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OftalmoABC atende
esportistas na Olimpíada

do Rio de Janeiro

Alunos da Medicina ABC
conquistam bicampeonato

na 50ª Intermed

Hospital Municipal de Osasco
entrega reformas da UTI e

da Sala de Emergência

A disciplina de Oncologia e Hematologia da Faculdade de Medicina do ABC realizou em agosto comemoração de 20 anos de atividades. 
Coquetel no Anfiteatro David Uip, no prédio do Centro de Pesquisas CEPES, recebeu autoridades regionais, representantes da Fundação do ABC  

e da FMABC, além de médicos, docentes e residentes, entre outros convidados que contribuíram com o crescimento e desenvolvimento da cadeira ao  
longo de duas décadas de trabalho dedicado ao ensino, pesquisa e à assistência. Págs. 8 e 9

Disciplina de Oncologia e Hematologia
completa 20 anos na Medicina ABC
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Hospital da Mulher
comemora 8º aniversário

Inaugurado em agosto de 2008 pela 
Prefeitura de Santo André e gerido desde 
o início pela Fundação do ABC, o Hospital 
da Mulher “Maria José dos Santos Stein” 
completou 8 anos em 16 de agosto. Para 
celebrar a data, o equipamento de saúde 
recebeu o padre Vanderlei Ribeiro, da Pas-
toral da Saúde, que percorreu a unidade 
para abençoar colaboradores, pacientes, 
acompanhantes e visitantes.

Considerado hoje o maior centro de 
referência em saúde da mulher da região 
do ABC, com atendimento qualificado, 
equipamentos modernos e profissionais 
especializados, o Hospital da Mulher de 
Santo André contabiliza ao longo de sua 
trajetória mais de 32 mil partos e quase 2 
milhões de atendimentos. A diretora ge-
ral da unidade, Dra. Rosa Maria Pinto de 
Aguiar, parabenizou a todos os funcioná-
rios pela dedicação ao atendimento qualifi-
cado e humanizado à população: “Temos 
muito a comemorar neste aniversário”, 
considerou.

O aniversário de 8 anos também con-
tou com almoço especial e bolo confeccio-
nado especialmente para a data.

DESTAQUE NACIONAL
Voltado exclusivamente à saúde da 

mulher, com ênfase nas áreas de ginecolo-
gia e obstetrícia, o Hospital da Mulher de 
Santo André tornou-se referência graças à 
excelência e humanização do atendimento 
– presentes desde a recepção até as con-
sultas médicas e exames diagnósticos. A 
unidade oferece assistência total nas áreas 
de obstetrícia e ginecologia, nos períodos 
de pré-parto, parto, pós-parto imediato e 
pós-operatório. Promove o alojamento 
conjunto para mãe e bebê, incentiva e dá 
condições para acompanhamento familiar 

e presta assistência integral e humaniza-
da aos recém-nascidos – tanto saudáveis 
como em regime de terapia intensiva.

Todos os exames necessários para 
apoio ao parto e procedimentos obstétri-
cos estão à disposição das usuárias. O par-
que tecnológico é destinado ao diagnóstico 
e terapêutica, contando com métodos grá-
ficos, patologia clínica, imagenologia, ana-
tomia patológica e citopatologia, procedi-
mentos cirúrgicos e videolaparoscópicos, 
reabilitação de pacientes internadas, desen-
volvimento de atividades hemoterápicas e 
hematológicas, além de pronto atendimen-
to no Banco de Leite Humano.

Instalado no Parque Novo Orató-
rio, em área construída de mais de 7 mil 
metros quadrados, o Hospital da Mulher 
responde por 100% dos partos da cida-
de realizados via Sistema Único de Saúde 
(SUS). Registra mensalmente média de 350 
partos, 11.300 consultas e atendimentos e 
10.000 exames e procedimentos. São 113 
leitos, incluindo Maternidade, Centro de 
Parto Natural, Unidade de Terapia Inten-
siva Neonatal, Unidade de Cuidados Inter-
mediários Neonatal, UTI Adulto e Centro 
Cirúrgico, além de Pronto-Socorro 24 ho-
ras nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia e 
Violência Sexual.

Medalhas de Ouro
Neste mês de se-

tembro, gostaria de 
iniciar o Editorial pa-
rabenizando a todos 
os atletas da Facul-
dade de Medicina do 
ABC que estiveram 
em Barretos e con-
quistaram o tão so-
nhado bicampeonato 
geral da Intermed. 
Pelo segundo ano 
consecutivo, o cam-
pus universitário está 
em festa! Ficamos 
extremamente felizes 
quando recebemos a 
notícia, pois sabemos 
que essa vitória não veio por acaso. É fruto 
de muito trabalho, dedicação e persistência 
de nossos acadêmicos, técnicos, dos alunos 
que integram a bateria e de todos aqueles 
que, direta ou indiretamente, contribuíram 
para o sucesso deste trabalho.

Aproveitando o clima esportivo, não 
poderia deixar de mencionar a brilhante 
participação da disciplina de Oftalmologia 
nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do 
Rio de Janeiro. Tivemos 29 profissionais 
da FMABC envolvidos nas competições e 
cerca de 2.500 atendimentos oftalmológi-
cos realizados no Centro Médico da Vila 
Olímpica. Trata-se de momento histórico, 
em que a Medicina ABC contribui com 
sua expertise na maior competição espor-
tiva do mundo.

De volta ao ABC, gostaria de parabenizar 
as equipes de Enfermagem de toda a FUABC 
pelo excelente trabalho que têm desenvolvi-

do junto à Diretoria de 
Qualidade, em busca 
de criarmos um ma-
nual de procedimento 
operacional padrão 
que atenda a todas as 
unidades da Fundação 
do ABC. A estratégia 
visa a padronização 
de procedimentos e a 
qualificação do traba-
lho da Enfermagem, 
possibilitando, tam-
bém, a maior integra-
ção entre as mantidas, 
a troca de informações 
e de experiências pro-
fissionais.

Outro destaque recente e que qualifica 
muito nossa assistência ocorreu no Hospital 
Municipal Central de Osasco, que entregou 
as reformas de uma das unidades de Terapia 
Intensiva e também da Sala de Emergên-
cia. Em Praia Grande, tivemos no Hospital 
Municipal Irmã Dulce a primeira neuroci-
rurgia em que o paciente foi mantido acor-
dado durante o procedimento. No Hospital 
da Mulher de Santo André, atividade com 
participação da Pastoral da Saúde marcou o 
aniversário de 8 anos da unidade. Nesse pe-
ríodo contabilizamos incríveis 32 mil partos 
e quase 2 milhões de atendimentos.

Enfim, no ABC ou nas diversas cidades 
em que gerenciamos serviços de saúde, o que 
não faltam são boas notícias, bons exemplos 
e boas práticas. Boa leitura!

Maria Aparecida Batistel Damaia
PrESIDENTE DA FUABC

PMSA
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Alunos da Medicina ABC conquistam 
bicampeonato na “50ª Intermed”

Após o título inédito de campeão geral 
na Intermed 2015, os alunos da Faculdade 
de Medicina do ABC acabam de conquistar 
o bicampeonato da competição, cuja 50ª edi-
ção ocorreu em Barretos, no interior de São 
Paulo, entre os dias 3 e 10 de setembro. Na 
sexta-feira, dia 9, a FMABC sagrou-se cam-
peã geral antecipada, atingindo 117 pontos 
no total. Com 98 pontos, a Escola Paulista 
de Medicina ficou em segundo lugar, seguida 
pela Medicina USP, com 79 pontos.

Para sagrar-se campeã geral da maior e 
mais tradicional competição entre escolas 
médicas, a FMABC precisou superar outras 
10 faculdades de medicina do Estado. “O 
primeiro final de semana da 50ª Intermed foi 
muito bom para nossa faculdade. Garanti-
mos o primeiro lugar no atletismo feminino 
e vencemos jogos importantes, como o futsal 
masculino, que goleou Taubaté, a campeã de 
2015. Ao longo da semana obtivemos resulta-
dos expressivos, como o segundo lugar geral 
na natação. Houve também muita emoção, 
com gol marcado restando menos de um se-
gundo no futsal feminino, vitórias e derrotas 
nos pênaltis, placares apertados no basquete 
e partidas memoráveis no tênis de mesa e 
beisebol”, enumera o diretor de Marketing da 
Associação Atlética Acadêmica Nylceo Mar-
ques de Castro (AAANMC), José Maurício 
Terci de Abreu, que acrescenta: “Tudo isso, 
sem dúvidas, fez com que a Medicina ABC 
chegasse a incríveis sete finais e três títulos. 

As modalidades campeãs de 2016 foram o 
beisebol, com vitória sobre Ribeirão, que 
jogava em casa, o vôlei feminino, tetracam-
peão e que não perdeu nem sequer um set, 
e o futsal masculino, que se mostrou gigante 
ao longo da competição. No primeiro final de 
semana de competições, o atletismo feminino 
já havia sido campeão, com direito a muitos 
recordes”.

Ao longo da semana de jogos, estima-se 
que mais de 3 mil estudantes das 11 faculda-
des participantes estiveram em Barretos com-
petindo ou simplesmente torcendo. Pelo me-
nos 460 alunos e ex-alunos da Medicina ABC 
marcaram presença na Intermed – sendo 315 
atletas, divididos nas cerca de 20 modalidades 
em disputa. Ao todo foram quatro medalhas 
de ouro (atletismo feminino, beisebol, vôlei 
feminino e futsal masculino), seis de prata 
(basquete masculino, futsal feminino, natação 
feminina, tênis de mesa feminino e masculino 
e xadrez) e uma de bronze (vôlei masculino). 
“Com tantos resultados expressivos, o caneco 
se tornou realidade e a FMABC sagrou-se bi-
campeã da Intermed. A AAANMC agradece 
e parabeniza a todos os atletas e ex-atletas que 
tornaram possível a conquista do tão sonhado 
bicampeonato. Que a temporada 2016-2017 
seja repleta de treino, suor e vitórias. Agora, 
vamos com tudo em busca do tri”, garante o 
aluno José Maurício Terci de Abreu.

Nas redes sociais, o diretor da Faculdade 
de Medicina do ABC e professor titular de 

Cirurgia Torácica, Dr. Adilson Casemiro Pi-
res, não conteve a emoção: “Eu achei que co-
nhecesse de coração, mas não! É demais saber 
que vencemos a Intermed pelo segundo ano 
consecutivo. Saber que temos notas máximas 
no Enade, na avaliação do MEC e no Guia do 
Estudante. É muito orgulho para um coração 
que não cansa de bater pela FMABC”, decla-
rou o diretor.

Além das três primeiras colocadas – FMA-

BC, EPM e USP –, também competiram na 
50ª Intermed a Faculdade de Medicina da 
Unesp-Botucatu, Faculdades de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de São Paulo, Faculdade 
de Medicina da Fundação Lusíada de Santos, 
Faculdades de Ciências Médicas de Ribeirão 
Preto (USP), Faculdade de Medicina de Tau-
baté, Faculdade de Medicina da PUC-Campi-
nas, Faculdade de Medicina Santo Amaro e 
Faculdade de Medicina de Sorocaba. 

UNICAMP, FMABC E UNIFESP vencem 12º ‘Desafio Fleury’
O Fleury Medicina e Saúde realizou 

em 20 de agosto, em São Paulo, a 12ª 
edição do Desafio Fleury – uma ginca-
na cultural para alunos do sexto ano de 
Medicina do Estado de São Paulo. Dez 
instituições participaram do desafio e as 
vencedoras foram a Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP), em primeiro 
lugar, seguida da Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC), em segundo, e pela 
Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP), em terceiro.

A premiação ocorreu no final do even-
to. A equipe da UNICAMP recebeu R$ 10 
mil, dois iPads e dois cursos de Suporte 
Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS). 
Já a FMABC e a UNIFESP receberam R$ 

5 mil e R$ 3 mil, respectivamente, além de dois 
cursos de ACLS para cada uma delas. Os valo-
res em dinheiro destinam-se à formatura das 
turmas representadas pelas equipes.

Ainda, a UNIFESP ganhou a ação de en-
gajamento promovida entre as faculdades. A 
premiação extra de R$ 1.500 era relacionada 
ao engajamento e curtidas de fotos que os 
participantes publicassem nas redes sociais.

O Desafio Fleury tem como objetivo 
compartilhar o conhecimento médico por 
meio de uma gincana interativa entre cursos 
de Medicina e estreitar o relacionamento da 
marca com os futuros médicos. Além das 
instituições vencedoras, participaram da pro-
va neste ano a Universidade Nove de Julho 
(UNINOVE), Faculdade São Camilo, Facul-
dade de Medicina de Catanduva (FAMECA), 

de Ciências Médicas de Santos (FCMS) 
e Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto (FAMERP). 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo (Santa Casa), 
Universidade de São Paulo (USP), Faculdade 

Competição de conhecimento entre alunos do sexto ano de Medicina distribuiu total de R$ 19,5 mil em premiações

FMABC sagrou-se campeã geral antecipada, atingindo 117 pontos no total

Peteca (XLVII)

Divulgação
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Parceria entre Governo do Estado e Fun-
dação do ABC, o Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME) de Mauá realizou entre 
os dias 8 e 10 de agosto ação contra o mos-
quito Aedes aegypti, transmissor da dengue, 
febre chikungunya e Zika vírus. A ação co-
ordenada pela Comissão de Gerenciamento 
de Resíduos teve apoio do Departamento de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade da Funda-
ção do ABC e consistiu na entrega de folder 
explicativo e de sementes da planta Crotala-
ria breviflora a pacientes, acompanhantes e a 
funcionários da unidade.

Pesquisas indicam que a crotalária atrai a 
libélula, que é considerada inseto predador do 
Aedes aegypti. A libélula adulta se alimenta 
do mosquito da dengue e também coloca seus 

AME Mauá orienta 2.000 pessoas em ação
contra a dengue, Zika vírus e chikungunya

Hospital Municipal de Osasco entrega reformas 
da UTI e da Sala de Emergência

ovos em água parada, a exemplo do Aedes. 
Entretanto, as larvas da libélula se alimentam 
das larvas do mosquito da dengue, eliminan-
do o foco de transmissão no local.

Ao todo foram distribuídos 2.000 folde-
res, cada um com três sementes de crotalá-
ria. “Nosso objetivo foi orientar quanto ao 
combate do mosquito transmissor da den-
gue por meio do possível controle biológico, 
ou seja, utilizando um recurso natural em 
favor da prevenção”, explica a farmacêutica 
do AME Mauá e presidente da Comissão de 
Gerenciamento de Resíduos, Thaís Ferreira 
Landiose.

O folder entregue contém passo a passo 
para o plantio e cultivo da crotalária, que é 
uma leguminosa de flores amarelas. Além da 

distribuição de 6.000 sementes aos colabo-
radores e usuários do AME Mauá, algumas 
também foram plantadas na própria unida-
de, no jardim em frente à entrada principal.

INTEgrAÇÃO SUSTENTáVEL
A ideia da campanha de orientação e dis-

tribuição de sementes no AME Mauá surgiu 
em uma das reuniões do Departamento de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade da Fun-
dação do ABC, que periodicamente reúne 
representantes de todas as unidades da FUA-
BC para troca de informações e experiências, 
aproximando os gestores e promovendo 
a cooperação entre as mantidas. “Logo na 
primeira reunião, tomamos conhecimento 
do plantio de crotalária no campus da Facul-

dade de Medicina do ABC. Consideramos 
o trabalho bastante importante e buscamos 
adaptá-lo à realidade do AME Mauá, que 
está localizado em uma região com muito 
pouca área verde e que carece desse tipo de 
iniciativa”, destaca Thaís Landiose.

O plantio na FMABC ocorreu no início 
do ano e integrou a recepção dos calouros 
do curso de Gestão em Saúde Ambiental. 
Sob comando do coordenador e do vice de 
Saúde Ambiental, respectivamente, Odair 
Ramos da Silva e Rogério Alvarenga, docen-
tes e discentes estiveram reunidos em 18 de 
fevereiro com os primeiranistas, no jardim 
em frente ao prédio Anexo II do campus 
universitário, onde plantaram as sementes 
da Crotalaria breviflora. 

O Hospital Municipal Central de Osasco (HMCO) 
entregou em 1º de agosto as reformas de uma das unida-
des de Terapia Intensiva e da Sala de Emergência. Desde 
então, os usuários da unidade passaram a contar com am-
bientes totalmente readequados e modernos, com infra-
estrutura de ponta, novos equipamentos e mobiliários.

Com 8 leitos, a antiga UTI ganhou novo piso e teve 
as colunas de sustentação recuperadas. Também houve 
substituição das réguas de gases medicinas por versões 
mais modernas, instalação de aparelho de ar condiciona-
do, novas pias para o trabalho das equipes de enferma-
gem e área de prescrição médica.

Já a Sala de Emergência conta com 5 leitos e passou 
por troca de pia, gabinete e colocação de lavatório mé-
dico. Foi realizada a substituição de toda a rede de gases 
medicinais, a recomposição de colunas estruturais, insta-
lações de bancadas e de novos pontos de energia, além 
da correção de instalações elétricas e inversão do ponto 
de hidrante para o lado externo.

Todos os procedimentos foram realizados conforme nor-
mativas estabelecidas e buscaram aumentar a qualidade e a segu-
rança no atendimento aos pacientes, contribuindo de maneira 
importante para a diminuição do risco de infecção hospitalar.

“Identificamos problemas estruturais nos espaços físicos 
dos dois ambientes e precisávamos agir. Com a abertura da 
UPA Centro, em junho, e a transferência do pronto atendi-
mento de urgência e emergência, foi possível realizar as re-
formas sem prejuízos ao atendimento da população”, explica 
o diretor geral do Hospital Municipal Central de Osasco, Dr. 
Alessandro Neves, que completa: “Hoje conseguimos ofere-
cer aos usuários ambientes novos e totalmente adequados aos 
atendimentos realizados nesses setores, o que também benefi-
cia os funcionários, que passaram a contar com infraestrutura 
moderna, novos mobiliários e equipamentos de ponta”.

As reformas da UTI e da Sala de Emergências do HMCO 
estão em sintonia com a legislação vigente e seguem a Reso-
lução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 50, da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre o 

Espaços foram totalmente modernizados, com troca da rede de gases 
medicinais, substituição de pisos e instalação de novos equipamentos

“regulamento técnico para planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabeleci-
mentos assistenciais de saúde”.

Equipes do AME Mauá e da FUABC durante ação contra o mosquito Aedes aegyptiSementes também foram plantadas no AME Mauá, no jardim em frente à entrada principal
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A Diretoria de Qualidade da Fundação 
do ABC programou para 16 de setembro o 
terceiro encontro entre representantes da 
área de enfermagem de todas as unidades 
mantidas pela FUABC. O objetivo da reu-
nião é dar continuidade aos trabalhos para 
criação de um manual de procedimento 
operacional padrão (POP) para o serviço de 
enfermagem da FUABC.

No segundo encontro, em 4 de agos-
to, o curso de Enfermagem da Faculdade 
de Medicina do ABC apresentou o manual 
recém-criado para o Ambulatório de Espe-
cialidades do campus universitário. Trata-se 
de documento baseado na literatura cientí-
fica e em outros protocolos, desenvolvido 
com participação direta da equipe de enfer-
magem que atua no ambulatório e que leva 
em consideração as opiniões, sugestões e a 
realidade do dia a dia de quem está à frente 
da assistência à população.

O objetivo da Fundação do ABC é utili-
zar o manual da FMABC como base e am-
pliá-lo, a fim de que se torne abrangente a 
todas as unidades mantidas da FUABC. “O 
manual que desenvolvemos retrata o padrão 
da enfermagem da Faculdade de Medicina 
do ABC. São 41 POPs, que foram discuti-
dos exaustivamente pelas docentes, alunos 
de graduação e pela equipe de enfermagem 
do ambulatório. Essa participação efetiva de 
quem está na ponta do serviço foi funda-
mental, pois permitiu criar um manual em 
sintonia com a realidade do atendimento, 
o que favorece a aplicação na prática ao in-
vés de ficar dentro de uma gaveta”, garante 
a professora do curso de Enfermagem da 
FMABC, Simone de Oliveira Camillo, que 
acrescenta: “Hoje temos um manual de en-
fermagem específico, que atende às necessi-
dades do ambulatório da faculdade. A ideia 
agora é dar continuidade a esse trabalho, 
definindo POPs que sejam referenciais para 
todas as unidades mantidas pela FUABC e 
para o curso de Enfermagem”, afirma a do-
cente, ressaltando a importância da educação 
permanente dos colaboradores e da revisão 
periódica dos POPs, a fim de acompanhar 
os avanços científicos na área da saúde e de 
manter o manual sempre atualizado.

Gerente assistencial da Diretoria Exe-
cutiva de Qualidade da FUABC, Elizabe-
th Mendes Paulo destaca a importância da 
participação do curso de Enfermagem no 
processo de elaboração de um manual geral: 
“Faremos levantamento de todos os proto-
colos em andamento e das necessidades de 
cada unidade de saúde para municiar o cur-
so de Enfermagem. A metodologia será a 

Unidades da Fundação do ABC terão manual
de padronização para a área de Enfermagem

que é necessário promover treinamentos e 
orientações, pois “a educação continuada é 
fundamental nesse processo”.

A coordenadora do curso de Enferma-
gem da FMABC, Rosangela Filipini, ratifica: 
“Os procedimentos vão ao encontro da es-
sência de nossa profissão, que é a de cuidar. 
Temos que começar por aí, ressaltando e 
resgatando essa essência, para que as equi-
pes de enfermagem se sintam valorizadas”, 
afirma Filipini, que revela: “Já tínhamos a 
ideia de escrever um livro de diretrizes para 
o curso de Enfermagem. A necessidade da 
Fundação do ABC de desenvolver um ma-
nual de procedimento operacional padrão 

para a enfermagem amplia nosso horizonte 
e será ótimo envolver o curso, os docentes e 
os alunos em um desafio tão complexo, am-
plo e importante”.

A apresentação do manual de enferma-
gem do Ambulatório de Especialidades da 
FMABC contou com participação da chefe 
técnica da Subseção Santo André do Conse-
lho Regional de Enfermagem de São Paulo 
(Coren-SP), Sheila Aparecida Lhobrigat Te-
tamanti, que apoiou a iniciativa da Fundação 
do ABC e ratificou a importância da implan-
tação de protocolos institucionais, visando 
sempre a qualificação do trabalho das equi-
pes de enfermagem. 

mesma utilizada pela faculdade, pela qual os 
coordenadores dos serviços de enfermagem 
contribuirão com seu conhecimento e ex-
periências na execução dos protocolos. Os 
professores da faculdade terão papel funda-
mental no desenvolvimento do manual da 
Fundação do ABC, ao participarem das dis-
cussões e decisões, no refinamento e padro-
nização de um modelo único, que englobe 
questões gerais e também pontuais, segundo 
necessidades específicas de cada unidade 
mantida pela FUABC”.

PADrONIZAÇÃO EM FOCO
O manual de procedimento operacional 

padrão de técnicas de enfermagem da Fun-
dação do ABC será amplo e contará com 
a colaboração de profissionais de todas as 
unidades. “Identificamos que as unidades 
mantidas pela FUABC possuem manuais 
instituídos, mas que não são discutidos ou 
compartilhados com outros serviços”, re-
vela Elizabeth Mendes Paulo, que planeja: 
“Queremos um manual único e abrangente, 
que qualifique a assistência de enfermagem 
e sirva de instrumento para acompanhar-
mos de perto se o atendimento está sendo 
realizado conforme as orientações pré-de-
finidas. Além disso, teremos subsídios para 
propor treinamentos e capacitações pontu-
ais, de acordo com necessidades específicas 
identificadas”.

Para a professora Simone Camillo, de-
senvolver o manual é “olhar a realidade, o 
contexto e as condições disponíveis”. Para 
que o trabalho tenha sucesso e os POPs 
sejam, de fato, aplicados, a docente explica A professora do curso de Enfermagem da FMABC, Simone de Oliveira Camillo

Gerente assistencial da Diretoria Executiva de Qualidade da FUABC, Elizabeth Mendes Paulo
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Profissionais do ERII durante a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente

Instituto Emílio ribas do guarujá organiza  
evento gratuito sobre “Aids e Sífilis”

Medicina ABC tem primeiro doutorado
fruto de parceria com Angola

O primeiro doutorado fruto da parceria entre a Faculda-
de de Medicina do ABC e o Governo de Angola acaba de 
ser defendido. Sob orientação do Dr. Fernando Luiz Affon-
so Fonseca, a pesquisadora angolana Maria Teresa André da 
Conceição Vicente foi aprovada em 9 de setembro com o tra-
balho “Análise dos índices dos serviços de saúde prestados e 
qualidade nos serviços públicos e privados de Angola”. Além 
do orientador, a banca examinadora foi composta pelos dou-
tores Marcelo Rodrigues Bacci, Ligia Ajaime Azzalis, Flávia de 
Sousa Gehrke e Renata Almeida de Souza Aranha e Silva.

A pesquisa teve como objetivo avaliar os índices de qua-
lidade na gestão de saúde de Angola a partir da compara-
ção entre uma instituição hospitalar pública e outra privada. 
Ao todo foram entrevistados 142 pacientes. Os resultados 
apontaram 50% de avaliação positiva na instituição pública 
angolana contra somente 7% no hospital privado. “Apesar 
da metade dos entrevistados elogiarem a instituição pública, 
acredita-se que este fato pode ser explicado devido ao baixo 
poder aquisitivo da população de Angola, sendo difícil para 
quem só consegue usar o serviço público, comparar com 
algum serviço de melhor qualidade”, considerou Maria Te-

resa Vicente, que completa: “O desenho deste estudo não 
permite uma generalização das evidências encontradas. Mes-
mo com a metade dos respondentes satisfeitos, a instituição 
pública não mostrou ter maior eficiência técnica que a insti-
tuição particular”.

O início dos trabalhos dos alunos angolanos no doutora-
do da FMABC ocorreu em 2012. “Foi uma jornada bastante 
intensa e desgastante para os pesquisadores, mas também de 
grande aprendizado. Inicialmente eles vieram para o Brasil e 
permaneceram por cerca de seis meses para realizar todos os 
créditos obrigatórios. Depois, retornaram para Angola para 
desenvolver a pesquisa de campo, com viagens periódicas 
entre os dois países para acertar detalhes dos trabalhos”, 
descreve o orientador Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca, 
que é vice-diretor da Medicina ABC.

UMA DÉCADA DE PArCErIA
A parceria entre a FMABC e o Governo de Angola teve 

início em 2007, quando as disciplinas de Oftalmologia e 
Ortopedia enviaram equipes à Capital Luanda para treina-
mento e capacitação de médicos locais. A partir de então 

Parceria entre a Fundação do ABC 
e o Governo do Estado, o Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas II, no Guaru-
já, organizou em 31 de agosto ciclo de 
palestras educativas com o tema “Aids 
e Sífilis”. O evento das 9h às 12h teve 
lugar no Auditório da Câmara Municipal 
de Guarujá e recebeu 110 participantes 
entre profissionais da área da saúde, es-
tudantes, agentes comunitários e conse-
lheiros de saúde.

Entre os temas abordados estive-

cientização dos colaboradores sobre o ris-
co de acidentes e a importância da adoção 
de hábitos seguros e saudáveis.

Ao longo da semana foram diversas ati-
vidades, entre as quais oficinas de meio am-
biente e de reciclagem, massagem relaxante 
e ginástica laboral, além de palestras sobre 
temas diversos, como “Acidente com mate-
rial biológico”, “Assédio moral”, “Automa-
quiagem”, “DSTs - Doenças Sexualmente 
Transmissíveis”, “Metafísica da saúde”, 
“Trabalho em equipe” e “Meio ambiente”. 

Angolana Maria Teresa Vicente foi aprovada em setembro com trabalho
sobre a qualidade do serviço de saúde público e privado de Angola

ram as características principais das doen-
ças, diagnóstico e tratamentos, entre outras 
informações. Dois convidados comanda-
ram os trabalhos. Médico infectologista do 
Emílio Ribas II, Dr. Marcos Montani Ca-
seiro iniciou as atividades com explanação 
sobre “A situação atual da Aids no cená-
rio nacional”. Em seguida, o professor de 
Infectologia da Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), Dr. Juvencio José Duailibe 
Furtado, abordou o tema “Sífilis: a doença, 
diagnóstico e tratamento”. O encerramento 

do evento foi marcado por mesa redonda e 
debate com os palestrantes.

SIPATMA
O Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

II, no Guarujá, realizou entre os dias 8 e 12 
de agosto a segunda edição da SIPATMA - 
Semana Interna de Prevenção a Acidentes de 
Trabalho e Meio Ambiente. Trata-se de ativi-
dade anual obrigatória da CIPA - Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes, cujo ob-
jetivo foi oferecer atividades voltadas à cons-

outras atividades e missões foram desenvolvidas, como a 
do curso de Enfermagem, que em 2011 viajou ao conti-
nente africano para ministrar capacitação profissional em 
instrumentação cirúrgica.

Dra. Maria Teresa Vicente e o orientador Dr. Fernando Fonseca

No evento sobre “Aids e Sífilis”, os infectologistas Dr. Marcos Caseiro e Dr. Juvencio Furtado
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Medicina ABC cuida da saúde ocular de
atletas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Curso de Farmácia e CrF-SP organizam curso gratuito na Medicina ABC

Médicos da disciplina de Oftalmologia 
da Faculdade de Medicina do ABC integra-
ram as equipes responsáveis pela saúde ocu-
lar de atletas e delegações na Olimpíada do 
Rio de Janeiro e também estão em atividade 
nos Jogos Paralímpicos, que terminam em 
18 de setembro. Somadas as duas competi-
ções, são mais de 14.500 atletas competindo 
em 65 esportes diferentes. Até o momento 
já foram realizados cerca de 2.500 atendi-
mentos oftalmológicos no Centro Médico 
da Vila Olímpica, onde há postos para re-
alização de consultas e exames com equi-
pamentos de ponta. Os atendimentos oftal-
mológicos realizados no Centro Médico da 
Vila Olímpica estão sob responsabilidade do 
H.Olhos - Hospital de Olhos Paulista, que 
firmou parceria com a disciplina de Oftal-
mologia da FMABC para completar o qua-
dro médico. Ao todo são 50 oftalmologistas 
envolvidos – sendo 21 do H.Olhos e 29 da 
Medicina ABC.

“Participar dos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos é uma alegria muito grande para a 
OftalmoABC. Consideramos esse convite 
como o reconhecimento do trabalho que 
temos desenvolvido há mais de 30 anos na 
disciplina, num esforço que envolve desde 
aulas na graduação, para alunos do 4º ano de 
Medicina, até a Residência Médica em Of-
talmologia, reconhecida pelo Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia e pelo Ministério da 

Em parceria com o curso de Farmá-
cia da Faculdade de Medicina do ABC, o 
Conselho Regional de Farmácia do Estado 
de São Paulo (CRF-SP) realizou em 27 de 
agosto o curso “Interferência de Medica-
mentos em Exames Laboratoriais”. Com 
inscrições gratuitas, a capacitação recebeu 
cerca de 80 participantes e teve lugar no 
Anfiteatro David Uip, no campus univer-
sitário da FMABC.

Direcionado a farmacêuticos que atu-
am na área de análises clínicas ou de far-
mácia e drogaria, o treinamento das 9h às 
18h esteve sob responsabilidade do Dr. 
Paulo Caleb – professor do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Médicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP) e coordenador de 

Comissão Assessora do CRF-SP.
O objetivo central do curso foi analisar 

os fármacos que interferem em exames la-
boratoriais de rotina, com ênfase nas pos-
síveis alterações fisiológicas, que podem 
influenciar a conduta terapêutica correta. 
Entre os temas abordados constaram a 
interferência de fármacos no hemograma 
e nos exames do perfil da coagulação (TS, 
TC, TTAP e TAP), do perfil glicídico (gli-
cemia de jejum, HbA1C), do perfil lipídico 
(colesterol, LDL, HDL, triglicérides) e do 
perfil tireoidiano (T3, T4 e TSH). Tam-
bém houve explanação sobre aqueles que 
afetam exames do perfil hepático (ALT, 
AST, gama – GT, bilirrubinas e fosfatase 
alcalina) e do perfil renal (ureia, creatinina 
e ácido úrico). 

O professor titular de Oftalmologia da FMABC, Dr. José Ricardo Rehder, e o chefe disciplina, Dr. Vagner Loduca Lima

Ao todo serão 63 dias de atendimento oftalmológico, contando a Olimpíada e os Jogos Paralímpicos, com 
participação de 50 oftalmologistas – sendo 29 da Faculdade de Medicina do ABC

O palestrante Paulo Caleb com a diretora regional do CRF-Santo André, Tatiani Tamborino Mazulis, a coordenadora do 
curso de Farmácia da FMABC, Sonia Hix, e o conselheiro e diretor-tesoureiro do CRF-SP, Marcos Machado Ferreira

– totalizando 63 dias de atividades. São dois 
turnos diários – das 7h às 15h e das 15h às 
23h –, cada um com 15 profissionais envol-
vidos, entre os quais oftalmologistas, tecnólo-
gos oftálmicos e consultores óticos e de len-
tes de contato, entre outros apoiadores. Dos 
cerca de 2.500 atendimentos realizados, 70% 
foram para definição do grau de correção e 
prescrição de óculos ou de lentes de contato.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Esta é a primeira vez em que há oftalmo-

logistas à disposição de atletas e delegações. 
Até então, o serviço contemplava somente a 
optometria (medição da amplitude da visão). 
“Todos os atletas e membros das delegações 
que procuram atendimento oftalmológico 
passam em consulta com médico. É uma 
mudança importante em relação à Olimpí-
ada de Londres, por exemplo, pois naquele 
país é permitido o atendimento pelo opto-
metrista, que é um profissional não-médico. 
Graças a essa diferença, além da prescrição 
de óculos, pudemos diagnosticar três casos 
de glaucoma agudo e alguns problemas gra-
ves de retinopatia diabética que nunca ha-
viam sido percebidos”, revela Dr. Vagner 
Loduca Lima, lembrando que no caso da 
prescrição de óculos, os esportistas já saem 
com a receita e retiram gratuitamente as ar-
mações e lentes na própria Vila Olímpica. 
Mais de 1.000 óculos já foram doados.

Educação, e que promove o aprimoramento 
didático, teórico e cirúrgico, além de incen-
tivar a pesquisa científica e prestar assistên-
cia oftalmológica à comunidade”, informa 
o chefe da disciplina de Oftalmologia da 
Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Vagner 
Loduca Lima.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do 
Rio de Janeiro ocorrem de 5 de agosto a 18 
de setembro. Entretanto, as equipes de oftal-
mologia estão disponíveis no Centro Médico 
desde a abertura oficial da Vila Olímpica, em 
18 de julho, e permanecerão até o encerra-
mento das Paralimpíadas, em 18 de setembro 
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Disciplina de Oncologia e Hematologia
completa 20 anos na Medicina ABC

A disciplina de Oncologia e Hematologia 
da Faculdade de Medicina do ABC realizou 
em 17 de agosto comemoração de 20 anos 
de atividades. Coquetel no Anfiteatro David 
Uip, no prédio do Centro de Pesquisas CE-
PES recebeu autoridades regionais, represen-
tantes da Fundação do ABC e da FMABC, 
além de médicos, docentes e residentes, entre 
outros convidados que contribuíram com o 
crescimento e desenvolvimento da cadeira ao 
longo de duas décadas de trabalho dedicado 
ao ensino, pesquisa e à assistência.

Exercendo papel central na pesquisa e 
tratamento do câncer no Grande ABC, o 
serviço de oncologia clínica da FMABC foi 
criado em 1996, constituindo a disciplina de 
Oncologia Hematologia. Ao atendimento em 
hematologia realizado nos ambulatórios foi 
incorporado o serviço de quimioterapia. No 
mesmo ano foi fundada a Liga Acadêmica de 
Oncologia junto aos ainda estudantes Rober-
to Uehara e Lívia Rezende.

“Quando prestei concurso para profes-
sor na FMABC, há 20 anos, meu sonho era 

construir uma disciplina de qualidade científi-
ca e humanística suficiente para formar novos 
oncologistas e hematologistas, que não fossem 
apenas médicos assistenciais, mas indivíduos 
dotados de reflexão crítica, com capacidade de 
geração de conhecimento e atentos às necessi-
dades de seus pacientes. O sonho se transfor-
mou em realidade e hoje temos vários destaca-
dos profissionais atuando em diversas cidades 
brasileiras e no exterior, todos formados em 
nossa instituição. Isso não ocorreria se não ti-
véssemos o apoio da FMABC em todos esses 
anos”, considera o professor titular de Onco-
logia e Hematologia da Faculdade de Medicina 
do ABC e responsável pela criação da discipli-
na na instituição, Dr. Auro del Giglio.

Com apoio das ONGs Projeto Crescer do 
Rotary Club e Associação de Voluntárias para 
o Combate ao Câncer do ABC (AVCC), foi 
construído em 2000 o Instituto de Oncologia 
e Oncopediatria. Trata-se de espaço no cam-
pus com dois andares e 800 metros quadrados, 
que concentra o Centro de Estudos e Pesqui-
sas de Hematologia e Oncologia (CEPHO), 

os laboratórios de análises clínicas e biologia 
molecular, biblioteca, sala de conferência, am-
bulatórios e serviço de quimioterapia.

Paralelamente, também no ano 2000 foi 
criado o Programa de Residência Médica em 
Oncologia Clínica e Hematologia, que já for-
mou 39 oncologistas, 15 hematologistas e 2 
oncopediatras. Os alunos desenvolvem traba-
lhos nas unidades assistenciais e estagiam em 
instituições parceiras, como o Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo, Hospital Sírio Libanês, 
Laboratório Fleury e Hospital Israelita Albert 
Einstein. Sob orientação do professor titular 
Dr. Auro del Giglio, diversos mestres e douto-
res já defenderam suas teses. Nesses 20 anos, 
as atividades de pesquisa e de pós-graduação 
renderam inúmeras publicações científicas 
em periódicos nacionais e internacionais.

Hoje a disciplina de Oncologia e Hema-
tologia é responsável por boa parte do aten-
dimento a pacientes com câncer na rede pú-
blica regional, com atuação nos ambulatórios 
de especialidades no campus da FMABC, no 

Hospital Estadual Mário Covas de Santo An-
dré e no Hospital Anchieta de São Bernardo, 
onde está instalado o CACON - Centro de 
Alta Complexidade em Oncologia. “Nos-
sa disciplina é a única formadora de novos 
oncologistas e hematologistas no ABC e é 
a responsável pelo cuidado da maior parte 
dos pacientes atendidos pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) em nossa região. Temos 
reuniões semanais abertas e frequentadas 
por vários médicos do ABC, que aproveitam 
para trocar experiências e se atualizar conos-
co”, destaca Dr. Auro del Giglio, que revela 
os desafios para os próximos anos: “Nossos 
principais desafios e metas são manter a qua-
lidade científica da disciplina e da formação 
de nossos residentes, assim como estimular 
ainda mais a pesquisa clínica conduzida por 
alunos de graduação, através das Ligas de 
Oncologia e Hematologia. Também buscare-
mos ampliar nosso centro de pesquisa e con-
duzir mais pesquisas relevantes e originais em 
nosso meio, que possam nos levar à obtenção 
de mais patentes e inovações”.

Em 17 de agosto, coquetel de confraternização e simpósio internacional marcaram a data histórica

Professores, médicos, residentes e demais membros da disciplina na comemoração pelos 20 anosOs docentes Dra. Davimar Miranda Maciel Borducchi e Dr. Daniel Gomes Cubero

Dr. Auro del Giglio com grupo de voluntárias que apoia e contribui com a disciplina desde o início dos trabalhosO diretor da FMABC, Dr. Adilson Casemiro Pires, e o Dr. Auro del Giglio
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SIMPÓSIO INTErNACIONAL: ‘AVANÇOS DA ONCOLOgIA 2016’

ONCOLOgIA INFANTIL É rEFErÊNCIA NACIONAL

Previamente ao coquetel comemora-
tivo pelos 20 anos da disciplina, durante 
todo o dia – das 8h às 17h – foi realiza-
do o “Simpósio Internacional: Avanços 
da Oncologia 2016”. Ao todo foram 9 
palestras sobre temas diversos, entre os 
quais melanoma e cânceres de pulmão, 
de colo do útero, mama, genito-urinário 
e gastrointestinal.

Entre os palestrantes estiveram ex-
poentes da Oncologia e Hematologia de 
diversos serviços do país, como a Dra. 
Paula Lajolo (Oncocentro de Uberlân-
dia - MG), Dr. Rafael Kaliks e Dr. Dio-
go Bugano (ambos do Hospital Israelita 
Albert Einstein - SP), Dr. Augusto Mota 
(Hospital São Rafael - BA), Dra. Daniela 
de Freitas (Hospital Sírio Libanês - SP) 
e Dra. Marcia Higashi (Hospital Amaral 
Carvalho de Jaú - SP). Os convidados in-
ternacionais foram a Dra. Heloisa Soares, 
do Moffitt Cancer Center (Estados Uni-
dos - EUA), e o Dr. Roberto Uehara, da 
Pfizer Oncology (EUA).

O encerramento do simpósio esteve 
sob responsabilidade do diretor executivo 

Outro serviço de destaque, conside-
rado referência nacional para tratamento 
de câncer infanto-juvenil, é o Ambulató-
rio de Oncologia Pediátrica da discipli-
na, que conta atualmente com cerca de 
30 crianças em quimioterapia e realiza 
média de 200 consultas mensais. Com 
serviços 100% gratuitos, o local recebe 
pacientes de todo o país e tem como re-
taguarda para hospedagem a Casa Ronald 
ABC, instalada no campus da faculdade 
e que oferece alojamento, higiene e ali-
mentação para a criança em tratamento e 
respectivo acompanhante. Casos que ne-
cessitam de internação são encaminha-
dos ao Hospital Estadual Mário Covas 
de Santo André, unidade de retaguarda e 
hospital-escola da FMABC.

Acolhendo pacientes diagnosticados 
desde a fase intrauterina até adolescen-
tes com até 17 anos, o Ambulatório de 
Oncologia Pediátrica oferece atendimen-
to integral e multidisciplinar, com equi-
pe composta por médicos oncologistas, 
hematologistas, anestesista, enfermeiras, 
técnica em enfermagem, nutricionistas, 
psicólogas, terapeuta ocupacional, den-
tista, farmacêutica, técnica de farmácia, 
assistente social, pedagoga, fisioterapeuta 

do Centro de Estudos e Pesquisas em Hema-
tologia e Oncologia e professor da disciplina 
de Oncologia e Hematologia da FMABC, Dr. 
Daniel Cubero, que abordou o tema “CE-
PHO ontem, hoje e amanhã”.

PESQUISA CIENTÍFICA
Reconhecido nacional e internacionalmen-

te, o CEPHO - Centro de Estudos e Pesquisas 
de Hematologia e Oncologia funciona desde 
2000 e contabiliza cerca de 170 estudos clínicos 
entre protocolos finalizados, em andamento e 
em fase regulatória. Mais de 1.500 pacientes já 
foram tratados no local ou se beneficiaram de 
seu aparato científico. Hoje são 85 pacientes 
atendidos em aproximadamente 60 pesquisas 
em andamento em áreas como câncer de pul-
mão, próstata, mama, cabeça e pescoço, pele 
(melanoma), linfomas e mieloma múltiplo, 
entre outras. Cerca de 90% das pesquisas são 
multicêntricas, ou seja, ocorrem simultane-
amente em diversos centros de pesquisa do 
mundo, permitindo aos pacientes acesso a tra-
tamentos de ponta em vários países.

A unidade destina-se ao desenvolvimen-
to de projetos de pesquisa junto à graduação 

e fonoaudióloga. O trabalho conta com apoio 
da Associação de Voluntárias para o Combate 
ao Câncer do ABC, cujas integrantes auxiliam 
na humanização do ambiente terapêutico, 
apoio às famílias e suporte social com entrega 
de cestas básicas, medicações, próteses e pe-
rucas, entre outros itens.

O serviço mantém residência médica 
em Oncologia Pediátrica reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC) e contribui 
na formação teórica e prática de acadêmi-
cos da Liga de Oncologia Pediátrica e de 
médicos residentes de Pediatria. Também 
participa do Programa de Residência Mul-
tiprofissional em Saúde da FMABC com 
Atenção em Oncologia, que agrega diver-
sas especialidades como Odontologia, En-
fermagem, Psicologia, Farmácia, Terapia 

Ocupacional e Assistência Social.
Integram a infraestrutura do Ambu-

latório de Oncologia Pediátrica consultó-
rios para atendimento das diversas espe-
cialidades, brinquedoteca e ‘Quimioteca’ 
– moderna sala de quimioterapia inau-
gurada em 2015, que torna a assistência 
mais humanizada tanto para os pacientes 
quanto para os acompanhantes.

(Liga de Oncologia) e à pós-graduação (pro-
gramas de Mestrado e Doutorado), bem como 
às pesquisas clínicas patrocinadas pela indús-
tria farmacêutica. As diretrizes da instituição 
são seguidas sob a luz dos conceitos éticos e 
legais em estudos clínicos envolvendo seres 
humanos, de acordo com as normatizações 
ICH-GCP (International Conference of  Har-

monization and Good Clinical Practices), 
conforme resolução 196/96 CNS/MS.

Além de usar medicações convencio-
nais, disponíveis na maioria dos centros 
de excelência, os pacientes inscritos no 
CEPHO têm acesso a novas drogas, que 
podem aumentar as possibilidades de 
controle da doença e até mesmo curá-la.

Equipe assistencial do Ambulatório de Oncologia Pediátrica na ‘Quimioteca’

No simpósio de 20 anos, aula com a Dra. Paula Lajolo, do Oncocentro de Uberlândia (MG)
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O Departamento de Pediatria da Facul-
dade de Medicina do ABC comemorou dias 
17 e 18 de agosto a “Semana Mundial do 
Aleitamento Materno”, quando realizou o 
treinamento “Aleitamento materno: prote-
gendo a criança agora e olhando para o futu-
ro”. Com sede no Anfiteatro Paulo Goffi, no 
próprio campus universitário, a capacitação 
contou com apoio da Comissão de Extensão 
da FMABC (COMEX) e recebeu mais de 
100 agentes de saúde, enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem do município de 
Santo André.

Na abertura no evento, o diretor da FMA-
BC, Dr. Adilson Casemiro Pires, destacou a im-
portância desse tipo de atividade para a região 
e para a própria faculdade: “Reunir agentes e 
profissionais de saúde para debater a temática 
do aleitamento materno fortalece a inserção 
regional da Medicina ABC e reforça nosso 
papel como instituição de ensino especializada 
nas Ciências da Saúde”, declarou Pires.

Professora titular da disciplina de Clínica 
Pediátrica, Dra. Roseli Oselka Saccardo Sarni 
agradeceu a presença das equipes de saúde de 
Santo André e reforçou o tema central esco-
lhido para a Semana Mundial do Aleitamento 
Materno deste ano: “Aleitamento materno: 
presente saudável, futuro sustentável!”. Se-
gundo a docente, a temática “amplia as dis-
cussões para além do indivíduo, atingindo as 
famílias, a comunidade e o planeta”.

Já o coordenador da área de Saúde da 
Criança de Santo André, Dr. Renato Chame-
lian, deixou recado aos funcionários da Saúde 
participantes. “O tema aleitamento materno é 
fundamental. Mas é preciso lembrar que vo-
cês também são fundamentais, pois estão in-
seridos na Rede Básica de Saúde e permitem 
que essas informações cheguem aos usuários 
finais. Vocês transformam o conhecimento 
em ação, em benefícios práticos à população 
e às nossas crianças”, garantiu Chamelian.

Nos dois dias de treinamento, as atividades 
se estenderam das 8h às 12h. Entre os temas 
abordados constaram “Vantagens da ama-
mentação: ainda é necessário falar sobre isso 
- benefícios atuais e futuros”, “Amamentação 
na primeira hora: importância e evidências”, 
“Trabalhando as dificuldades e prevenindo a 
introdução de precoce de leite de vaca e fórmu-
las”, “Alimentação complementar: introdução 
e preparo” e “Volta ao trabalho: como manter 
o aleitamento materno”, além da discussão de 
cenários práticos sobre o tema.

CELEBrAÇÃO gLOBAL
Considerada veículo para promoção da 

amamentação, a Semana Mundial do Aleita-

Pediatria treina equipes de Santo André durante
‘Semana Mundial do Aleitamento Materno’

mandou atualização sobre o tema aleitamento 
materno. Na solenidade de abertura, a pro-
fessora Neusa Wandalsen, chefe do Departa-

mento de Pediatria FMABC, representou o 
vice-diretor da instituição, Dr. Fernando Luiz 
Affonso Fonseca. 

mento Materno ocorre em mais de 120 países 
e é celebrada oficialmente de 1º a 7 de agosto. 
A cada ano é definido um tema central a ser 
trabalhado, mas tanto a data quanto a temá-
tica podem ser adaptadas à realidade do país, 
a fim de que sejam obtidos melhores resul-
tados.

O Ministério da Saúde coordena a Semana 
Mundial do Aleitamento Materno no Brasil 
desde 1999, respondendo pela adaptação 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 ami-
gos da criança, sociedades de classe e ONGs.

INSTITUTO gIrASSOL
Com apoio da FMABC, o Instituto Gi-

rassol promoveu de 25 a 27 de agosto o “VIII 
Simpósio Internacional de Alergia Alimentar” 
e a “X Jornada de Atualização em Nutrição 
Pediátrica”. Os eventos no Hotel Matsubara, 
em São Paulo, contaram com 420 participan-
tes – sendo 52% do Estado de São Paulo e 
42% de outros Estados. Entre os professores 
convidados, destaca-se a presença da docente 
Kirsten Beyer, de Berlim, na Alemanha, que 
abordou aspectos importantes na prevenção, 
diagnóstico e tratamento das alergias alimen-
tares. Já Maria Cristina Kuschnir, da UERJ, 
apresentou resultados recentes do estudo 
ERICA - Estudo de Riscos Cardiovasculares 
em Adolescentes, enquanto a professora Elsa 
Giugliani, da UFRGS de Porto Alegre, co-

Na abertura do evento, Dr. Adilson Casemiro Pires, Dra. Roseli Oselka Saccardo Sarni e Dr. Renato Chamelian
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Levantamento realizado pela área de pe-
rícias de vínculo genético da Faculdade de 
Medicina do ABC contabilizou 335 famílias 
atendidas entre outubro de 2015 e julho deste 
ano na 14ª Unidade de Descentralização das 
Perícias de Vínculo Genético do Instituto de 
Medicina Social e Criminologia de São Paulo 
(IMESC), que funciona no campus univer-
sitário, coordenada por equipe própria da 
FMABC. Em menos de um ano de parceria, 
mais de 1.000 pessoas já foram beneficiadas 
pelo serviço.

Em funcionamento na FMABC desde 2 
de outubro de 2015, a unidade tem por ob-
jetivo favorecer toda a população do Grande 
ABC e de parte da Zona Leste de São Paulo, 
que até então tinha que se deslocar até a Barra 
Funda, na Capital paulista, para realizar coleta 
de DNA para exame de comprovação de pa-
ternidade. “O IMESC é considerado um dos 
maiores e mais modernos centros de investi-
gação de paternidade do mundo e nos senti-
mos honrados em fazer parte dessa história. 
É um privilégio contribuir com a população, 
que tanto carece deste serviço, bem como 
colaborar com o Sistema Judiciário, dando 

área de perícias de vínculo genético atende 335 
famílias na Faculdade de Medicina do ABC

Não foi por acaso que o curso de 
Enfermagem da Faculdade de Medicina 
do ABC conquistou nota máxima 5 na 
mais recente edição do Exame Nacio-
nal de Desempenho de Estudantes – o 
ENADE –, do Ministério da Educação. 
A qualidade do ensino, a formação ampla, 
o enfoque prático e a preocupação com a 
humanização no atendimento são marcas 
da graduação da FMABC, que têm impul-
sionado a carreira de boa parte dos egres-
sos, tanto na área acadêmica, em cursos 
de pós-graduação e residência, como no 
âmbito profissional.

Entre os muitos ex-alunos que entram 
em contato para relatar a trajetória pro-
fissional está Thaís Gassi, que se formou 
em 2015 e atualmente cursa residência de 
Enfermagem Cardiovascular no Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia. “Gosta-
ria de parabenizar a todo o corpo docen-
te da FMABC. Agora, durante as aulas 
da residência, pude notar que coisas que 
aprendi na faculdade eram novidade para 
muitos dos residentes, como eletrocardio-

nitores ou dando continuidade em proje-
tos de extensão. A cada bom resultado em 
processos seletivos que participam, temos 
a certeza de que estamos no caminho cer-
to. Mas o melhor mesmo é perceber como 
são grandes nossos ex-alunos, excelentes 
profissionais e pessoas admiráveis. A gra-
tidão e o reconhecimento são virtudes que 
nos tornam mais humanos, mais felizes”, 
considera Fiorano.

Egressos de Enfermagem elogiam formação

celeridade aos processos que envolvem a in-
vestigação de vínculo genético”, considera 
a coordenadora da Unidade de Descentra-
lização das Perícias de Vínculo Genético da 
FMABC, Marina Mendonça, que acrescenta: 
“Antes da instalação da unidade no campus 
da FMABC, a espera para realização do exa-
me de paternidade era de 60 dias. Consegui-
mos diminuir esse tempo para 45 dias, que é 
o prazo mínimo para que o Judiciário consiga 

intimar as partes”.
A unidade na FMABC funciona sempre as 

sextas-feiras, no período da manhã. As solici-
tações de exame de DNA para comprovação 
de paternidade são encaminhadas à faculdade 
pelo IMESC, a partir das demandas do Judici-
ário. O público alvo são pessoas de baixa ren-
da, que não podem pagar pelos exames. “Os 
atendimentos seguem relação encaminhada 
pelos juízes responsáveis pelos processos de 

investigação de paternidade. De maneira ge-
ral, atendemos cerca de 30 famílias por dia. 
Utilizamos cartões especiais fornecidos pelo 
IMESC para realização do procedimento, o 
que torna a coleta do material biológico me-
nos traumática, sobretudo para as crianças”, 
explica Marina Mendonça.

A coleta do material genético é realizada 
por equipe própria da Medicina do ABC, em 
espaço no Centro de Pesquisas CEPES. “Os 
procedimentos judiciais para coleta de mate-
rial genético são bastantes rígidos e devemos 
seguir todos os protocolos e metodologias 
pré-estabelecidas. Por essa razão, a equipe da 
faculdade passou por treinamento e certifica-
ção no IMESC antes de iniciar os trabalhos”, 
destaca Mendonça.

Vinculado à Secretaria da Justiça e da De-
fesa da Cidadania do Governo do Estado de 
São Paulo, o Instituto de Medicina Social e Cri-
minologia é considerado um dos maiores cen-
tros de investigação de paternidade do mundo. 
Além do serviço oferecido na Capital, também 
realiza mutirões de perícias no interior e man-
tém unidades de atendimento descentralizado 
para realização de exames de DNA.

Equipe da FMABC responsável pela área de perícias de vínculo genético

Ex-aluna Thaís Gassi, que se formou  
em 2015 no curso de Enfermagem

grama, ritmos de parada, fisiologia, medica-
mentos e síndromes isquêmicas, por exemplo. 
São coisas que fui preparada pelos professo-
res de nossa instituição. Fiquei feliz também 
com meu desempenho na primeira avaliação 
de prática da residência. A enfermeira coor-
denadora do setor disse que recebi muitos 
elogios em relação à minha sistematização da 
assistência de enfermagem, especialmente na 
anotação, pois trabalho como enfermeira as-
sistencial, assumindo cuidados integrais, e em 
relação à evolução e anotação de feridas, bem 
como na realização de curativos”, revela a ex-
aluna, que acrescenta: “Reconheço que me es-
forcei para isso, porém, reconheço ainda mais 
que foi o corpo docente da Enfermagem que 
me deu toda a base, recursos e conhecimentos 
necessários para todas essas conquistas, desde 
a classificação na residência até minha atuação 
com enfermeira”, garante Thaís Gassi.

ENSINO DIFErENCIADO
Instalado na FMABC em 1999, o curso 

de Enfermagem se destaca pelo projeto pe-
dagógico diferenciado, que privilegia a qua-

lidade do ensino por meio de docentes alta-
mente qualificados, de currículo abrangente e 
cuidadosamente estruturado. Além disso, são 
amplas as oportunidades de estágio supervi-
sionado desde o primeiro ano da graduação, 
com incentivo à participação discente em 
projetos de pesquisa e de extensão.

“O curso de Enfermagem procura inovar 
suas ações pedagógicas continuamente, a fim 
de garantir formação austera e consistente. 
Há preocupação constante em atender às de-
mandas de mercado, que exige um profissional 
qualificado tanto para a assistência como para a 
gestão, em todos os níveis de atenção”, afirma 
a professora do curso de Enfermagem, Ana 
Maria Marcondes Fiorano, que completa: “É 
uma enorme satisfação receber o carinho de 
volta dos alunos. Procuramos sempre manter 
uma relação próxima, pois estamos com eles 
em sala de aula e nos estágios. Compartilha-
mos experiências e trocamos conhecimentos. 
Convivemos intensamente por quatro anos e 
buscamos construir relações além daquela pro-
fessor-aluno. Alguns permanecem conosco na 
pós-graduação e residência, outros como mo-

Reprodução
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Neurocirurgia inédita é feita 
em paciente acordado

O Hospital Municipal Irmã Dulce de 
Praia Grande realizou pela primeira vez uma 
cirurgia cerebral em que o paciente foi manti-
do acordado durante a retirada de um tumor 
de seis centímetros na região temporal. O 
homem de 44 anos teve alta da Unidade de 
Terapia Intensiva em 26 de agosto. Realiza-
do 10 dias antes, o procedimento permitiu ao 
paciente responder a perguntas e a estímulos 
com o crânio aberto, durante a execução, com 
objetivo de mapear os locais que podiam ser 
tocados, a fim de não comprometer áreas im-
portantes do sistema nervoso central.

A cirurgia teve início às 10h, durou oito 
horas e envolveu mais de 10 profissionais. 
De acordo com o neurocirurgião Imero Silva 
Couto, o tumor estava próximo à região da lin-
guagem e da comunicação, de modo que foi 
preciso usar equipamentos de neuronavegação 
e neuroestimulação para preservar a fala e a 
consciência. “Com a estimulação, foi possível 
realizar os testes e mapear o cérebro para ava-
liar a extensão do tumor e retirá-lo sem com-
prometer as regiões sensíveis”, ressaltou.

Segundo o médico, depois da operação 
havia a probabilidade de uma reação que 
expunha a vida do paciente a sério risco em 
razão de um possível inchaço do cérebro, o 
que demandaria outros procedimentos deli-
cados. Para Couto, que coordena a equipe de 
Neurocirurgia no HMID, a cirurgia foi bem-
sucedida, já que o paciente saiu conversando 
do Centro Cirúrgico, sem apresentar qualquer 
alteração de comportamento, da fala ou outro 
sentido, além de ter superado reações pós-ci-
rúrgicas mais sérias.

ALTA PrECISÃO
Segundo a anestesista que participou da 

cirurgia, Lívia Albergaria, a técnica é empre-
gada em poucos lugares no mundo, porque 
utiliza equipamento de alta tecnologia e, pelo 
risco e precisão dos comandos, representa um 
desafio para toda a equipe. “Foi feita uma cra-
niotomia (abertura do crânio) com o paciente 
em sedação. Quando o cirurgião avisou que 
iria iniciar os testes, retirei a medicação para 
que o paciente pudesse ser acordado e con-
versar conosco. Não sentiu dor em momento 
algum. Depois dos testes, o paciente foi no-
vamente sedado e voltou a dormir. No final 
da cirurgia, o acordamos e ele conversou nor-
malmente, sem nenhuma sequela, um resulta-
do pós-cirúrgico que impressiona”, destacou. Paciente de 44 anos teve alta da Unidade de Terapia Intensiva e se recupera bem

Com crânio aberto para retirada de tumor, homem de 44 anos respondia a perguntas de médicos do Hospital Irmã Dulce

Os testes linguísticos para verificação da 
normalidade da fala envolveram perguntas 
sobre o nome completo, contagem progres-
siva e regressiva de um a 10, cálculos simples 
compatíveis com o conhecimento do pacien-
te, repetições de frases e reconhecimento de 
objetos como relógio, celular etc.

Ainda conforme a anestesista, nos mo-
mentos da neuroestimulação, que utiliza sinais 
elétricos, quando se percebia que o paciente 
não conseguia articular bem a fala, marcava-se 
os locais a serem preservados. “A preocupa-
ção foi retirar somente o tecido que continha 
a neoplasia e não afetar nenhum tecido sadio. 
O paciente ficou o tempo todo confortável 
e não sentiu dores. Usei medicações que ga-
rantiram um campo operatório ideal para que 
o neurocirurgião realizasse seu trabalho com 
sucesso”, completou Lívia Albergaria.

Pela alta complexidade, um procedimento 
semelhante na rede privada demandaria custo 
estimado em mais de R$ 100 mil. No entanto, 
o diretor técnico do Complexo Hospitalar, Dr. 
Airton Gomes, ressaltou que a cirurgia foi rea-
lizada exclusivamente com recursos do Sistema 
Único de Saúde (SUS). “Com uma equipe téc-
nica altamente especializada, foi possível ofere-
cer assistência de alto nível ao paciente, assegu-
rando que houvesse mínimo ou nenhum risco 
de sequelas neurológicas”, salientou.

Após deixar a UTI, enquanto se recupera, 

o paciente aguarda os resultados do anato-
mopatológico do tumor, que é um exame de 
tecidos para que se saiba o tratamento ade-
quado pós-cirurgia: somente radioterapia ou 
quimioterapia com radioterapia.

O procedimento contou também com 

a intervenção do neurocirurgião Marcelo 
Duva. A enfermeira Elizabeth Beatriz Passio 
Machado, coordenadora do Centro Cirúrgico, 
comandou os trabalhos das equipes de En-
fermagem que participaram da inédita cirur-
gia no HMID.

Feita com recursos do SUS, procedimento custaria em torno de R$ 100 mil em hospitais particulares devido à alta complexidade

Fotos: HMID/Maite Morelatto
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Pacientes do grande ABC ganham 
Associação de Apoio à Dermatite Atópica

Neurocirurgia inédita é feita 
em paciente acordado

Especialistas do Ambulatório Multidis-
ciplinar de Dermatite Atópica da Faculdade 
de Medicina do ABC (AMDA-FMABC) or-
ganizaram em 27 de agosto, das 10h às 12h, 
a primeira reunião da Associação de Apoio 
à Dermatite Atópica do ABC, a AADA-
ABC. O encontro 
com entrada gratuita 
marcou o início dos 
trabalhos da enti-
dade regional, cujo 
objetivo é aproximar 
pacientes, familiares 
e profissionais de 
saúde, facilitando a 
troca de experiên-
cias e contribuindo 
na divulgação de 
informações sobre 
tratamento e contro-
le da doença. Tam-
bém em agosto foi 
inaugurada a página 
online da AADA-
ABC no Facebook 
(Fanpage).

“Tínhamos mui-
tos pacientes em 
tratamento na Facul-
dade de Medicina do ABC e que precisavam 
se deslocar até a Capital para participar das 
reuniões da AADA de São Paulo. Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte e Porto Alegre tam-
bém já criaram suas associações de apoio e 
entendemos que chegou o momento dos pa-
cientes do Grande ABC também contarem 
com esse diferencial”, explica a professora 
da disciplina de Dermatologia da FMABC, 
Dra. Cristina Laczynski, que acrescenta: 
“Recentemente estivemos em visita à AA-
DA-SP e buscamos orientações sobre como 
conduzir os trabalhos no ABC. A ideia é 
seguir modelo semelhante de atuação, com 
reuniões mensais, sempre aos sábados, mas 
facilitar o acesso com encontros na própria 
faculdade de medicina, que é o local onde 
esses pacientes passam periodicamente em 
atendimento”.

O primeiro encontro da AADA-ABC 
ocorreu no prédio da Dermatologia/Estética 
da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo 
André, e contou com presença do Dr. Rober-
to Takaoka, responsável pelo Ambulatório de 
Dermatite Atópica do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP) e fundador da AADA-SP, a 
primeira do gênero no país. A partir de agora, 
as reuniões da AADA-ABC ocorrerão men-

salmente, sempre no último sábado do mês – 
com exceção de dezembro, quando o evento 
será antecipado para o dia 10.

rEFErÊNCIA rEgIONAL
O Ambulatório Multidisciplinar de Der-

matite Atópica da 
FMABC foi criado 
em abril de 2015 e 
hoje conta com cer-
ca de 100 pacientes 
cadastrados. Os 
atendimentos são 
gratuitos, via Siste-
ma Único de Saúde 
(SUS), e ocorrem 
todas as quartas-
feiras, das 8h às 
12h. São aproxima-
damente 60 consul-
tas mensais, cujo 
agendamento é di-
retamente no muni-
cípio de origem do 
paciente, através das 
Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs). A 
assistência abrange 
as áreas de Derma-

tologia, Psicologia, Pediatria e Alergia.
“A criação da AADA-ABC e o início das 

reuniões também contribuirá para a divulga-
ção do ambulatório. É importante que todas 
as UBSs, das sete cidades da região, conhe-

çam o serviço e sempre que tiverem pacientes 
com suspeita de dermatite atópica encami-
nhem para avaliação especializada na Medi-
cina ABC”, reforça a Dra. Cristina Laczynski, 
que coordena o ambulatório da FMABC ao 
lado das doutoras Lucia Mioko Ito, Rober-
ta Jardim Criado e Susana Machado Passeti, 
além da psicóloga Maria Amélia Frias.

DErMATITE ATÓPICA
A dermatite atópica é uma doença der-

matológica comum na infância, que pode se 
iniciar aos três meses de idade. Tem grande 
impacto na vida das crianças e de suas famí-
lias, principalmente pelo aspecto das lesões 
de pele e pela coceira, que pode ser intensa 
e, muitas vezes, alterar o sono e comprome-
ter a qualidade de vida.

O sinal mais importante da dermatite 
atópica é o ressecamento da pele, que pode 
ser acompanhado por descamação e verme-
lhidão, podendo evoluir para o envolvimen-
to de toda a pele, com repercussões em todo 
o organismo. “Fatores ambientais, como a 
poluição e o tempo muito seco, podem agra-
var a dermatite atópica. Infecções também 
podem acontecer, muitas vezes ocasionadas 
ao coçar a pele e por escoriações”, completa 
Dra. Cristina Laczynski.

São fundamentais o uso de hidratantes e 
o acompanhamento periódico com derma-
tologista, que oferecerá aos pacientes os tra-
tamentos adequados para cuidar e controlar 
a dermatite atópica.

ADOLESCÊNCIA EM FOCO
Um dos períodos mais difíceis no trata-

mento da dermatite atópica é a adolescência, 
fase em que o jovem quer ter maior auto-
nomia sobre a própria vida e, geralmente, 
assume os cuidados relacionados à terapia. 
“Quando o paciente é criança, os pais são 
os responsáveis pelo tratamento e pela apli-
cação constante do hidratante, o que melho-
ra o controle da doença. Entretanto, com a 
chegada da adolescência, a situação tende a 
mudar. Muitas vezes o jovem começa a ne-
gar a doença e não quer se tratar. Questio-
na-se sobre o motivo dele estar nessa situ-
ação e seus colegas não. Além disso, existe 
a possibilidade de ele até dar continuidade 
ao tratamento, mas sem o compromisso e 
o controle de quando seus pais estavam no 
comando”, explica a psicóloga do Ambula-
tório Multidisciplinar de Dermatite Atópica 
da FMABC, Maria Amélia Frias.

Dessa forma, a abertura da AADA-ABC 
também tem entre os objetivos envolver os 
jovens no tratamento e reforçar a importân-
cia de seguir corretamente as orientações 
médicas. “Durante as consultas, é bastante 
comum vermos a mãe extremamente inte-
ressada, fazendo perguntas e tirando dúvi-
das com a equipe multidisciplinar, enquanto 
o jovem com dermatite atópica fica com fo-
nes de ouvido e mexendo no celular. Nossa 
ideia é mudar essa realidade e fazer com que 
o adolescente se interesse e participe efetiva-
mente do tratamento”, completa Frias. 

Dr. Roberto Takaoka, responsável  
pelo Ambulatório de Dermatite Atópica do  

HC-FMUSP e fundador da AADA-SP

Dr. Roberto Takaoka e a psicóloca da AADA-SP, Tarcila Cicchini, com as doutoras Cristina Laczynski, Maria Amélia Frias, Susana Machado Passeti e Lucia Mioko Ito
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Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher
de SBC já funciona em novo endereço

A dona de casa Maria Ivanir de Lima, 74 
anos, foi diagnosticada com osteopenia, que 
é a perda gradual de massa óssea, situação 
comum em mulheres que já enfrentaram a 
menopausa. Sem tratamento, o quadro pode 
evoluir rapidamente para osteoporose, doença 
que enfraquece os ossos e aumenta o risco de 
fraturas. Dona Ivanir, que mora na Pauliceia, 
é acompanhada pelos especialistas em clima-
tério do Centro de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher (Caism), realiza exames periódicos 
e tem seguido à risca as recomendações dadas 
pela equipe. “Continuo muito ativa, me ali-
mento direitinho, tomo a medicação. O aten-
dimento é excelente. Toda cidade deveria ter 
um serviço como o nosso. O Caism ajuda as 
mulheres a viverem melhor”, comentou.

Dona Ivanir era uma das usuárias presen-
tes na manhã de 13 de setembro, na abertura 
da nova sede do Caism. A unidade funciona 
agora na Rua Brasil, 350, no bairro Rudge 
Ramos. “Está muito melhor nesse novo en-
dereço. É mais fácil de chegar, vai facilitar a 
vida da gente”, avaliou. Durante 26 anos, o 
Caism atendeu na Rua Barão do Rio Branco, 
45, no bairro Santa Terezinha, bem próximo 
da Avenida Prestes Maia.

A mudança já estava nos planos da Se-
cretaria de Saúde, que procurava um local 
de mais fácil acesso para instalar o serviço. 
“O Caism é um braço importante do HMU 
(Hospital Municipal Universitário) e, por isso, 
desejávamos que estivesse mais perto fisica-
mente, já que muitas mulheres são atendidas 
nos dois serviços e há profissionais que tam-
bém atuam em ambos. Isso já estava previsto 

Agência gABC e FMABC debatem oportunidades e inovação
Em 15 de agosto, o presidente da 

Agência de Desenvolvimento Econômico 
do Grande ABC, professor Joaquim Celso 
Freire, reuniu-se com representante da di-
retoria da Faculdade de Medicina do ABC, 
a Dra. Vânia Barbosa do Nascimento, da 
disciplina de Saúde da Coletividade, na 
sede da instituição de ensino.

Ações de fomento ao desenvolvimento 
local e de estímulo à inovação, bem como a 
integração entre os setores produtivos, de 
pesquisa e da área de saúde, estiveram em 
pauta no encontro, que contou com a pre-
sença do secretário executivo da Agência, 
Giovanni Rocco.

Freire apresentou à faculdade a entida-
de regional e projetos em andamento. “Um 

de transbordamento de tecnologia entre o 
universo acadêmico, o setor produtivo e 
unidades e serviços de saúde”, afirmou o 
presidente da entidade regional.

A representante da Faculdade de Me-
dicina do ABC frisou a importância da 
aproximação entre as instituições. “Há um 
campo enorme neste setor a ser explora-
do. Parte significativa de nossa tecnologia 
em saúde é importada. Em muitos casos, 
os equipamentos somente são montados 
aqui”, exemplificou Dra. Vânia.

Esta foi a primeira reunião entre a 
Agência GABC e a Faculdade de Medicina 
do ABC. As instituições deverão alinhar, 
em novos encontros, ações conjuntas em 
nível regional. 

dos objetivos da reunião foi estreitar o relacio-
namento entre a Agência e a faculdade, per-

mitindo a troca de experiências e de informa-
ções, além de possibilitar novas oportunidades 

Ações de fomento ao desenvolvimento local e de estímulo à inovação estiveram em pauta no encontro

Na nova sede do Caism, Rodolfo Strufaldi e Odete Gialdi

dentro da ampliação e reorganização que fi-
zemos em nossa rede”, explicou a secretária 
de Saúde de São Bernardo, Odete Gialdi, em 
visita à nova sede.

Odete destacou o papel importante do ser-
viço para a cidade e agradeceu o compromis-
so e a dedicação dos trabalhadores do Caism. 
“A mudança de endereço é simbólica, porque 
nos possibilita rever também a nossa forma de 
cuidar e melhorar sempre. Isso tem acontecido 
em toda a rede. Com a parte estrutural estabi-
lizada, estamos investindo na qualificação dos 
processos de trabalho. E é por isso, e não ape-

nas pelas obras que realizamos, que a popula-
ção reconhece os avanços na nossa Saúde”.

O Caism é referência para os casos de média 
e alta complexidade encaminhados pela Aten-
ção Básica e oferece atendimento em 14 subes-
pecialidades médicas ligadas à saúde feminina, 
como oncologia ginecológica, mastologia e re-
produção humana. Em média, são realizados de 
3.800 a 4.000 atendimentos ambulatoriais por 
mês, além de 300 biópsias e 200 pequenas cirur-
gias. O centro também abriga o Programa de 
Atenção à Violência e Abuso Sexual (Pavas).

O coordenador médico do Caism, Rodol-

fo Strufaldi, que atua no serviço desde a inau-
guração há 26 anos, ressaltou que a nova sede 
possibilitará atender às usuárias com mais 
conforto. “Temos mais espaço, o número de 
consultórios aumentou de 18 para 23, o que 
beneficia também os nossos 60 trabalhadores. 
É um momento importante para a história do 
serviço, uma conquista”, afirmou.

Em 26 anos de atividades, o Caism já 
atendeu cerca de 160 mil mulheres. Os en-
caminhamentos são feitos pelas 34 Unidades 
Básicas de Saúde do município. O centro fun-
ciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

PMSBC/Raquel Toth

Divulgação Agência GABC
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Pacientes do Hospital Nardini elogiam
atendimento mesmo com rotina de obras

“Trocar o pneu com o carro andando”. É 
esta a realidade do Hospital Nardini de Mauá, 
que atualmente mantém em reforma áreas im-
portantes como o Pronto-Socorro e a Mater-
nidade. Funcionários e pacientes convivem há 
mais de um ano com os transtornos de duas 
grandes reformas. Porém, mesmo com as li-
mitações estruturais inerentes às reformas de 
grande porte, em meio aos corredores não é 
difícil encontrar reconhecimento dos usuários 
em relação ao atendimento prestado. Na Ou-
vidoria, entre janeiro e julho, foram registrados 
95 elogios voluntariamente por pacientes ou 
acompanhantes direcionados a profissionais, 
serviços e clínicas. A média é de duas inserções 
por dia. No ano passado, no mesmo período, 
foram feitos 29 registros, quando as obras ain-
da não haviam começado. O sistema que regis-
tra as demandas é interligado à Ouvidoria SUS 
da Secretaria da Saúde.

A Maternidade funciona atualmente de 
forma temporária no mesmo andar da Clí-
nica Cirúrgica. À medida que a estrutura foi 
reduzida, a demanda disparou. Hoje o núme-
ro de partos supera 150 por mês e o hospital 
mantém-se como única referência hospitalar 
para a região de Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, que compreende cerca de 
600 mil habitantes. A moradora do Jardim 
Itapark, em Mauá, Ana Claudia Soares, 25 
anos, surpreendeu-se ao precisar de atendi-
mento. A paciente estava grávida de 39 sema-
nas e desenvolveu hipertensão gestacional. 
Deu entrada em 19 de julho e rapidamente 
foi encaminhada a um parto cesárea de ur-
gência. “Estava nervosa, tinha muitas gestan-
tes em pré-parto, mas a enfermeira segurou 
minha mão no Centro Cirúrgico. São gestos 
que fazem a diferença. Sem palavras por toda 
a atenção e carinho da equipe médica e de en-
fermagem. É preciso reconhecer o esforço”, 
relata a paciente, que retornou dias após a alta 
para presentear a obstetra Dra. Carla Lozano 
com uma caixa de bombons. Também elo-
giadas, participaram do atendimento a outra 
obstetra Dra. Daniela Nogueira e a auxiliar de 
enfermagem Amanda Santana.

A mãe da paciente, que acompanhou todo 
o atendimento, deu depoimento de estímulo 
à equipe. “As pessoas têm que ter mais res-
peito pelos profissionais e pelo trabalho de-
senvolvido. Muita gente depende do hospital. 
Muitos nem sequer utilizam e às vezes ainda 
falam mal do serviço público. Vemos muita 
ignorância por aí. Uso o Nardini há 30 anos 
e minha família sempre foi bem assistida, por 

Entre janeiro e julho foram registrados 95 elogios voluntariamente por pacientes ou acompanhantes

Reformas do PS e Maternidade avançam e equipes assistenciais têm esforço reconhecido por usuários

isso incentivei minha filha a vir aqui e teve um 
parto maravilhoso. Ano passado meu marido 
chegou entre a vida e a morte, ficou na UTI, e 
recuperou-se graças ao esforço de todos. De-
fendo o hospital, pois nunca tive do que me 
queixar”, conta Ana Maria de Oliveira.

Já a paciente Vanessa Oliveira Campos, 
30 anos, reside em Ribeirão Pires e internou-
se por alguns dias em maio após diagnósti-
co de apendicite. Foi assistida pela equipe 
de Cirurgia Geral na retaguarda do Pronto-
Socorro antes de realizar cirurgia. “Fui muito 
bem tratada. Fiz todos os exames necessários 
que na minha cidade não tem. Recebi supor-
te, orientação, já operei e estou bem melhor. 
Toda equipe está de parabéns, foram muito 
atenciosos e comprometidos. Gostaria de 
voltar para dar um abraço em todos. Que 
Deus abençoe toda a equipe”.

Um dos elogios mais marcantes recebi-
dos recentemente foi o de Deivid Marceli-
no da Silva, que perdeu o pai de 82 anos no 
início de agosto após complicações de uma 
pielonefrite. Mesmo em meio à dor da per-
da, o paciente dirigiu-se voluntariamente à 
Ouvidoria do hospital para formalizar agra-
decimento à equipe médica, de enfermagem, 
serviço social, nutricionistas, psicólogas e 
recepcionistas. “Expresso minha eterna gra-
tidão por terem cuidado tão bem do meu pai. 
Infelizmente era a hora dele. Esta equipe vale 
ouro. Gostaria de agradecer especialmente a 
Dra. Thais Luciane, da Clínica Médica. Infe-
lizmente existem muitos médicos sem sen-
timento, mas ela se destaca. Parabéns pelo 

esforço. Não tenho palavras para agradecer”. 
Na Clínica Médica, por exemplo, a coordena-
ção instalou um ‘Quadro de elogios’ onde são 
fixadas todas as avaliações dos usuários a res-
peito dos atendimentos prestados no setor.

Para garantir a assistência em meio às 
obras em andamento, o Núcleo de Proteção 
e Vigilância da unidade tem acompanhado 
de perto todo o processo de remanejamento 
e adequação de setores para evitar prejuízos 
no atendimento ao usuário. “Conhecemos 
as adversidades que a instituição atravessa e 
trabalhamos para reduzir o impacto de gran-
des reformas através da análise e controle de 
riscos, prática de identificação de pacientes e 
aprimoramento de rotinas e condutas inter-
setoriais. O objetivo é otimizar recursos nas 
ações de promoção, implementação e moni-
toramento voltadas à segurança e saúde dos 
pacientes, trabalhadores e meio ambiente”, 
explica a coordenadora do setor, Tatiana Ka-
zumi Kagaochi.

rEFOrMAS
A perspectiva de melhora estrutural é 

cada vez mais próxima para pacientes e traba-
lhadores. Em mais de 30 anos de existência, 
é a primeira grande reforma que a unidade 
passa. O conceito de atendimento humani-
zado em espaço acolhedor e ampliado é o 
foco da gestão. A Maternidade, por exemplo, 
está em obras desde julho do ano passado. A 
primeira fase está concentrada na construção 
de 5 quartos PPP (pré-parto, parto, puerpé-
rio), que são áreas privativas que garantem a 

presença de acompanhante e espaço huma-
nizado de atendimento antes e após a gesta-
ção. No total, serão 19 quartos neste padrão. 
Atualmente os trabalhos estão focados na 
instalação da rede elétrica e dos gases medi-
cinais dos quartos. Quando finalizada, a nova 
Maternidade também terá moderno Centro 
Obstétrico, 10 leitos de UTI Neonatal, 15 lei-
tos de Unidade de Cuidados Intermediários, 
cinco poltronas Mamãe Canguru, três leitos 
de RPA (Repouso Pós Anestésico), sala de 
ultrassom, entre outras instalações.

Já no Pronto-Socorro o trabalho segue em 
avanço na nova Área Verde, que terá 23 leitos 
de observação. A empresa contratada para as 
obras realiza a execução da laje de cobertura e 
alvenaria e também a instalação da rede de es-
goto. Já a área da Nutrição está em fase de alve-
naria e acabamento externo. A nova estrutura 
do PS será entregue com 20 leitos na Enferma-
ria de Retaguarda, 10 leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), oito macas de observa-
ção da Área Amarela, sete leitos de urgência 
na Sala Vermelha, salas de atendimento cirúr-
gico e ortopédico, de emergência pediátrica e 
obstétrica, consultório odontológico e salas de 
apoio (serviço social, classificação de risco, su-
turas e enlutamento), além de áreas de suporte 
como farmácia e refeitório. Atualmente o PS 
funciona de forma provisória no segundo an-
dar, antiga área administrativa. A previsão da 
Prefeitura é entregar as duas obras até o fim 
do ano. Os investimentos somam aproximada-
mente R$ 11 milhões, entre reformas e novos 
equipamentos.




