-
retamente na Casa Ronald McDonald ABC, 
localizada no campus da Faculdade de Me-
dicina do ABC (Av. Príncipe de Gales, 821 - 

Santo André). Nesse mesmo endereço, às 9h 
de 27 de agosto, ocorrerá a abertura oficial do 
McDia Feliz 2016 na região, que contará com 
a presença do McAmigo 2016, o ex-jogador 
de futebol Gustavo Nery.

O McDia Feliz é o dia de maior movi-
mento do ano nos restaurantes McDonald’s 
e desperta a atenção de toda a sociedade para 

A equipe da FUABC-FMABC responsável pela elaboração do projeto para o FUMCAD, Dra. Tatyana Palma, 
Mauricio Mindrisz, Cirlei Mion, Inês Mantoani, Lucia Sagawa, Dra. Helaine Castro e Dr. Jairo Cartum
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Unidades da FUABC comemoram 
Semana do Aleitamento Materno

As unidades de saúde gerenciadas pela 
Fundação do ABC celebraram em agosto a 
tradicional Semana Mundial do Aleitamento 
Materno. Considerado veículo para promo-
ção da amamentação, o evento ocorre em 
mais de 120 países e é celebrado oficialmen-
te de 1º a 7 de agosto. A cada ano é definido 
um tema central a ser trabalhado, mas tanto 
a data quanto a temática podem ser adapta-
das à realidade do país, a fim de que sejam 
obtidos melhores resultados. Neste ano, o 
tema escolhido para nortear as atividades foi 
“Amamentação e Sustentabilidade”.

O Ministério da Saúde coordena a Se-
mana Mundial de Aleitamento Materno no 
Brasil desde 1999, respondendo pela adap-
tação do tema, elaboração e distribuição de 
materiais de divulgação. As ações contam 
com apoio de organismos internacionais, 
secretarias de saúde estaduais e municipais, 
Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, 
hospitais amigos da criança, sociedades de 
classe e ONGs.

Confira como foram algumas das ações 
realizadas pelo grupo Fundação do ABC.

FRANCISCO MORATO
Com intuito de reforçar a importância 

do aleitamento materno, a equipe multidisci-
plinar e o Grupo Técnico de Humanização 
do Hospital Estadual de Francisco Mora-
to “Prof. Carlos da Silva Lacaz” (HEFM) 
realizaram em 6 de agosto palestra sobre 
amamentação no setor da Maternidade, 
que contou com participação de gestantes 
e puérperas atendidas na unidade. Durante 
a atividade, as pacientes puderam interagir 
com os profissionais do hospital, além de 
fazer perguntas e tirar dúvidas com a enfer-
meira Ana Carolina Unger.

Ao final da atividade, todas receberam 
folder informativo com os “Dez passos para 
o sucesso do aleitamento materno”.

3º MINIFÓRUM
Sob o tema “Aleitamento materno: pre-

sente saudável, futuro sustentável!”, a Semana 
Mundial de Aleitamento Materno foi comemo-
rada em 4 de agosto pelo Hospital da Mulher 
“Maria José dos Santos Stein” e pelo Hospital 
Estadual Mário Covas. As unidades promo-
veram conjuntamente o 3º Minifórum sobre 
Aleitamento Materno – iniciativa que buscou 
incentivar e conscientizar sobre os benefícios 
da prática. Gratuito, o evento teve início às 
8h30 no anfiteatro do Hospital da Mulher.

Entre os objetivos centrais do evento 
esteve a divulgação do aleitamento materno 

missão Iniciativa Hospital Amigo da Criança 
do Hospital da Mulher.

A superintendente do Hospital da Mu-
lher, Dra. Rosa Maria Pinto Aguiar, explica 
que o hospital concentra suas ações nos 
“Dez Passos para o Incentivo ao Aleitamen-
to Materno” e no “Cuidado Amigo da Mu-
lher - CAM”, tendo entre os compromissos 
o início da amamentação do bebê na primei-
ra hora após o nascimento.

O 3º Minifórum sobre Aleitamento Ma-
terno contou com as palestras “Benefícios 
do uso de leite materno para recém-nascidos 
pré-termo: o que já sabemos”, com a Dra. 
Fabíola Suano, “Importância do aleitamento 
materno nos primeiros 1.000 dias de vida”, 
com o Dr. Rubens Feferbaum, e “Aleitamen-
to materno no século XXI: sustentabilidade 
do planeta”, com a Dra. Marisa Aprile.

HMU DE SÃO BERNARDO
O Hospital Municipal Universitário 

(HMU), que integra a rede do Sistema Úni-
co de Saúde de São Bernardo, encerrou na 
manhã de 4 de agosto a Semana Mundial da 
Amamentação prestando homenagens às 
trabalhadoras e mães que se dedicam a pro-
mover o aleitamento materno. Após votação 
realizada entre as equipes, 10 funcionárias 
receberam o diploma de apoio à amamenta-
ção por se destacarem no trabalho realizado 
junto às puérperas e recém-nascidos.

Uma das mais votadas foi a enfermeira 
da maternidade Cleusa de Almeida Araújo 
Machado, 55 anos, que trabalha no HMU há 
15. Ela se diz apaixonada pelo ofício e que 
apoiar as mães de primeira viagem é das ta-
refas mais gratificantes. “Amamentar é um 
ato sublime. Meu papel é ajudar a mulher a 
superar a insegurança e o medo, fazer com 
que ela perceba que é capaz, que seu leite 
é suficiente para saciar a fome do seu filho. 
É um trabalho que me emociona, principal-
mente quando essa mulher retorna ao hos-
pital e mostra o filho crescendo saudável”, 
comenta.

Durante três dias, o HMU realizou série 
de ações, como palestras, encontro de mães, 
oficina de reaproveitamento de alimentos, 
rodas de conversa e gincana com funcioná-
rios. As 34 UBSs da cidade também partici-
pam da iniciativa, com atividades programa-
das para todo o mês de agosto que abordam 
os benefícios e os desafios da amamentação, 
além de incentivar a doação de leite materno 
ao Banco de Leite Humano do HMU. Mães 
que têm sobra de leite e querem colaborar 
devem ligar para o telefone (11) 4365-1480.

exclusivo nos seis primeiros meses de vida 
do bebê. “O apoio tem de vir da família, do 
companheiro, dos avós, da comunidade, dos 
empregadores e do governo. Assim, sem 

dúvidas, caminharemos para a ampliação 
do tempo de aleitamento”, afirma a nutri-
cionista Elisabete Tavares, coordenadora do 
Banco de Leite Humano e presidente da Co-

Enfermeira Ana Carolina Unger tirou dúvidas do público em Francisco Morato

Palestra para gestantes e puérperas marcou as comemorações no HEFM

Em São Bernardo, HMU homenageou trabalhadoras e mães que se dedicam a promover o aleitamento materno
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Transtorno de Aprendizagem Não Verbal
é tema de mestrado inédito na FMABC

Medicina ABC forma nova turma em Dermatocosmiatria

Coordenadora do Núcleo Especializado 
em Aprendizagem da Faculdade de Medi-
cina do ABC (NEA-FMABC), a psicóloga, 
psicopedagoga e neuropsicóloga Alessandra 
Bernardes Caturani Wajnsztejn defendeu em 
2 de agosto dissertação de mestrado com te-
mática inédita na literatura nacional: o TANV 
- Transtorno de Aprendizagem Não Verbal. 
Sob orientação do Dr. Caio 
Parente Barbosa e coorien-
tação da Dra. Bianca Alves 
Vieira Bianco, ambos docen-
tes da FMABC, o trabalho 
foi apresentado no Anfite-
atro David Uip, no próprio 
campus universitário.

O início dos relatos so-
bre o Transtorno de Apren-
dizagem Não Verbal data 
da década de 60, a partir da 
observação da dificuldade 
de aprendizagem em crian-
ças, cujos sintomas não se 
enquadravam nos transtornos conhecidos até 
então. O TANV tem entre as características 
principais a dificuldade de percepção social, 
problemas persistentes de noção de direita 
e esquerda e dificuldade intensa de compre-
ender o significado de aspectos implícitos do 
ambiente. O transtorno também está relacio-
nado a problemas de coordenação motora, 
cognição e aritmética.

“Os indivíduos com TANV podem pare-
cer desajeitados e descoordenados. A desaten-
ção pode desempenhar papel importante nas 
crianças e adolescentes, assim como a grande 
dificuldade na área da aritmética, em realizar 

A disciplina de Dermatologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC organizou 
em 24 de junho cerimônia de formatura 
de nova turma do curso de especialização 
Lato Sensu em Dermatocosmiatria. Trata-
se de modalidade de ensino destinada a 
dermatologistas e cirurgiões plásticos inte-
ressados no aprimoramento teórico e prá-
tico, assim como no embasamento cientifi-
co e ético na área de dermatocosmiatria.

O curso tem duração de 12 meses e to-
tal de 450 horas, sendo 90 horas destinadas 
à elaboração do Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC). O amplo conteúdo pro-
gramático é dividido em 11 módulos, que 
destacam temas como “Administração de 

consultório”, “Acne vulgar e acne da mu-
lher adulta”, “Princípios ativos tópicos e 
sistêmicos no tratamento de envelhecimen-
to cutâneo”, “Toxina botulínica”, “Ácido 
hialurônico”, “Vitiligo”, “Cosméticos e 
nutricêuticos para cabelos”, “Gordura lo-
calizada -  etiopatogenia e tratamentos”, 
“Tratamentos das distrofias ungueais” e 
“Pele e menopausa”, entre outros.

A coordenação pedagógica do curso 
de especialização em Dermatocosmiatria 
está sob responsabilidade dos docentes 
Dr. Carlos D’Apparecida Santos Machado 
Filho e Dra. Marisa Gonzaga da Cunha. A 
coordenação adjunta está a cargo da Dra. 
Meire Gonzaga.

Alessandra Wajnsztejn

Curso tem duração de 12 meses e total de 450 horas

Durante a arguição da banca examinado-
ra, Alessandra Wajnsztejn acrescentou: “De 
maneira geral, precisamos definir e diferenciar 
os termos ‘dificuldades de aprendizagem’ e 
‘transtornos de aprendizagem’, a fim de que 
haja uma padronização de nomenclaturas que 
favoreça a comunicação entre os diversos pro-
fissionais envolvidos no atendimento. Essa é 
uma medida importante, que beneficiará a in-
vestigação diagnóstica de todas as doenças do 

segmento, inclusive o TANV. Hoje muitas es-
colas exigem o diagnóstico definitivo da criança 
ou do adolescente para aceitar as intervenções 
propostas no tratamento, como um leitor de 
provas, por exemplo. Precisamos evoluir nesse 
sentido e melhorar a comunicação”, recomen-
dou a mais nova mestre em Ciências da Saúde 
da FMABC, ao adiantar sua possível escolha 
na sequência acadêmica no doutorado: o ras-
treio do bullying em pacientes com TANV. 

operações mais complexas e no domínio de 
algoritmos da subtração, multiplicação e divi-
são”, explica Alessandra Wajnsztejn, que de-
talha: “As crianças, geralmente, são descritas 
como tímidas, ingênuas e com pouca malícia. 
Apresentam dificuldades em compreender 
aspectos implícitos na interação social e na 
linguagem, principalmente metáforas, ironia 

e sarcasmo. Os pensamen-
tos baseiam-se mais no con-
creto do que no intuitivo e 
há muita dificuldade em 
aprender através das pró-
prias experiências. A apren-
dizagem, na verdade, exige 
instrução explícita e prática 
exaustiva”.

Batizado “Prevalência e 
discrepância inter-hemisfé-
rica de crianças e adolescen-
tes com diagnóstico inter-
disciplinar de transtorno de 
aprendizagem não verbal”, o 

trabalho de mestrado foi apresentado à banca 
composta pelos doutores Marcelo Masruha 
Rodrigues (professor de Neurologia Clínica e 
orientador do Programa de Pós-Graduação 
em Neurologia e Neurociências da Univer-
sidade Federal de São Paulo), Roseli Oselka 
Saccardo Sarni (professora titular de Clínica 
Pediátrica da FMABC), Roseli Almeida Cos-
ta Ameni  (neuropsicóloga e coordenadora da 
Pós-Graduação em Neuropsicologia da FMA-
BC) e Renata Almeida de Souza Aranha e Silva 
(gerente acadêmica e professora da graduação 
e pós-graduação da FMABC), além do próprio 
orientador e da coorientadora.

Bianca Bianco, Marcelo Masruha Rodrigues, Roseli Sarni, Caio Parente Barbosa, Alessandra Wajnsztejn e Roseli Ameni

A nova mestre em Ciências da Saúde da FMABC, ao lado de convidados, amigos e familiares
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O Departamento de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade da FUABC entregou em 
15 de julho premiação a três colaborado-
res pela participação na campanha do ‘Dia 
do Meio Ambiente 2016’. Durante o mês 
de junho, todos os funcionários das sedes 
administrativas da Fundação do ABC e da 
Central de Convênios foram convidados a 
enviar fotos atuais de mudas doadas pela 
instituição em 2015. Lucas Scaravalli, Ana 
Paula Queiroz e Paula de Almeida foram 
os vencedores e receberam vasos com 
temperos e ervas aromáticas.

Em 2015, a FUABC entregou 140 
mudas de árvores a funcionários e 10 
mudas ao Hospital Estadual de Francisco 
Morato “Prof. Carlos da Silva Lacaz” para 
incremento da área verde da unidade. Ao 
todo foram disponibilizadas 10 espécies, 
todas doadas pelo Parque Escola da Pre-
feitura de Santo André. São elas: Pitanga, 

Uvaia, Cássia, Pau Jacaré, Urucum, Ipê 
Amarelo, Canafistula, Araçá, Canudo de 
Pito e Eritrina.

CELEBRAÇÃO gLOBAL
A ONU (Organização das Nações 

Unidas) decretou em 1972 o 5 de junho 
como Dia Mundial do Meio Ambiente para 
mobilizar populações e países em torno de 
ações de conscientização em favor de um 
mundo sustentável. Os principais objeti-
vos da comemoração são mostrar o lado 
humano das questões ambientais, capaci-
tar pessoas a se tornarem agentes ativos do 
desenvolvimento sustentável, promover a 
compreensão de que é fundamental que 
comunidade e indivíduos mudem atitudes 
em relação ao uso dos recursos ambientais 
e incentivar parcerias para garantir que to-
das as nações e povos desfrutem um futu-
ro mais seguro e próspero. 

Inédito no país, procedimento para perda
de peso é feito no Hospital Mário Covas

Campanha marca ‘Dia do Meio Ambiente’ na FUABC

No Brasil, mais da metade da população 
está acima do peso (52%) e cerca de 17% des-
se universo apresenta obesidade nos graus I, 
II e III. O excesso de peso favorece o apare-
cimento de doenças cardíacas, que podem re-
sultar em infarto e acidente vascular cerebral 
(AVC), por exemplo, e também pode levar ao 
diabetes tipo 2, hipertensão, alguns tipos de 
cânceres – como de cólon e de mama –, pro-
blemas de articulações e infertilidade, além de 
causar impactos psicológicos e sociais.

Desde janeiro, pacientes com índice de 
massa corporal (IMC) maior do que 35 e 
portadores de doenças crônicas, como o 
diabetes, têm indicação para realizar a ci-
rurgia bariátrica, de acordo com o Conse-
lho Federal de Medicina (CFM). Embora 
considerada extremamente invasiva, quase 
100 mil cirurgias bariátricas são realizadas 
por ano no Brasil.

Por conta do aumento de obesos no país 
e dos riscos da cirurgia bariátrica, um grupo 
de estudos liderado pelo gastrocirurgião Dr. 
Manoel Galvão Neto deu início no Brasil a 
uma alternativa à cirurgia bariátrica: a gastro-
plastia endoscópica. Trata-se de procedimen-
to minimamente invasivo, apesar de comple-
xo. Na bariátrica convencional, o paciente 
permanece por cerca de 1 a 3 horas na mesa 
de cirurgia e de 2 a 4 dias internado. Já no 
modelo endoscópico, o procedimento leva 
menos de uma hora e a alta hospitalar ocorre 

no mesmo dia.
Dessa forma, a técnica tem se mostra-

do mais segura e com risco de complicação 
potencialmente menor do que a cirurgia 
bariátrica. “Procedimentos minimamente 
invasivos e complexos, de menor custo, 
têm sido desenvolvidos com o objetivo de 
alcançar um maior número de pacientes”, 
explica o gastrocirurgião e endoscopista 
Dr. Eduardo Grecco, que é docente Facul-
dade de Medicina do ABC (FMABC) e di-
retor do Hospital Estadual Mário Covas de 
Santo André (HEMC).

Os primeiros casos no Brasil estão sendo 
conduzidos no HEMC por equipe dos pro-

fessores afiliados da FMABC composta pe-
los doutores Eduardo Grecco, Thiago Souza 
e Luis Gustavo Quadros, sob comando do 
Dr. Manoel Galvão Neto – responsável pelo 
primeiro estudo no mundo, que foi realizado 
no Panamá e apresentado internacionalmente 
em congresso. Posteriormente, novos estu-
dos foram realizados na Espanha e nos Es-
tados Unidos, com a participação dos demais 
professores. “Todos os estudos realizados até 
o momento apontaram para a perda de cerca 
de 50% do excesso de peso com seguimento 
após o procedimento e mais de 15% de perda 
de peso total em até três anos”, explica Dr. 
Manoel Galvão Neto.

Equipes da FMABC/HEMC na primeira gastroplastia endoscópica do país

PROCEDIMENTO INÉDITO
A primeira gastroplastia endoscópica no 

país foi realizada em 20 de junho, no setor 
de Endoscopia do Hospital Estadual Mário 
Covas, como protocolo de estudo. Sem com-
plicações, o procedimento durou cerca de 50 
minutos para paciente do sexo masculino, de 
56 anos, com índice de massa corpórea (IMC) 
de 35,17 Kg/m2. Após a alta hospitalar, foi 
iniciada dieta líquida sem resíduos.

A gastroplastia endoscópica é um mé-
todo de tratamento endoscópico da obe-
sidade desenvolvido há cerca de 3 anos 
e que usa um equipamento de sutura en-
doscópica (endosutura) de última gera-
ção, aprovado pelo FDA (Food and Drug 
Administration) – órgão responsável pelo 
controle de medicamentos e alimentos 
nos Estados Unidos – e capaz de ofere-
cer efetiva e duradoura ação sobre os te-
cidos suturados. O procedimento envolve 
as paredes do estômago no corpo tubular, 
com objetivo de restringir a capacidade e 
diminuir o trânsito dos alimentos pelo do 
estômago, levando à saciedade precoce e 
induzindo a perda efetiva de peso.

O tratamento é feito por via totalmente 
endoscópica, ou seja, não há cortes ou inci-
sões no abdômen. Tem sido indicado para 
pacientes com obesidade grau I e acima, po-
rém, não substitui a cirurgia bariátrica con-
vencional quando a mesma estiver indicada. 

Cristina Passaretti, Paula de Almeida, Lucas Scaravalli, Ana Paula Queiroz e Pedro Henrique
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A Fundação do ABC e a Supervisão 
Técnica de Saúde de São Mateus, por meio 
do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis 
(PAVS) da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo, organizaram em 13 de agosto, das 
9h às 14h, a 11ª edição do Projeto Catadores 
Saudáveis, que teve lugar no entorno da UBS/
AMA Jardim Conquista III e Igreja Sagrado 
Coração de Jesus, em São Mateus, na Zona 
Leste da Capital. A iniciativa buscou a promo-
ção da saúde junto aos catadores de materiais 
recicláveis, aproximando essa população dos 
equipamentos de saúde e valorizando o traba-
lho que desenvolvem. Foram realizados testes 
rápidos de sífilis e HIV, aferição da pressão 
arterial e avaliação de saúde bucal.

Além dos atendimentos médicos e de 
outros profissionais de saúde, constaram na 
programação atividades como pintura de car-
roças pelo Núcleo de Ações Socioculturais 
Ativista (Coletivo N.A.S.A.), orientações para 
prevenção da dengue, leptospirose e sobre 
cuidados com os animais, entre outras ações 
sociais, ambientais e culturais. Também hou-
ve entrega de itens de segurança pelo Pimpex 
Catadores Saudáveis São Mateus, que integra 
o movimento Pimp My Carroça – entidade 
que luta para tirar os catadores de materiais 
recicláveis da “invisibilidade”, promovendo 

O Departamento de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade da Fundação do ABC orga-
nizou em 29 de julho oficina para reaprovei-
tamento de garrafas de vidro. Durante uma 
semana, colaboradores das sedes administra-
tivas da FUABC e da Central de Convênios 
foram convidados a comparecer à atividade 
gratuita, cuja participação só dependia de 
uma coisa: levar garrafas de vidro vazias.

Sob comando do convidado externo e 
artesão, Vagner Barbosa, e com apoio dos 
colaboradores da área de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade da FUABC, Cristina Pas-
saretti e Pedro Henrique, garrafas de vidro 
usadas, cujo destino seria o descarte, foram 
transformadas em copos, vasos e enfeites 
diversos. Grandes ou pequenas, transpa-
rentes ou coloridas, as garrafas ganharam 
novas formas, utilidades e, a partir do tra-
balho, durabilidade.

Para realização da oficina de recicla-
gem foi utilizado um equipamento sim-
ples, uma resistência elétrica que aquece e 
corta o vidro com precisão. O acabamento 
das bordas foi feito com uma lixa. “A re-

Ação de saúde em São Mateus reúne
catadores de materiais recicláveis

Oficina na FUABC reaproveita garrafas de vidro

a autoestima e desenvolvendo ações criativas 
que utilizam o graffiti para conscientizar, en-
gajar e transformar. Os catadores receberam 
kits com protetor solar, luvas de proteção, co-
letes refletivos, calça e capa de chuva, além de 
camiseta do projeto.

“Nessa 11ª edição do projeto tivemos 
27 catadores atendidos, cerca de 15 car-
roças grafitadas e o envolvimento de mais 
de 40 profissionais e voluntários. Graças à 
ação, foi possível diagnosticar dois casos de 
pressão alta, um de sífilis e outro de HIV, 
sendo que todos já iniciaram tratamento 
no próprio dia do evento”, resume Sandro 
Nicodemo, coordenador ambiental da Fun-
dação do ABC para o convênio São Mateus 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Entre os principais motivos para não 

usar copos descartáveis está o tempo de de-
composição elevado, que pode ser de mais 
de 100 anos. “Quando pegamos um copo 
plástico para tomar água, por exemplo, o 
tempo de uso é de alguns segundos. Entre-
tanto, se esse material for descartado na na-
tureza, sua decomposição demoraria mais de 
um século”, alerta Cristina Passaretti.

Outro problema é que o copo descartá-
vel é considerado o resíduo sólido urbano 
menos reciclado no planeta, sendo grande 
agente poluidor de rios e mares. Por outro 
lado, os copos reutilizáveis e retornáveis 
causam até 25 vezes menos impacto am-
biental do que todas as outras opções des-
cartáveis, segundo estudo realizado pelos 
ministérios de meio ambiente da Alema-
nha, Áustria e Suíça. 

e membro do Programa Ambientes Verdes 
e Saudáveis, que acrescenta: “A maioria da 
população ainda não vê os catadores de ma-
teriais recicláveis como agentes de mudan-
ça ambiental. Entretanto, eles exercem esse 
papel fundamental na cidade, pois coletam 
toneladas de resíduos semanalmente. Des-
sa forma, além do trabalho de saúde dire-
cionado a esse público, também buscamos 
valorizá-los, mostrando à sociedade sua real 
importância. O Projeto Catadores Saudáveis 
acredita exatamente nisso e busca fortalecer 
a ideia de que pequenas pessoas, em peque-

nos lugares, fazem grandes mudanças”.
O Projeto Catadores Saudáveis de São 

Mateus teve início em 2012, por iniciativa da 
Unidade Básica de Saúde Jardim Conquis-
ta III. Por meio de articulação local, outras 
duas unidades de saúde foram envolvidas no 
trabalho, assim como conselhos gestores, li-
deranças e comerciantes locais. O primeiro 
encontro contou com 15 catadores beneficia-
dos e inspirou as edições seguintes. Até a 10ª 
edição foram quase 200 catadores atendidos 
em São Mateus, Sapopemba, Cidade Tiraden-
tes e Santo André.

Catador de recicláveis recebe kit de segurança do coordenador ambiental da FUABC, Sandro Nicodemo

Objetivo foi reciclar garrafas de vidro, que permitem reduzir a utilização de copos descartáveis pelos funcionários

Pedro Henrique, Vagner Barbosa e Cristina Passaretti

Além do atendimento médico, cerca de 15 carroças 
foram grafitadas durante o evento

Fotos: Reprodução

ciclagem das garrafas atinge dois grandes 
objetivos ambientais. Primeiramente, a 
decomposição de uma garrafa de vidro na 
natureza pode chegar a 4.000 anos, o que 
torna o reaproveitamento muito impor-
tante. Por outro lado, o principal produto 
da oficina foram os copos de vidro. Com 
isso, estimulamos os funcionários a utili-
zar esse material e a diminuir o consumo 
de copos plásticos, que são extremamente 
prejudiciais ao meio ambiente”, explica 
Cristina Passaretti.
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O Hospital de Clínicas Dr. Radamés 
Nardini de Mauá recebeu importante re-
forço na assistência à saúde de pacientes 
das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 
Urgência/Emergência. Foram entregues no 
início de agosto 47 monitores multiparamé-
tricos e 25 ventiladores mecânicos que, além 
de melhorar o nível da assistência nas áreas 
de cuidado intensivo, elevam significativa-
mente o padrão de qualidade para o usuário 
das outras áreas de internação. O investi-
mento é oriundo de emenda parlamentar e 
soma R$ 1,5 milhão.

Os aparelhos que foram substituídos, 
alguns locados e outros próprios, estavam 
tecnologicamente defasados. Os monitores 
multiparamétricos são equipamentos médi-
co-hospitalares responsáveis por informar 
vários sinais vitais dos pacientes, como pres-
são arterial, saturação de oxigênio, tempera-
tura, respiração, entre outros parâmetros, e 
tornam os procedimentos mais seguros para 
profissionais e, principalmente, pacientes. 
Os novos modelos, mais modernos, garan-
tem o suporte necessário com alto nível de 
precisão para que o paciente esteja monito-
rado de forma segura e intermitente. Foram 
substituídos todos os monitores das duas 
UTIs (22 leitos) e da Área Amarela (9 leitos). 
O restante foi destinado ao Centro Cirúrgi-
co e Centro Obstétrico. “Tais equipamentos 
são essenciais ao funcionamento do hospital 

Hospital Nardini recebe investimento de
R$ 1,5 milhão para qualificar UTIs e Emergência

Moradores obesos de São Caetano po-
derão voltar a viver com mais qualidade e 
expectativa de vida. A Secretaria de Saúde, 
em parceria com a Fundação do ABC, aca-
ba de anunciar a retomada e ampliação das 
cirurgias bariátricas na Rede Municipal de 
Saúde. Formada por médicos cirurgiões, 
enfermeiros, endocrinologista, cardiolo-
gista, psiquiatra, psicólogo, nutricionista e 
fisioterapeuta, a nova equipe multiprofis-
sional da cidade foi apresentada em 4 de 
agosto, no auditório do Complexo Hospi-
talar Márcia e Maria Braido.

A capacidade será de oito cirurgias 
por mês. Anteriormente eram no máximo 
dois procedimentos mensais. Segundo o 
cirurgião bariátrico, Dr. Thomaz Moncla-
ro, membro da nova equipe chefiada pelo 
Dr. Sansiro Brito, as operações serão do 
tipo Bypass Gástrico. “Os objetivos do 
tratamento cirúrgico consistem no es-

Os atendimentos são realizados no 
Ambulatório Médico de Alta Resoluti-
vidade (Amare), localizado na Rua Pru-
dente de Morais, 81, Bairro Santa Paula, 
todas as quintas-feiras. Mais informações 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, 
pelo telefone (11) 4226-0404. As reuniões 
preparatórias e todas as avaliações e exa-
mes pré-operatórios ocorrerão no pró-
prio Amare.

Em palestra sobre o tema, Monclaro 
observou que o tratamento de obesidade 
é difícil devido às doenças associadas. “A 
cirurgia bariátrica diminui a mortalidade, 
aumentando a qualidade e a expectativa de 
vida em pelo menos 10 anos com relação 
ao paciente que não foi operado. Para ob-
termos bons resultados, vários profissionais 
farão o acompanhamento. É uma vida de 
mudança para sempre. Queremos que as 
pessoas envelheçam com saúde”, afirmou. 

São Caetano retoma cirurgias bariátricas

Nova equipe multiprofissional foi apresentada no auditório do Complexo Hospitalar Márcia e Maria Braido

Ventiladores mecânicos e monitores multiparamétricos acabam de chegar à unidade

tômago reduzido para auxiliar o paciente a 
comer menos e sentir-se satisfeito com uma 
menor quantidade de alimentos. É realizado 
um desvio no intestino, diminuindo a absor-
ção de boa parte dos alimentos, o que ajuda 
na perda de peso”, explica.

A moradora do Bairro Mauá, Bianca 

Comitre, 43 anos, comemorou a retomada 
do serviço. “Estava na espera. Serei uma 
das primeiras. Me sinto mais aliviada e com 
as esperanças renovadas. É uma nova equi-
pe bem montada e estruturada. Não vejo a 
hora de respirar melhor e de fazer atividades 
básicas”, planeja.

e caminhamos para melhorar cada vez mais 
a qualidade de nossa assistência, especial-
mente aos pacientes críticos. Os tratamen-
tos avançaram, aos poucos a modernidade 
está chegando. Quem precisa, agradece”, 
comenta o Dr. Allison Takeo Tsuge, diretor 
técnico da unidade.

Dos 25 novos ventiladores mecânicos, 22 

estão nas duas UTIs e os outros três foram 
instalados na Área Amarela, também chama-
da de semicrítica. O equipamento é operado 
pelas equipes de fisioterapeutas e médicos e 
fornece maior conforto ao paciente com difi-
culdades parciais ou totais de respirar. Trata-
se do ato mecânico de fornecer ar aos pul-
mões, o que também possibilita ao doente o 

descanso dos músculos respiratórios até que 
seja capaz de reassumir a ventilação espon-
tânea. “É um salto enorme na qualidade da 
assistência prestada ao paciente. Os apare-
lhos são mais precisos e fornecem todos os 
parâmetros que necessitamos para recuperar 
sua função respiratória. Além disso, podemos 
otimizar e potencializar o tratamento com a 
redução do período de entubação”, explica 
o fisioterapeuta Douglas Câmara Alcântara, 
que trabalha há três anos no hospital e integra 
a equipe multidisciplinar do Nardini.

RECURSOS
O valor total da emenda parlamentar des-

tinada ao hospital é de R$ 3,1 milhões, que 
deve ser revertida na compra de 477 novos 
equipamentos para a unidade. Do ano passa-
do até hoje, 360 itens foram recebidos e estão 
em uso. Entre os exemplos estão 37 camas 
hospitalares, 62 poltronas, 14 bisturis elétri-
cos, 12 laringoscópios, cinco incubadoras ne-
onatais, seis mesas ginecológicas, três carros 
de emergência e aparelho de ultrassonografia. 
Ainda restam chegar 22 aminioscópios (que 
permite avaliar a vitalidade do recém-nascido 
dentro da barriga), quatro focos cirúrgicos 
(iluminação para cirurgia), quatro cardiover-
sores (utilizado para equilibrar ritmo cardía-
co), quatro aparelhos de fototerapia neonatal, 
três equipamentos de anestesia, oxímetros e 
mesas de cabeceira, entre outros itens. 
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O Departamento de Neurociências da 
Faculdade de Medicina do ABC organizou 
em 15 de agosto o terceiro encontro do pro-
grama “Almoçando com a Neurociência”, 
que teve como palestrante convidada a Dra. 
Monica Levit Zilberman – coordenadora da 
área de “Amor Patológico e Ciúme Excessi-
vo” do Ambulatório Integrado dos Transtor-
nos do Impulso do IPq-HCFMUSP (Institu-
to de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo), o Pro-AMITI.

As atividades ocorreram no Anfiteatro 
Dr. David Uip, a partir das 12h, sob a temá-
tica “O cérebro e o amor patológico: existe 
essa relação?”. A moderação do evento esteve 
sob responsabilidade da Dra. Lígia de Fátima 
Nóbrega Reato, professora titular de Hebia-
tria da FMABC.

Dra. Monica Levit Zilberman possui gra-
duação em Medicina pela FMUSP (1991), 
residência médica em Psiquiatria no HCF-
MUSP (1994), doutorado em Psiquiatria pela 
FMUSP (1998) e pós-doutorado pela Univer-
sidade de Calgary, no Canadá (2002). Atual-
mente é pesquisadora do Laboratório de Psi-
cofarmacologia ‘LIM-23’ do IPq-HCFMUSP, 
orientadora do programa de pós-graduação 
do departamento de Psiquiatria da FMUSP e 
parecerista de diversos periódicos científicos, 
além de coordenar a área de “Amor Patológi-
co e Ciúme Excessivo” do Pro-AMITI. Tem 

Neurociências da FMABC organiza encontro
sobre “O Cérebro e o Amor Patológico”

A convite da presidente da Fundação 
do ABC, Maria Aparecida Batistel Da-
maia, e do diretor executivo Financeiro 
e de Orçamentos, Dr. Marcio Roberson 
Araujo, o presidente do CONSEG (Con-
selho Comunitário de Segurança) Oeste 
Santo André, Dr. Paulo Roberto Gime-
nes, e o diretor Social e Assuntos Co-
munitários, Leandro Alexandre da Fon-
te, estiveram em 3 de agosto na sede da 
FUABC discutindo assuntos relacionados 
à segurança e ao trânsito nas imediações 
dos campi da Faculdade de Medicina do 
ABC e da Fundação Santo André. Tam-
bém participaram do encontro o coman-
dante da 2° Cia. do 10° BPM/M, capitão 

Alexandre João Salomão, e o delegado 
Titular do 4° D.P., Dr. Marcio Antonio 
Pereira Macedo.

A presidente da FUABC fez breve 
apresentação sobre a instituição, que hoje 
administra 18 hospitais e 3 AMEs (Ambu-
latórios Médicos de Especialidades), além 
da FMABC, da Central de Convênios e de 
outros equipamentos de saúde, totalizando 
mais de 22 mil funcionários diretos.

Durante o encontro, Dr. Paulo Gime-
nes aproveitou para parabenizar a Fun-
dação do ABC e sua administração pelos 
“excelentes profissionais, serviços de saú-
de de qualidade, com tecnologia de ponta, 
prestados à população de nossa região”.

Representantes do Conselho Comunitário de  
Segurança Oeste Santo André visitam FUABC

Capitão Alexandre João Salomão, delegado Marcio Antonio Pereira Macedo, Dr. Paulo Roberto Gimenes, 
Maria Aparecida Batistel Damaia, Dr. Marcio Roberson Araujo e Leandro Alexandre da Fonte

experiência na área de Psiquiatria, com ênfase 
em saúde mental da mulher. Atua, principal-
mente, nas áreas de dependência química em 
mulheres, personalidade, impulsividade e res-
posta emocional.

INICIATIVA DE SUCESSO
O programa “Almoçando com a Neuro-

ciência” tem organização do chefe do Depar-
tamento de Neurociências da FMABC, Dr. 
Sergio Baldassin, e apoio da Associação Bra-
sileira de Neurociência Clínica (ABraNeC), 
Fundação do ABC e Laboratório Torrent. 
A primeira edição ocorreu em 4 de abril. O 
tema em destaque foi “O Zika vírus e o meu 
cérebro”, com o professor de Neurologia In-

fantil da FMABC e presidente da Sociedade 
Brasileira de Neurologia Infantil (SBNI), Dr. 
Rubens Wajnsztejn, e a debatedora Dra. Már-
cia Cristina Bauer Cunha, coordenadora do 
curso de Fisioterapia da Faculdade de Medi-
cina do ABC.

O segundo encontro, em 2 de maio, con-
tou com a palestra “Como o meu cérebro faz 
sexo”, sob responsabilidade da professora de 
Psiquiatria da FMUSP e coordenadora do 
Programa de Estudos em Sexualidade (Pro-
Sex) do IPq-HCFMUSP, Dra. Carmita Abdo. 
A moderação foi do professor titular de Gi-
necologia da FMABC e presidente da Federa-
ção Brasileira das Associações de Ginecologia 
e Obstetrícia (FEBRASGO), Dr. César Edu-

ardo Fernandes.
“Contamos com a participação de estu-

dantes de todos os cursos de graduação da 
faculdade nas edições do ‘Almoçando com a 
Neurociência”, assim como de profissionais 
e alunos da pós-graduação. Dessa forma, o 
Departamento de Neurociências cumpre 
com sua função de integrar conhecimentos”, 
afirma Dr. Sergio Baldassin.

NÚCLEO DE NEUROCIÊNCIAS
Os trabalhos na área de Neurociências 

começaram a dar os primeiros passos na 
FMABC em 2008, quando a instituição criou 
núcleo específico para desenvolver o tema. 
Hoje constituído como Departamento de 
Neurociências, o setor tem como finalidade 
contribuir por meio de trabalhos científicos 
com o diagnóstico, tratamento e até mesmo 
com a prevenção de doenças como depres-
são, Alzheimer, Parkinson e demência, entre 
outras. Trata-se de grupo multidisciplinar sem 
pretensões terapêuticas e com foco exclusivo 
nas áreas de ensino e pesquisa, responsável 
pelo fomento e coordenação de estudos na 
área das neurociências.

Os resultados alcançados podem ser inte-
grados às práticas assistenciais desenvolvidas 
na Medicina ABC, a fim de oferecer novas te-
rapias e aprimorar as já estabelecidas, huma-
nizar o atendimento e melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes. 

Dra. Monica Levit Zilberman foi a convidada do Programa “Almoçando com a Neurociência”
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O Departamento de Pediatria da Faculdade de Medici-
na do ABC organizou em 4 de agosto reunião comemora-
tiva pelo Dia do Pediatra – celebrado oficialmente em 27 
de julho. O encontro foi marcado por palestra do médico 
infectologista Dr. Guido Carlos Levi, que é doutor em Me-
dicina pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
membro do comitê técnico assessor do Programa Nacional 
de Imunizações do Ministério da Saúde. Apesar do grande 
prestígio na área de Infectologia, o convidado comandou 
aula sobre tema totalmente inusitado, fruto de estudos para 
seu próximo livro: “Mortes controversas de grandes com-
positores”.

Extremamente didático e profundo conhecedor do as-
sunto, Levi prendeu a atenção da plateia contando detalhes 
sobre causas documentadas de mortes de compositores acla-
mados, e discutindo, à luz da Medicina contemporânea, hi-
póteses mais convincentes sobre os reais motivos do óbito.

“Duas vezes ao ano, no Dia do Pediatra e na confrater-
nização de final de ano, procuramos realizar a reunião do 
departamento com temas que fujam do dia a dia da disci-
plina. A ideia é ampliar o horizonte de alunos e residentes, 
convidando pessoas para palestras que tratem de aspectos da 
humanidade e não somente de questões técnicas, em busca 
de formar profissionais mais completos”, explicou a chefe 
do Departamento de Pediatria da FMABC, Dra. Neusa Fal-
bo Wandalsen.

Participaram do encontro a equipe docente, médicos 
e preceptores do departamento, além de alunos do 5º e 6º 
anos de Medicina (internato) e médicos residentes de Pedia-
tria (R1 e R2), entre outros convidados.

MORTES CONTROVERSAS
O italiano Vincenzo Bellini (1801-1835) foi o primeiro 

compositor citado pelo Dr. Guido Carlos Levi. À época de 
sua morte haviam duas suspeitas principais: envenenamento 
ou cólera. Entretanto, nenhuma das duas foi confirmada após 
autópsia em uma época pré-microscópio. Anos mais tarde, já 
com o advento do microscópio, caso bastante semelhante em 
sintomas foi publicado por um médico. “Hoje parece muito 
evidente que a causa da morte teria sido a ameba, mas naquela 
época não era”, revelou Dr. Guido Carlos Levi.

Outro compositor lembrado foi Frédéric Chopin (1810-
1849), cuja morte sempre foi atribuída à tuberculose. Porém, 
o primeiro episódio da doença foi identificado ainda na in-
fância, entre 7 e 8 anos de idade. Levando em consideração 
as condições de tratamento da época, surpreende a morte 
somente aos 39 anos. Além disso, Chopin alternava longos 
períodos de plena saúde, sem manifestar quaisquer sintomas, 
e outros em que estava bastante debilitado, o que também 
pode ser considerado incomum frente às terapias disponí-
veis. “Estudiosos começaram a procurar outras causas pos-
síveis além da tuberculose. Hoje especula-se que Chopin so-
fria de fibrose cística e que nunca teve tuberculose”, apontou 
Dr. Guido Carlos Levi.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) morreu cedo, 
aos 35 anos, vítima de febre reumática. Será? Os sintomas 

Uma campanha de coleta de óleo de cozinha está 
mobilizando funcionários do Complexo Hospitalar 
Irmã Dulce de Praia Grande, que estão trocando 
cada garrafa PET cheia por duas pedras de sabão 
ecológico. A iniciativa faz parte do Plano de Geren-
ciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, que visa, 
entre outros objetivos, a qualificação para o prêmio 
anual “Hospital Amigo do Meio Ambiente”. A con-
decoração é concedida pela Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo a instituições que se destacam 
por iniciativas de proteção ao meio ambiente e de 
sustentabilidade.

O projeto “Junte Óleo” é feito em conjunto com 
o Instituto Triângulo - Organização Não Governa-
mental com certificação de OSCIP (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público), reconhecida 
pelo Governo Federal. Com mais de 2.200 estabele-
cimentos pelo território brasileiro, milhares de litros 
de óleo vegetal usado são recolhidos e processados.

Apesar de simples, a medida traz diversos benefí-
cios ao meio ambiente, tendo em vista que o óleo de 
cozinha dificulta o processo de tratamento de esgoto, 
compromete a fauna aquática, entope encanamentos 
e contribui para a proliferação de ratos e baratas. 
Além disso, gera aumento do uso de produtos quí-
micos para limpeza de tubulações, dificulta a infiltra-
ção da água no solo e contribui para o aquecimento 
global devido à produção de gás metano durante a 
decomposição. Óleo e gordura usados estão entre os 
resíduos mais poluentes produzidos pelo ser huma-
no. Apenas 1 litro pode contaminar até 1 milhão de 
litros de água. 

Dia do Pediatra é celebrado com 
palestra sobre ‘Mortes controversas 

de grandes compositores’
Complexo  

de Praia grande
recicla óleo  
de cozinha

apresentados pelo compositor eram inchaço, grande dificul-
dade de movimentação e tremores labiais. Contudo, perma-
neceu lúcido até o último momento da vida. “Mozart teve 
dois episódios de febre reumática na infância e passou 25 
anos sem manifestar a doença. Na procura por outras hipó-
teses, a glomerulonefrite sempre esteve entre as principais 
suspeitas. Mais recentemente, outras duas hipóteses surgi-
ram”, afirmou Levi.

A primeira teoria seria de morte por trauma craniano, 
levando em consideração que Mozart sofria quedas com re-
lativa frequência. Porém, nunca foi possível confirmar essa 
suspeita, pois não há certeza absoluta sobre a autenticidade 
do crânio analisado – ou seja, se a ossada indicada realmente 
era do compositor. A segunda possível causa – mais forte e 
aceitável – seria a triquinose, um tipo de infecção parasitária 
causada pela ingestão de carne crua ou malpassada conta-
minada por larvas. “Naquela época houve muitos relatos de 
casos com sintomas semelhantes aos de Mozart. Cistos com 
pequenos vermes dentro foram encontrados em uma mu-
lher. A investigação seguiu até a estalagem onde a mesma 
morava e, no local, foi encontrada carne com vermes. Não 
é possível confirmar que Mozart faleceu em decorrência de 
triquinose, mas a doença encaixa nos sintomas”, garantiu o 
convidado da Pediatria.

Bellini, Chopin e Mozart foram alguns dos compositores lembrados 
pelo médico infectologista Dr. Guido Carlos Levi

Iniciativa se soma a outras que visam credenciamento ao  
prêmio “Hospital Amigo do Meio Ambiente”

HMID/Maite Morelatto



www.fmabc.br 13

O Hospital Municipal Central de Osasco 
deu sequência em 28 de junho ao “Projeto 
Protocolos”, que consiste em ciclo de pales-
tras de capacitação e atualização profissional, 
pelo qual profissionais da unidade partici-
pam mensalmente de encontros sobre um 
assunto específico. A atividade esteve sob 
responsabilidade Dra. Mônica Arnaldi, que é 
estagiária do curso de especialização em Clí-
nica Médica do HMCO, sob a supervisão da 
CCIH - Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar. O tema em destaque foi “Den-
gue, Zika vírus e chikungunya”.

A iniciativa contou com aproximada-
mente 40 participantes entre membros da 
Diretoria Clínica, corpo médico do HMCO 

protocolo na área de “Fratura Exposta”. 
Destinado ao corpo médico e à equipe de 
Enfermagem, o tema foi abordado com 
enfoque multidisciplinar, com discussão 
do manejo inicial e da necessidade de 
cooperação entre os diversos profissio-
nais da estrutura de atendimento. Dessa 
forma, a partir da compreensão da gravi-
dade deste diagnóstico, busca-se reduzir 
a morbimortalidade dos pacientes. “Dis-
cutimos, por exemplo, a necessidade de 
cobrir o ferimento com material estéril 
no menor tempo possível e a utilização 
imediata de antibiótico, de acordo com a 
classificação de Gustilo”, acrescenta Dr. 
Rafael Toledo. 

UPA Central de Santos completa 6 meses
com marca de 100 mil consultas

Osasco propõe protocolos sobre fratura exposta e dengue

Inaugurada em 15 de janeiro deste ano, a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cen-
tral de Santos comemorou 6 meses de funcio-
namento com a marca de 100.000 consultas 
realizadas nas áreas de Clínica Médica, Orto-
pedia, Pediatria, Odontologia e Enfermagem. 
Parceria entre Prefeitura e Fundação do ABC, 
o equipamento de saúde na Vila Mathias 
é porta de entrada para casos de urgência e 
emergência do município, com média diária 
de aproximadamente 550 atendimentos.

A marca foi atingida às 21h02 de um 
domingo – 24 de julho. Do total, 70,98% 
(70.979) são pacientes de Santos. Os de-
mais vieram, principalmente, de São Vicen-
te (20.343 pacientes), Praia Grande (2.045), 
Guarujá (1.415), Cubatão (1.106), São Paulo 
(347), Itanhaém (107), Mongaguá (105), Pe-
ruíbe (67) e Bertioga (59).

Outro número que impressiona neste pri-
meiro semestre de atividades da UPA Central 
é o de exames e procedimentos. Foram quase 
170 mil, com destaque para 81.622 exames 
laboratoriais, 71.799 medicações administra-
das na unidade, 9.909 exames de raio-x, 2.815 
inalações e 1.986 eletrocardiogramas, além de 
210 suturas e 196 curativos.

QUANTIDADE COM QUALIDADE
A Ouvidoria da Prefeitura de Santos instalou 

em 15 de junho, na UPA Central, seu primeiro 
Posto Avançado Itinerante – projeto que per-
correrá outros equipamentos públicos ao longo 
deste ano, com objetivo de aproximar ainda mais 
a população da administração municipal.

Os trabalhos na UPA seguiram até 1º de 
julho e os resultados confirmam que a unida-

Unidade de urgência e emergência na Vila Mathias também contabilizou quase 170 mil exames e procedimentos

Aprovação do tempo de espera até a consulta com o médico atingiu aproximadamente 80%

No evento sobre dengue, Mônica Arnaldi, Paulo Ferreira, Francini Correa, Silvio Priori, Hugo Gregoris

de não se destaca apenas pelo elevado número 
de atendimentos realizados, mas também pela 
qualidade da assistência ofertada à população. 
Conforme levantamento do Posto Avança-
do da Ouvidoria, a aprovação do tempo de 
espera para a classificação de risco na UPA 
Central foi de quase 90%, enquanto a aprova-
ção do tempo de espera até a consulta com o 
médico atingiu aproximadamente 80%.

No período em que o Posto Avançado da 
Ouvidoria ficou na UPA Central, 6.986 pesso-

as foram atendidas pelos médicos da unidade, 
sendo 5.025 moradores de Santos – ou seja, 
71,9%. Somente 6% dos pacientes que procu-
raram atendimento médico no local esperaram 
mais tempo do que o previsto pelo protocolo 
de classificação de risco municipal. Dos 151 
cidadãos que registraram elogios, queixas ou 
fizeram sugestões, apenas nove relataram de-
mora para serem chamados pelo médico.

“A grande maioria da população está sa-
tisfeita com o atendimento na UPA Central, 

e equipe de enfermagem. Na oportunidade, 
além da proposta de protocolo, também foram 
apresentadas atualizações sobre a temática e a 
situação atual das doenças no país.

FRATURA EXPOSTA
Em 26 de julho, foi a vez do coorde-

nador de Ortopedia e Traumatologia, Dr. 
Rafael Toledo, comandar apresentação de 

o que mostra que estamos no caminho cer-
to. Trata-se de uma unidade extremamente 
nova, com seis meses recém-completados, e 
cujos trabalhos têm sido aprimorados a cada 
dia”, afirma a gerente da UPA Central, Zilva-
ni Guimarães, que acrescenta: “Os resultados 
do trabalho do Posto Avançado da Ouvidoria 
são mais um estímulo a todos os colaborado-
res da unidade. Mais de 80% dos pacientes 
consideraram que nossos médicos são aten-
ciosos, educados e que os examinaram muito 
bem. Isso é muito gratificante”.

O posto avançado disponibilizou o su-
porte da Ouvidoria aos pacientes que procu-
ravam a UPA, com um funcionário perma-
nente no local, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h. Nos demais horários, nos finais 
de semana e feriados, a população teve um 
formulário à disposição para registrar queixas 
e elogios com relação ao atendimento e con-
forto na UPA Central.

A UPA Central de Santos foi inaugurada 
no início deste ano e substitui com vantagens 
o antigo Pronto-Socorro Central da cidade, 
com mais conforto aos usuários e agilidade 
no atendimento. A unidade conta com pro-
grama de Acolhimento com Classificação 
de Risco, que visa garantir que pacientes em 
sofrimento intenso, com risco de morrer ou 
com quadro clínico agravado sejam atendidos 
primeiro. Ao chegar à unidade, os usuários 
passam por avaliação prévia com enfermei-
ro e são classificados por cores, que indicam 
a gravidade do caso: vermelha (prioridade 
zero) = emergência; amarela (prioridade 1) = 
urgência; verde (prioridade 2) = não urgente; 
e azul (prioridade 3) = baixa complexidade. 

Fotos: PM Santos
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Complexo Irmã Dulce completa 8 anos

Uma missa celebrada em 3 de agosto pelo 
padre José Carlos Adriano, mais conhecido 
como Padre Adriano, da paróquia Santo An-
tonio, comemorou o aniversário de 8 anos do 
Complexo Hospitalar Irmã Dulce de Praia 
Grande e da gestão da Fundação do ABC 
à frente do equipamento de saúde. Além de 
funcionários, a cerimônia contou com partici-
pação de membros da Pastoral da Saúde, que 
realiza atividade voluntária na unidade.

Além do Hospital Municipal, a FUABC 
administra o Pronto-Socorro Central, a Uni-
dade de Pronto Atendimento Dr. Charles 
Antunes Bechara – a UPA Samambaia – e, 
neste ano, também passou a gerenciar a Uni-
dade de Alta Complexidade em Cuidados ao 
Portador de Doença Renal Crônica e Terapia 
Renal Substitutiva, a Nefro/PG.

O hospital, antes denominado Ação Mé-
dica Comunitária, era conhecido como Santa 
Casa e, devido à sucessivas crises financeiras, 
a partir do ano 2000 sofreu intervenções do 
Governo Municipal no período de 2001 a 
2004 e de 2005 a 2008. Para oferecer à po-
pulação atendimento hospitalar de qualidade, 
foi proposta a administração por uma orga-
nização social competente para gerenciamen-
to de um novo estabelecimento, em prédio 
construído com recursos da Prefeitura.

Inaugurado em 16 de maio de 2008, o 
Hospital Municipal passou a se chamar Irmã 
Dulce. No início de agosto daquele ano, por 
meio de acordo entre a Prefeitura de Praia 
Grande e Governo do Estado, passou a ser 
administrado pela Fundação do ABC. O 
nome escolhido para a unidade homenageia 

a religiosa por sua dedicação à população ca-
rente e empresta à instituição a bandeira da 
humanização como principal característica 
para a busca constante da prestação de servi-
ço de qualidade.

REFERÊNCIA NO SUS
Atendendo 100% no Sistema Único 

de Saúde (SUS), o Hospital Irmã Dulce re-
úne conforto nas instalações, organização 
de fluxos e serviços bem estruturados. Pos-
sui centro cirúrgico adequado para atender 
emergências e cirurgias eletivas. Conta ainda 
com UTIs (Adulto, Pediátrica e Neonatal) e 
um hospital-dia, que agiliza pequenos proce-
dimentos cirúrgicos. Ao todo são 219 leitos, 
sendo 143 sob responsabilidade do municí-
pio e 76 contratualizados pelo Estado.

O atendimento em várias especialidades 
beneficia mais de 800 mil moradores do Lito-
ral Sul e Vale do Ribeira, acumulando níveis 
de satisfação que ultrapassam o patamar de 
90%, ano após ano, em pesquisas realizadas 
junto aos pacientes.

Em nota, a Pastoral da Saúde cumpri-
mentou os profissionais e a Diretoria do 
Irmã Dulce pelos serviços prestados à po-
pulação: “A parceria do Governo Municipal 
de Praia Grande com a Fundação do ABC 
fez história na cidade ao disponibilizar um 
serviço relevante de saúde, que de tão quali-
ficado se tornou referência regional no aten-
dimento pelo Sistema Único de Saúde nas 
unidades mantidas pelo complexo, atraindo 
diariamente grande volume de pacientes de 
municípios vizinhos”.

Captação de órgãos rende troféu a equipes do HMID
O emprenho do Hospital Municipal 

Irmã Dulce na captação de órgãos e de 
potenciais doadores foi reconhecido como 
um dos melhores no Estado de São Paulo 
e na região pela Organização de Procura de 
Órgãos (OPO) da Escola Paulista de Me-
dicina. Os resultados renderam um troféu, 
em 22 de junho, na Capital, às equipes de 
Praia Grande. A premiação visa registrar o 
desempenho dos colaboradores e incenti-
var a manutenção das ações.

A intensificação na identificação de 
possíveis doadores em morte encefálica 
teve início em maio de 2010, quando pro-
fissionais passaram por capacitação especí-
fica para a notificação e captação de doado-
res de órgãos e tecidos. Segundo a médica 
Maria Odila Gomes Douglas, assistente 
técnica da Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Adulto e presidente da Comissão 
Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplante do Irmã Dulce, 

nutenção hemodinâmica de potenciais 
doadores, Eliza defende que uma ampla 
campanha seria importante. “O ideal é 
que já haja um entendimento da socieda-
de para que, quando algo ocorrer, esteja 
clara a vontade do doador para a famí-
lia”, destaca.

Um doador falecido pode beneficiar 
mais de 12 pessoas com os seguintes ór-
gãos: córneas, coração, pulmões, rins, fíga-
do, pâncreas, ossos, pele e artérias. Para a 
retirada, é preciso que a morte encefálica 
seja confirmada em dois testes clínicos, 
além de confirmação por exames feitos 
por profissionais da Secretaria Estadual de 
Saúde. A doação só é autorizada quando 
existe consenso na família. Para isso, fa-
miliares passam por entrevista e assinam 
protocolo de doação. Finalmente, para ser 
doador não é preciso registrar a vontade 
em cartório nem fazê-la constar em docu-
mentos pessoais – basta avisar a família.

neste semestre o Hospital Municipal promove-
rá novo ciclo de capacitação de equipes. “Para 
continuarmos com resultados eficientes e ob-
termos o reconhecimento estadual, é preciso 
contarmos com uma equipe multidisciplinar 
qualificada”, garante.

As dificuldades peculiares a todos hos-
pitais surgem no momento do diagnóstico 

de morte encefálica, em razão da situação 
emocional do familiar do doador, que mui-
tas vezes não autoriza o procedimento. De 
acordo com a coordenadora de Enferma-
gem da UTI Adulto do HMID, enfermeira 
Maria Eliza Prado Monteiro, a conscientiza-
ção da família é fundamental. Especializada 
em diagnóstico de morte encefálica e ma-

Premiação foi entregue a equipes que atuam na Unidade de Terapia Intensiva Adulto do Irmã Dulce

Atendimento em várias especialidades beneficia mais de 800 mil moradores do Litoral Sul e Vale do Ribeira Cerimônia foi organizada pela Pastoral da Saúde, que realiza atividade voluntária nas unidades da FUABC

Fotos: HMID/Maite Morelatto
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Aluno de MBA nos Estados Unidos conta 
trajetória de superação da dislexia

A grande dificuldade em acompanhar 
os colegas de classe na escola e as notas 
baixas nas provas – apesar do esforço nos 
estudos – não desanimaram Giovanni de 
Oliveira Furlani. Diagnosticado no Ensino 
Fundamental I com dislexia, ele deu início à 
trajetória marcada por inúmeros obstáculos 
e desafios, assim como por perseverança e 
superação. Hoje formado em Relações In-
ternacionais e cursando MBA nos Estados 
Unidos (EUA), Furlani esteve em 8 de julho 
na Faculdade de Medicina do ABC, a convite 
do Núcleo Especializado em Aprendizagem 
(NEA), para falar sobre o segredo do suces-
so contra a dislexia – que ele mesmo define 
como a “falta de compreensão de algo que 
se torna muito importante para você”.

Segundo o palestrante, desde o início na 
escola ele sentia que as coisas eram diferen-
tes para ele. “Eu lia o mesmo livro várias ve-
zes e não entendia nada. Sofri preconceito, 
mas para mim isso não era obstáculo. Eu 
não podia desanimar, tinha que superar e 
encarava isso como um talento”.

Frente às dificuldades escolares, os pais 
de Giovanni começaram a buscar auxílio 
profissional e um possível diagnóstico para 
o problema. “Enquanto alguns amigos es-
tudavam meia hora antes da prova, eu estu-
dava 12 horas. Assistia as aulas, fazia reforço 
de quase todas as disciplinas e ainda treinava 
basquete”, recorda Furlani, que também ti-
nha na intensa agenda de atividades as ses-
sões com equipe interdisciplinar de saúde, 
com psicólogo, neurologista e psicopedago-
go, por exemplo.

A solução para o problema passaria 
por uma união de esforços, que incluía a 
determinação do estudante em superar as 
dificuldades, o tratamento interdisciplinar e 
o apoio da família, além da compreensão e 
colaboração efetiva da escola. “Quando eu 
fazia uma prova de História da forma con-
vencional, escrita, eu tirava nota 4. Quando 
fazia a mesma prova, na forma oral, eu tirava 
9,5. Geografia era a mesma coisa. Eu sabia o 
que estava sendo pedido”, recorda Giovanni 
Furlani, que acrescenta: “Esse início foi mui-
to difícil. Os outros alunos perguntavam o 
motivo de eu poder fazer as provas daquela 
forma e eles não. Eu respondia que era gê-
nio, que tinha um talento”.

Giovanni foi um dos primeiros de sua 
escola – o Colégio Arbos de São Bernardo – 

Formado em Relações Internacionais e fluente em inglês, Giovanni Furlani esteve na Medicina ABC a 
convite do Núcleo Especializado em Aprendizagem

diagnosticado com dislexia e que deu início 
à prova complementar oral, a pedido da psi-
cóloga e do médico que o acompanhavam. 
Recebeu total apoio em suas dificuldades e 
encurtou caminho para outros alunos como 
ele, a partir do momento em que a institui-
ção de ensino aprendeu a lidar com as dife-
renças e aprimorou sua metodologia de ensi-
no, a fim de oferecer igualdade de condições 
a todos os estudantes.

Outro ponto fundamental na caminhada 
foi o amor pelo esporte. Giovanni treinou 
basquete por mais de 10 anos, o que permi-
tiu aprender “a importância da comunicação 
entre todos e que o trabalho em equipe, o 
coletivo, é mais importante do que o desta-
que individual”.

TRAJETÓRIA DE SUCESSO
A dislexia não reduziu as oportunidades 

de crescimento e desenvolvimento de Gio-
vanni Furlani. Pelo contrário. Aumentou 
sua determinação para superar os desafios. 
O aluno viajou para o Canadá, onde cursou 
inglês por seis meses. Posteriormente esten-
deu sua estadia no exterior e, na Califórnia 
(EUA), concluiu curso de três meses com 
ênfase em Negócios.

De volta ao Brasil, cursou faculdade de 
Relações Internacionais na Fundação Ar-
mando Alvarez Penteado (FAAP), onde 
também contou com apoio da instituição de 
ensino desde o vestibular, com mais tempo 
para realização da prova e apoio de funcio-
nários em necessidades específicas. “A facul-
dade oferece toda a estrutura necessária para 
quem tem dislexia. Nunca peguei uma DP 
(dependência). A única dificuldade que en-
contrei foi com um professor de Matemática 
Financeira, que se recusava a aplicar prova 
oral. Depois de muita insistência, ele cedeu 
e acabou percebendo que realmente eu sabia 
o conteúdo. Posteriormente, esse mesmo 
professor entendeu meu caso e passou a tra-
balhar dessa forma com outros alunos com 
dislexia. Até hoje mantemos contato e ele 
sempre me pergunta muitas coisas”, revela.

Atualmente Giovanni Furlani mora nos 
Estados Unidos, onde cursa MBA na Uni-
versity of  South Florida. Segundo ele, hoje 
não existem mais barreiras. “Eu batalhei 
para vencer os obstáculos e trilhar meu pró-
prio caminho. Não podemos nos acomodar. 
Temos que buscar apoio, ajuda, mas enten-
der que temos que enfrentar nossas dificul-
dades, aprender com os erros, crescer e fazer 

a diferença”, completa Furlani.
Segundo a coordenadora do Núcleo Es-

pecializado em Aprendizagem da FMABC, a 
psicóloga e neuropsicóloga Alessandra Ber-
nardes Caturani Wajnsztejn, a palestra foi 
uma ação inédita do NEA, que buscou apre-
sentar o olhar de um paciente sobre a disle-
xia, com todas as suas dúvidas, dificuldades 
e os caminhos percorridos para a superação. 
“Foi um encontro emocionante e muito enri-
quecedor. A trajetória do Giovanni confirma 
que é possível vencer a dislexia com trabalho 
interdisciplinar, apoio e compreensão da fa-
mília, assim como com a participação efetiva 
da escola e dos professores no processo. O 
diagnóstico preciso, os métodos de avalia-
ção diferenciados e customizados segundo 
as necessidades do aluno, a compreensão, o 
acolhimento e a inclusão no ambiente escolar 
são fundamentais para o sucesso do processo 
de aprendizagem. Hoje ainda nos deparamos 
com professores reticentes sobre algumas ne-
cessidades diferenciadas desses alunos, como 
provas orais e maior tempo para realizar as 
avaliações. Entretanto, a trajetória do Giovan-
ni, que hoje cursa MBA nos Estados Unidos, 
é um exemplo real de vitória e superação”, 
garante Alessandra Wajnsztejn.

Fluente em inglês e pós-graduando nos EUA, Giovanni de Oliveira Furlani 




