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Unidades da FUABC
comemoram

“Dia das Crianças”

Dr. David Uip é  
homenageado pela 

Assembleia Legislativa

Hospital Mário Covas
organiza simpósio sobre
‘Cuidados Paliativos’

Dois projetos desenvolvidos por unidades da Fundação do ABC estiveram entre os vencedores da edição 2016 do prêmio “Amigo do Meio Ambiente”  
– certificação concedida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo a organizações de saúde que atuam no SUS (Sistema Único de Saúde).  

O AME Santo André e o convênio com a Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus estiveram entre os trabalhos premiados neste ano. Págs. 8 e 9

Projetos da Fundação do ABC recebem
prêmio “Amigo do Meio Ambiente” 2016

Divulgação ALESP HMID/Maitê Morelatto
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Hospital Dia São Mateus
homenageia médico sanitarista

O secretário municipal de Saúde de São 
Paulo, Alexandre Padilha, participou em 9 
de setembro de cerimônia de homenagem 
póstuma ao médico sanitarista Dr. Hen-
rique Carlos Gonçalves, que dá nome ao 
Hospital Dia São Mateus - Rede Hora Cer-
ta. Entregue em agosto, a unidade substitui 
o antigo AMA Especialidades Jardim Tietê 
II, ampliando a oferta de atendimento.

Médico pediatra e militante em defesa 
da saúde pública, Gonçalves foi presidente 
do Cremesp e denunciou – entre outros 
crimes – a tortura praticada pelo regime 
militar de 1964. Faleceu em 28 de agosto 
de 2015, aos 67 anos. Formado em Medi-
cina pela Santa Casa de São Paulo, espe-
cializou-se em Pediatria. Era graduado em 
Direito e ao longo de sua carreira cursou 
três pós-doutorados na área médica.

HOSPITAL DIA
Localizado entre as avenidas Aricandu-

va e Mateo Bei, o que garante o acesso da 
população, a unidade hospitalar, cuja cons-
trução foi iniciada em agosto de 2014, não 
apenas amplia as especialidades em consul-
tas e exames, como inova ao garantir cirur-
gias eletivas. Para expandir o atendimento, 
a unidade passou em julho por vistoria 
técnica. Foi totalmente remodelada e am-
pliada, passando de uma área construída 
de 1.116 m² para 1.867 m². Hoje o local 
também abriga o Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO), que antes funcio-
nava na UBS São Francisco II, com qua-
tro cadeiras odontológicas, e o Centro de 
Diagnóstico e Imagem (CDI).

Foram investidos, pelo município, cerca 
de R$ 7,5 milhões, dos quais R$ 5 milhões 
na obra e o restante repassado à Organiza-
ção Social de Saúde Fundação ABC, res-
ponsável pela aquisição dos equipamentos.

Durante a construção do serviço, o 
atendimento não foi interrompido. Ter-
ceira unidade Hospital Dia da Rede Hora 
Certa na zona Leste, atualmente o equipa-
mento tem capacidade para 13 especialida-
des em consultas e 12 em exames.

MAIS CONSULTAS
Em pleno funcionamento, o equipa-

mento está capacitado a realizar 6.800 con-
sultas e 6.500 exames por mês – ou seja, 
ampliação de 56% na oferta de consultas e 
de 594% de exames, que passarão de 1.094 
para 6.500. Também terá capacidade para 
proporcionar até 15 cirurgias diariamente, 
324 por mês.

Organizado em dois pavimentos, o 
Hospital Dia da Rede Hora Certa São 
Mateus abriga nove consultórios médicos, 
duas salas cirúrgicas, três leitos de recupe-
ração pós-anestésica, cinco leitos de en-
fermaria, nove salas para exames, sala de 
serviço social, coleta, acolhimento e medi-
cação, entre outras dependências que obe-
decem às exigências de acessibilidade, com 
cadeiras de rodas, banheiros adaptados 
para pessoas com deficiência, piso podo-
tático e elevador para cadeirantes.

O serviço atende aos encaminhamen-
tos das Unidades Básicas de Saúde. Na 
prática, os pacientes têm acesso a consultas 
com especialistas, exames e cirurgia, tudo 
em um mesmo local.

Quando a minoria
se torna maioria

Nesta edição do 
jornal Crescendo ABC, 
trazemos uma repor-
tagem extremamente 
relevante, a princípio, 
para uma minoria. Isso 
mesmo, damos des-
taque a um tema que, 
aparentemente, atinge 
pequena parcela da po-
pulação. Nas páginas a 
seguir, vocês conhece-
rão a história do peque-
no Gustavo, de 10 anos 
de idade, que hoje não 
anda mais sozinho, mas 
somente com a ajuda de 
terceiros. Essa condição é fruto do avanço 
da distrofia muscular de Duchenne, uma 
doença neuromuscular rara e grave, que se 
inicia justamente na infância.

Apesar do caráter progressivo, o prog-
nóstico e a qualidade de vida dos pacientes 
com Duchenne podem melhorar considera-
velmente quando o diagnóstico é precoce. E 
aí é que está um dos mais importantes pro-
blemas: onde encontrar profissionais capa-
citados a esse tipo de diagnóstico e serviços 
especializados para o tratamento adequado?

A mãe de Gustavo andou muito e ba-
teu em muitas portas até conseguir, na USP, 
o diagnóstico correto para seu filho. Essa 
família andreense iniciou o tratamento na 
Capital, quando aqui mesmo, no campus 
universitário da Faculdade de Medicina do 
ABC, em Santo André, mantemos desde 
2008 o Ambulatório de Doenças Neuro-
musculares. Por acaso, em 2014 eles ficaram 
sabendo deste atendimento especializado e 
vieram para a FMABC, o que facilitou so-
bremaneira a rotina, com a assistência ne-
cessária, agora, bem perto de casa.

Por essa razão, pre-
cisamos cada vez mais 
do apoio das prefeituras 
do Grande ABC e das 
respectivas secretarias 
de Saúde na divulgação 
de nossos serviços espe-
cializados para as redes 
municipais, assim como 
na regulação das vagas e 
dos encaminhamentos. 
Certamente temos hoje 
muitos pacientes se des-
locando até a Capital, em 
trajetos de duas ou três 
horas, quando o mesmo 
atendimento especializa-

do está disponível bem aqui, na FMABC.
O caso de Gustavo e do Ambulatório de 

Doenças Neuromusculares é somente um 
exemplo, pois a Faculdade de Medicina do 
ABC oferece muito mais. Hoje já contamos 
com assistência multidisciplinar e diversos 
tipos de exames, com estrutura capaz de 
atender boa parte das doenças raras. E ca-
minhamos rumo à instalação do Centro de 
Referência de Doenças Raras da FMABC. 
Em breve, seremos a primeira unidade do 
Estado de São Paulo configurada dentro 
dessa proposta assistencial.

Quando olhamos para as doenças raras 
isoladamente, certamente elas represen-
tam as minorias. Entretanto, essas patolo-
gias juntas atingem aproximadamente 5% 
da população e comprometem milhões de 
pessoas ao redor do mundo. Estão, portan-
to, extremamente presentes em nosso dia a 
dia e devem ser uma preocupação de todos 
ou, pelo menos, da maioria.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC

Divulgação
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Secretário de Saúde do Estado de São 
Paulo e professor titular da Faculdade de Me-
dicina do ABC, Dr. David Everson Uip rece-
beu em 23 de setembro o “Colar de Honra ao 
Mérito Legislativo do Estado de São Paulo”, 
outorgado pela Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo (ALESP) durante sessão 
solene no Plenário Juscelino Kubitschek. O 
presidente Fernando Capez, autor da iniciati-
va, afirmou que a homenagem se dirigia a um 
professor dedicado ao conhecimento técnico 
de uma profissão destinada a salvar vidas. 
Mais adiante, Capez lembrou visita que fez à 
Casa da Aids, quando Uip, fundador e dire-
tor da instituição, empreendia esforços para 
combater o preconceito contra pacientes.

O Colar de Honra ao Mérito objetiva pres-
tar homenagem pública e solene àqueles que 
tenham atuado de maneira a “contribuir para 
o desenvolvimento social, cultural e econômi-
co do Estado”. Em mensagem encaminhada a 
Uip, o governador Geraldo Alckmin registrou 
o “justo tributo ao médico, professor, secretá-
rio de Estado e cidadão, que muito tem feito 
para transformar a saúde pública do país”. Já 
o deputado Itamar Borges, coordenador da 
Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, 
reconheceu o empenho de David Uip para 
suprir as deficiências no repasse às entidades 
filantrópicas neste momento de crise financei-
ra, “com propostas diferenciadas para atender 
a população”. O coronel José Roberto Rodri-
gues de Oliveira, secretário-chefe da Casa Civil, 
recordou-se da primeira vez em que viu Uip, 
na TV, falando sobre a Aids, “que já causava 
preocupação no Brasil e no mundo”. Contou 
que, anos depois, à época em que ocupava a 
Coordenadoria da Defesa Civil, no governo 
Mário Covas, pôde acompanhar o trabalho de 
Uip como médico.

Dr. David Uip é homenageado com
“Colar de Honra ao Mérito” da ALESP

O Centro de Pesquisa Clínica da 
Faculdade de Medicina do ABC está 
com inscrições abertas em estudo so-
bre contusão e torção. Homens e mu-
lheres entre 18 e 65 anos, que sofrerem 
contusões ou torções em alguma parte 
do corpo – com exceção dos dedos –, 

medicação.
Interessados devem entrar em con-

tato de segunda, terça e sexta-feira, 
das 8h às 17h, pelo telefone (11) 4993-
5459 ou 4993-5508. A Faculdade de 
Medicina do ABC fica na Av. Príncipe 
de Gales, 821, em Santo André (SP).

Medicina ABC realiza tratamento gratuito
em pesquisa sobre lesões e contusões

VIDA DEDICADA À SAÚDE
Secretário estadual desde setembro de 

2013, Dr. David Uip é graduado em Medi-
cina pela Faculdade de Medicina da Funda-
ção do ABC, com mestrado e doutorado em 
Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Uni-
versidade de São Paulo. É também professor 
livre-docente pela Faculdade de Medicina da 
USP e professor titular na FMABC.

Uip foi diretor-executivo do Instituto do 
Coração (InCor) do HC-FMUSP de 2003 a 
2008 e diretor-presidente da Fundação Zer-
bini entre 2007 e 2008. Também dirigiu por 
10 anos a Casa da Aids, na capital paulista, 
e em 2002 passou a coordenar projetos de 
prevenção à transmissão vertical do HIV 
e de biossegurança nos hospitais nacionais 
de Angola, na África, ajudando a qualificar 
médicos e profissionais locais para prestar 

assistência aos doentes, por meio de treina-
mentos e intercâmbios.

Em fevereiro de 2009, Dr. David Uip 
assumiu o comando do Instituto de Infecto-
logia Emílio Ribas, maior centro de referên-
cia nacional em doenças infectocontagiosas, 
com 136 anos de existência. À frente da ins-
tituição, firmou convênio com a Fundação 
Faculdade de Medicina, entidade de apoio à 
assistência, ensino e pesquisa, que auxilia o 
Hospital das Clínicas da FMUSP a agilizar 
reposição de recursos humanos e moderni-
zar a gestão do hospital, mas manteve a uni-
dade sob administração direta da Secretaria 
de Estado da Saúde.

Sob sua direção, o Emílio Ribas ganhou 
novo e moderno ambulatório, que ampliou 
em quase 70% a capacidade para consultas 
médicas eletivas. Além disso, uma “filial” 

do instituto foi inaugurada no município do 
Guarujá – unidade hoje sob administração 
da Fundação do ABC. “Minha dedicação ao 
serviço público não prejudicou minha vida 
pública”, afirmou Uip, enumerando as pa-
lestras realizadas por ele, além de capítulos 
de livros, artigos publicados (mais de 400) e 
trabalhos científicos apresentados no Brasil 
e exterior (314).

Com quase 40 anos de carreira, o médi-
co não se furtou a falar da pasta de Saúde, 
que tem orçamento anual de R$ 23,5 bilhões 
e 150 mil funcionários. Citou problemas que 
a Secretaria enfrenta, como a judicialização 
e a queda na arrecadação. “Nada, absoluta-
mente nada resolve, além do trabalho. Com 
ele que iremos continuar formando gestores 
públicos e firmando compromissos com a 
saúde digna e humanizada”. 

O homenageado, Dr. David Uip, e o autor da iniciativa, deputado Fernando Capez

podem procurar a equipe da FMABC em 
até 48 horas após a lesão para se candida-
tar ao estudo.

O objetivo do trabalho é realizar aná-
lise comparativa ao avaliar a eficácia de 
uma medicação no alívio das dores, que 
será administrada de duas maneiras: com-

primido oral e adesivo. Por essa razão, os 
interessados em participar devem apresen-
tar ao menos um sintoma de dor ou infla-
mação local.

O tratamento é gratuito, realizado na 
própria Faculdade de Medicina do ABC, e 
inclui consultas médicas, exames, raio-x e 

Divulgação ALESP
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Com apenas um caso para cada 2 mil nas-
cimentos, as doenças neuromusculares são 
consideradas raras e de difícil diagnóstico. 
Trata-se de área de estudo ainda recente na 
Medicina, com poucos serviços especializa-
dos no país capazes de identificar e de tra-
tar adequadamente os pacientes. Entretanto, 
apesar da alta complexidade, desde 2008 o 
Grande ABC conta com serviço específico 
nesse segmento. Instalado no campus uni-
versitário em Santo André, o Ambulatório 
de Doenças Neuromusculares da Faculdade 
de Medicina do ABC oferece atendimento 
gratuito aos usuários, mas sofre com a falta 
de encaminhamentos de pacientes pela rede 
pública da região – que, por falta de integra-
ção e desconhecimento do serviço, geralmen-
te direciona esses casos para a Universidade 
de São Paulo ou Escola Paulista de Medicina 
(Unifesp), ambas na Capital.

As doenças neuromusculares atingem o 
músculo (miopatia), o nervo (neuropatia) ou 
a placa mioneural - localizada entre o músculo 
e o nervo. Entre as ocorrências mais frequen-
tes estão as distrofias musculares, de caráter 
hereditário; a miastenia grave, cujos principais 
sintomas são fadiga muscular e queda das pál-
pebras (ptose); e as neuropatias decorrentes 
do diabetes ou do abuso de álcool. “Essas 
doenças podem ter causas imunológica, tóxi-
ca (uso de medicamentos), inflamatórias e até 
mesmo ser o primeiro sinal de uma doença 
pré-existente ou que está por vir”, explica a 
neurologista responsável pelo Ambulatório 
de Doenças Neuromusculares da FMABC, 
Dra. Alzira Alves de Siqueira Carvalho.

DA CAPITAL PARA O ABC
A complexidade diagnóstica desse tipo 

de doença faz com que muitas vezes os pa-
cientes passem por diversos especialistas e 
realizem dezenas de exames de alto custo 
sem obter diagnóstico e tratamento adequa-
dos. É o caso do pequeno Gustavo Barbo-
sa de Lima, andreense de 10 anos de idade, 
que desde os 4 anos luta por atendimento 
adequado contra a distrofia muscular de 
Duchenne. “ Com cerca de 4 anos, o Gus-
tavo começou a andar na ponta dos pés e a 
cair muito. Passamos por diversos médicos, 
serviços e exames, mas somente quando ele 
tinha 6 anos é que foi realizado o primeiro 
exame genético. Com o resultado, fomos en-
caminhados para a USP, onde foi feita a bi-
ópsia muscular e, finalmente, o diagnóstico 

Pacientes com doenças neuromusculares
têm tratamento gratuito no ABC
Faculdade de Medicina do ABC mantém ambulatório específico em Santo André

de distrofia muscular de Duchenne”, recor-
da a mãe, Luciana Barbosa de Lima.

A distrofia muscular de Duchenne é uma 
doença grave, de caráter progressivo e que se 
inicia na infância. O prognóstico e a qualida-
de de vida do paciente podem ser melhorados 
significativamente com diagnóstico precoce. 
O sintoma principal é a criança cair muito, o 
que faz com que seja taxada de estabanada e 
preguiçosa. “Duchenne não é exceção entre 
as doenças neuromusculares. O problema do 
diagnóstico tardio está na maioria das pato-
logias desse segmento. Temos poucos profis-

sionais capacitados a identificar e tratar e fal-
tam serviços especializados, equipamentos e 
infraestrutura que subsidiem o diagnóstico”, 
adverte Dra. Alzira Carvalho, que completa: 
“Há cerca de 15 anos, a sobrevida de um pa-
ciente com distrofia de Duchenne não passa-
va de 18 anos. Hoje, com os cuidados, tera-
pias e medicações disponíveis, esses pacientes 
chegam tranquilamente aos 40 anos”, garante 
a médica, que detalha: “Essa é uma miopatia 
hereditária que em aproximadamente 90% 
dos casos não manifesta sintomas no sexo 
feminino. Dessa forma, somente quando as 

Luciana Barbosa de Lima e o filho Gustavo, em tratamento na FMABC contra distrofia muscular de Duchenne

portadoras têm filhos homens elas acabam 
descobrindo o problema”.

Todo o tratamento de Gustavo seguiu na 
USP, na Capital paulista, até 2014, quando a 
mãe ficou sabendo, por acaso, que a Faculda-
de de Medicina do ABC também realiza este 
serviço. “Somos de Santo André e chegáva-
mos a levar 3 horas para ir até a USP. Fazer 
o tratamento aqui no ABC facilitou muito”, 
assegura a mãe.

Com a demora de 2 anos até o diagnóstico, 
a doença avançou e hoje Gustavo não conse-
gue mais andar sozinho, mas somente com a 
ajuda de terceiros. Entretanto, o pequeno ini-
ciou em meados de julho tratamento com uma 
nova medicação, o Ataluren, e a expectativa de 
melhora é grande. Trata-se de droga aprovada 
no final de 2015 na Europa, ainda indisponí-
vel no Brasil. “Foi uma luta, pois é um medi-
camento de alto custo e só conseguimos via 
decisão judicial. Tivemos até que ir à Brasília 
passar por perícia a pedido do juiz. Quando 
recebemos o medicamento, a nota fiscal do 
tratamento de 6 meses era de R$ 720.000,00”, 
conta Luciana Barbosa de Lima.

Segundo a Dra. Alzira Alves de Siquei-
ra Carvalho, o Ataluren não é indicado para 
todos os casos de distrofia muscular de Du-
chenne, mas apenas para cerca de 13% a 15% 
dos pacientes – como é o caso de Gustavo. 
Enquanto a doença impede a produção de 
um tipo de proteína pelo organismo, a medi-
cação “engana” o DNA e permite a formação 
dessa proteína. “Apesar da proteína produzi-
da ser defeituosa, ela é muito melhor para o 
organismo do que quando não havia proteína 
nenhuma”, afirma Dra. Alzira.

Para identificação dos casos que podem 
se beneficiar com a droga é necessário rea-
lizar sequenciamento do gene – exame que 
também é feito na FMABC. A disciplina de 
Saúde Sexual, Reprodutiva e Genética Popu-
lacional atua em parceria com o Ambulatório 
de Doenças Neuromusculares para realização 
do diagnóstico com utilização de um sequen-
ciador de última geração. “Trata-se de exame 
que precisa ser realizado em todos os pacien-
tes com distrofia muscular de Duchenne, pois 
outras drogas que já estão sendo liberadas nos 
Estados Unidos e Europa também têm um 
alvo específico e serão úteis para a uma outra 
porcentagem de doentes”, completa Dr. Da-
vid Feder, professor titular de Farmacologia 
da Faculdade de Medicina do ABC.
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Três alunos de Medicina da Faculdade 
de Medicina do ABC se depararam com 
um caso extremamente raro no Ambula-
tório de Distúrbios de Movimento e rela-
taram a experiência em forma de pôster, 
posteriormente premiado em congresso 
científico. O trabalho dos acadêmicos 
descreve o quadro de uma criança com 
distonia responsiva à Levodopa – doença 
genética e de difícil diagnóstico. Estima-
se que a incidência seja de 0,5 a 1 caso a 
cada 1 milhão de pessoas.

“Em 26 anos de formação, esse foi 
o segundo caso de distonia responsiva 
à Levodopa que tratei”, revela a profes-
sora de Neurologia e coordenadora do 
Ambulatório de Distúrbios de Movimen-
to da FMABC, Dra. Margarete de Jesus 
Carvalho, que explica: “Somente quem 
trabalha na área pensa em uma doença 
como essa, pois é extremamente rara e 
com diagnóstico de exclusão. Sem suces-
so, a criança já havia passado por diversos 
serviços especializados, médicos neuro-
logistas e profissionais com experiência 
em doenças genéticas e neuromusculares. 
Realizou, inclusive, exames de alta com-
plexidade, como ressonância magnética e 

Pôster de alunos de Medicina relata caso de 
doença extremamente rara tratada no ABC

Além da medicação oral, Gustavo Barbo-
sa de Lima também realiza acompanhamento 
de fisioterapia e sessões de hidroterapia. “O 
curso de Fisioterapia da FMABC mantém 
parcerias em São Caetano e oferece dois lo-
cais para realização de hidroterapia. A partir 
de 2017, esse trabalho deve ser ampliado, pois 
pretendemos retomar uma parceria impor-
tante que vigorou na época do prefeito José 
Auricchio, que permitia que utilizássemos 
piscinas municipais para esse tipo de ativida-
de de reabilitação”, planeja a coordenadora 
do curso de Fisioterapia da FMABC, Dra. 
Márcia Cristina Bauer Cunha.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
O Ambulatório de Doenças Neuromus-

culares da Faculdade de Medicina do ABC 
funciona todas as terças-feiras, das 9h às 
15h30. Além do atendimento convencional, 
o local participa de estudos científicos que 
buscam nova esperança para portadores des-
sas doenças. Os pacientes são encaminhados 
via centrais de regulação dos municípios do 
Grande ABC – ou seja, a marcação é feita 
nas próprias cidades de origem dos pacientes, 
através das Unidades Básicas de Saúde.

Também no campus universitário da 
FMABC funciona o Laboratório de Doenças 
Neuromusculares Luciano Paschoini – o pri-
meiro do gênero na rede pública do Grande 
ABC. O local viabiliza a principal ferramenta 
de diagnóstico precoce dessas doenças, que 
é a biópsia muscular. Com anestesia local, o 
procedimento consiste na retirada cirúrgica 
de segmento do músculo ou do nervo para 
análise. “A biópsia muscular é o passo mais 
importante do diagnóstico e poucos laborató-
rios estão habilitados a realizá-la. Montamos 
no prédio da Técnica Cirúrgica, no próprio 
campus da FMABC, laboratório completo 
e equipado com microscópio, criostato, ge-
ladeira, estufa, balança e container de nitro-
gênio líquido para armazenamento”, explica 
Dra. Alzira Carvalho.

Além da equipe docente, participam das 
atividades do ambulatório médicos residentes 
de Neurologia, Clínica Médica e Infectologia, 
assim como alunos dos cursos de Fisioterapia e 
de Medicina – membros da Liga de Genética. 

DOENÇAS RARAS
O atendimento a pacientes com distrofia 

muscular de Duchenne está inserido nas ativi-
dades do Grupo de Atenção Integral de Do-
enças Raras da FMABC. Segundo o professor 
titular da disciplina de Saúde Sexual, Reprodu-
tiva e Genética Populacional e coordenador do 
grupo, Dr. Caio Parente Barbosa, hoje a facul-
dade já realiza atendimentos em diversos tipos 
de doenças raras, com destaque paras as áreas 
de erros inatos do metabolismo, doenças raras 
imunológicas, fibrose cística e doenças neuro-
musculares. Interessados podem obter mais 
informações sobre esse trabalho através do tele-
fone (11) 4433-2846.

eletroneuromiografia. Entretanto, como seus 
pais e irmãos não desenvolveram a doença, o 
diagnóstico tornou-se ainda mais difícil”.

Até os 5 anos de idade, a criança não 
apresentava sintomas. De repente, passou a 
sofrer com alterações importantes na mar-
cha, instabilidade postural, tremores e qua-
dro de distonia, com movimentos involuntá-
rios, mas sem comprometimento cognitivo. 
“Os pacientes geralmente acordam bem e os 
sintomas pioram durante o dia. Apesar de 
genética, a doença nem sempre se manifesta 
nos pais ou em outros membros da família”, 
acrescenta Dra. Margarete de Jesus Carva-
lho, que orientou o trabalho dos alunos da 
FMABC. Somente aos 7 anos a menina teve 
seu problema efetivamente diagnosticado. 
“Reavaliamos a paciente, analisamos todos 
os exames que ela já havia feito e, na ausên-
cia de qualquer outra doença, suspeitamos 
de distonia responsiva à Levodopa. A con-
firmação veio a partir do teste terapêutico 
com Levodopa, que é o medicamento pa-
drão utilizado no tratamento desse tipo de 
patologia. A criança respondeu 100% à me-
dicação e em uma semana não apresentava 
mais sintomas, ratificando nossa suspeita 
diagnóstica”, afirma a neurologista.

Conforme relatos da mãe, a menina 
de 7 anos “voltou ao normal”. Em cerca 
de 24 horas após o início da medicação, 
os sintomas já reduziram drasticamente. 
“É incrível a mudança percebida com o 
início da medicação. Sentimos necessi-
dade de realizar este trabalho, justamen-
te para divulgar a importância do diag-
nóstico e o ganho na qualidade de vida 
que o mesmo promoveu para aquela 
família, assim como o benefício para o 
desenvolvimento adequado da criança. 
Somente um comprimido por dia e to-
dos os sintomas desapareceram. O tra-
tamento tira a pessoa de uma limitação 
grave e ela volta à vida normal. Esse é o 
grande objetivo da Medicina”, conside-
ram os alunos Lucas Prezotto Giordani 
e Ariadine Chaves de Oliveira, autores 
do relato de caso ao lado da também 
acadêmica Jéssica Lopes de Souza.

O trabalho “Distonia responsiva à 
Levodopa: relato de caso” foi apresen-
tado em forma de pôster no 41º Con-
gresso Médico Universitário do ABC, 
em agosto, quando conquistou terceiro 
lugar no “Prêmio Rede D’Or de Incenti-
vo à Criação Científica”. 

Dra. Margarete de Jesus Carvalho e os alunos Ariadine Chaves de Oliveira e Lucas Prezotto Giordani
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Docente defende Doutorado sobre aprendizagem 
em química no ensino superior

Curso de Farmácia celebra ‘Setembro Vermelho’ 
e reforça prevenção de doenças cardiovasculares

Professores e alunos do curso de Far-
mácia da Faculdade de Medicina do ABC 
comemoraram em 29 de setembro o “Dia 
Mundial do Coração” com ação voltada ao 
“Setembro Vermelho”, cujo objetivo foi cha-
mar a atenção para a importância da preven-
ção das doenças cardiovasculares. Sob orien-
tação das docentes Ana Elisa Prado Coradi 
e Sonia Hix, os acadêmicos estiveram das 9h 
às 12h nos ambulatórios de especialidades 
do prédio Anexo III, no próprio campus 
universitário, orientando a população sobre 
os principais fatores de risco para as doenças 
do coração – entre os quais a hipertensão, o 
diabetes e as dislipidemias.

Além da parte teórica, os estudantes 
também realizaram aferição de pressão arte-
rial e testes de glicemia capilar (diabetes) em 
pacientes, acompanhantes e funcionários, 
assim como aplicaram questionários e distri-
buíram folhetos explicativos.

“Aproveitamos o Dia Mundial do Cora-

Professora do curso de Farmácia da Fa-
culdade de Medicina do ABC, Dra. Lucia 
Machado de Andrade acaba de ter sua tese 
de doutorado aprovada pela Universidade 
Federal do ABC. Batizada “A ação coletiva 
na produção de videoaula screencast como 
estratégia mobilizadora da aprendizagem 
em química por alunos ingressantes no 
ensino superior”, a tese defendida em 16 
de setembro apresentou proposta educa-
cional que agrega ação coletiva e produção 
de videoaulas, com objetivo de permitir o 
alcance de habilidades cognitivas de alta 
ordem. Além do sucesso do método, o tra-
balho comprovou de forma inédita a exis-
tência de esquema coletivo, contribuindo 
com a Teoria dos Campos Conceituais do 
psicólogo, matemático e filósofo francês 
Gérard Vergnaud.

Docente nas disciplinas de Quími-
ca Geral e Inorgânica e Fisicoquímica do 
curso de Farmácia da FMABC, Dra. Lucia 
Machado de Andrade é mestre em Ensino 
de Química pelo Instituto de Química, Ins-
tituto de Física e Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (USP) e licencia-
da em Química pelo Instituto de Química 
da USP. “O conhecimento de química dos 

alunos na vivência de dois grupos de situ-
ações – o primeiro, de caráter individual, e 
o segundo, coletivamente. “Como hipótese, 
tem-se como alicerce dessa movimentação 
o aumento da quantidade e da qualidade dos 
indicadores, incluindo os invariantes opera-
tórios, ou seja, as operações do pensamento 
aliadas aos conteúdos conceituais, segundo 
Vergnaud”, explica Dra. Lucia Machado 
de Andrade, que conclui: “Os resultados 
contabilizaram maior quantidade e melhor 
qualidade dos indicadores cognitivos nas 
situações de caráter coletivo, permitindo 
inferir que, nas condições do estudo reali-
zado, houve um movimento ascensional na 
aprendizagem em química”.

Participaram da pesquisa alunos do pri-
meiro ano do curso de Farmácia da Faculda-
de de Medicina do ABC. O tema escolhido 
para as situações propostas foi a ebulição da 
água, que permite explicações em diferentes 
níveis de cognição. As tarefas propostas fo-
ram filmadas durante as resoluções e as gra-
vações foram transcritas e analisadas com 
auxílio do software Transana. Ao final dos 
trabalhos, foi produzida uma videoaula pelo 
grupo, no modelo screencast, gravada com 
auxílio do programa CamStudio.

Simone Alves de Assis Martorano (UNIFESP), Agnaldo Arroio (USP), Fernando Luiz Cassio Silva  
(UFABC), Marco Antonio Bueno Filho (UFABC), Lucia Machado de Andrade (FMABC), 

Káthia Maria Honório (USP/UFABC) e Leonardo José Steil (UFABC)

estudantes que ingressam no ensino superior 
é frequentemente relatado na literatura como 
deficiente, o que acarreta dificuldade de com-
preender conceitos e fenômenos. É importante 
conhecer as operações do pensamento, aliadas 
aos conteúdos conceituais que um estudante 
mobiliza para aprender, a fim de auxiliá-lo a 
melhorar sua capacidade cognitiva e a suprir, da 
melhor forma possível, as lacunas educacionais 

que apresenta”, considera a nova doutora.
Nesse contexto, a pesquisa no doutorado 

teve por finalidade investigar a mobilização 
na aprendizagem em química promovida pela 
ação coletiva de alunos ingressantes no ensi-
no superior, ao resolver tarefas envolvendo 
videoaulas screencast.

Para tal, foi realizado estudo de caso investi-
gando indicadores cognitivos mobilizados pelos 

ção e também o Dia Internacional do Far-
macêutico, celebrado em 25 de setembro, 
para fazermos uma comemoração conjun-
ta. Pacientes e acompanhantes receberam 
orientações farmacêuticas e puderam par-
ticipar de palestras com os discentes sobre 
prevenção de doenças cardiovasculares. A 
ação contou ainda com apoio do curso de 
Nutrição da FMABC, que destacou alunos, 
supervisionados pela professora e vice-
coordenadora, Tatiana Souza Alvarez, para 
medições de peso, altura e cálculo de índice 
de massa corpórea (IMC) dos usuários dos 
ambulatórios, assim como para orientações 
nutricionais”, enumera a professora Sonia 
Hix, que coordena o curso de Farmácia.

As comemorações pelo “Setembro Ver-
melho” tiveram sequência no período notur-
no, quando os estudantes de Farmácia partici-
param da palestra “Doenças cardiovasculares e 
seus aspectos clínicos”, comandada pela Dra. 
Marisa Regina de Fátima Veiga de Gouveia. Objetivo da ação foi chamar a atenção para a importância da prevenção das doenças cardiovasculares
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Hospital Mário Covas organiza simpósio sobre 
cuidados paliativos e terminalidade da vida

Terapia Ocupacional inicia cursos de geração de renda 
com usuários da Casa Ronald ABC

Os avanços tecnológicos e terapêuticos 
da medicina prolongaram a expectativa de 
vida da humanidade, mas esse progresso 
também trouxe o aumento de doenças crô-
nicas e degenerativas, que fazem crescer o 
contingente de pacientes em estado termi-
nal. Quando o tratamento curativo já não 
oferece mais respostas aos doentes, entram 
em cena os chamados cuidados paliativos. 
Trata-se de conceito contemporâneo de cui-
dar do paciente, buscando proporcionar-lhe 
bem-estar físico, emocional e espiritual até o 
fim da vida, aliviando, sobretudo, o descon-
forto da dor.

Os cuidados especiais de apoio a doen-
tes terminais buscam proporcionar uma vida 
tão ativa quanto possível, até a morte, segun-
do conceito da OMS (Organização Mundial 
da Saúde). Além do alívio do sofrimento a 
partir do controle de dores e sintomas, tam-
bém a família recebe aconselhamento espiri-
tual, financeiro e legal.

Para falar das novas abordagens nessa 
área, inclusive sobre como a família deve lidar 
com o enfrentamento da morte de um ente 
querido, o Hospital Estadual Mário Covas de 
Santo André organizou em 14 de outubro, 
das 9h às 13h, o “Simpósio Multidisciplinar 
de Cuidados Paliativos”. Aspectos legais, téc-
nicos, éticos e morais foram apresentados e 
debatidos no simpósio, com ênfase na preo-

A parceria entre a Faculdade de Me-
dicina do ABC e a Associação Projeto 
Crescer do ABC, que administra a Casa 
Ronald McDonald ABC por meio de 
voluntários do Rotary Club Santo An-
dré, acaba de ser intensificada. Em 26 
de setembro, o curso de Terapia Ocupa-
cional da FMABC deu início a oficinas 
para geração de renda como forma de 
beneficiar acompanhantes dos pacientes 
hospedados na Casa. Até o final de no-
vembro já estão programados mais três 
encontros com alunos, residentes e pro-
fessores da T.O.

Recentemente, o presidente da Casa 
Ronald McDonald ABC, Nelson Tadeu 
Pereira, esteve reunido com coordena-
dores dos cursos da FMABC, a fim de 
apresentar as dependências da instituição 

de de colocar em prática todo conteúdo 
teórico que aprendem na faculdade”, 
explica Pereira.

Segundo o vice-diretor da FMABC, 
Dr. Fernando Luiz Affonso Fonse-
ca, estão envolvidos na parceria com a 
Casa Ronald ABC alunos de graduação 
de todos os nove cursos disponíveis na 
instituição de ensino e residentes do 
programa de Atenção ao Câncer. “A atu-
ação dos estudantes ocorrerá por meio 
de projetos de humanização, pesquisa 
científica e atividades complementares. 
Alguns trabalhos já estão em andamen-
to, como este da Terapia Ocupacional, 
um de Nutrição e outro da Pediatria, 
enquanto outros ainda estão em fase 
de elaboração pelos coordenadores dos 
cursos”, revela Fonseca.

de Cuidados Paliativos do Hospital Estadual 
Mário Covas foi feita pelo médico aneste-
siologista responsável pelo Grupo de Cui-
dados Paliativos do HEMC, Dr. Yuri Louro 
Bruno de Abreu. Em seguida, a diretora do 
Instituto Paliar e membro da Câmara Técni-
ca sobre Terminalidade da Vida e Cuidados 
Paliativos do Conselho Federal de Medicina, 
Dra. Maria Goretti Sales Maciel, falou espe-
cificamente sobre os “Cuidados Paliativos”.

Pós-graduada em Tanatologia pela Uni-
versidade de São Paulo e psicoterapeuta 
especializada em situações de luto e UTIs, 
a psicóloga clínica e hospitalar Dra. Deusa 
Samú comandou das 10h20 às 11h20 “Con-
versa aberta sobre morte e luto”.

O simpósio teve continuidade com pa-
lestra sobre “Aspectos legais ligados à termi-
nalidade da vida no Brasil”, ministrada pelo 
diretor geral do Hospital Estadual Mário 
Covas, professor regente da disciplina de 
Anestesiologia da Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) e membro da Câmara Téc-
nica de Anestesiologia do Conselho Federal 
de Medicina, Dr. Desiré Carlos Callegari.

O encerramento das atividades foi mar-
cado por mesa redonda moderada pelo pro-
fessor Emérito do Departamento de Pedia-
tria da FMABC e coordenador do Programa 
de Humanização da Fundação do ABC, Dr. 
Drauzio Viegas. 

cupação multidisciplinar com as práticas hu-
manizadas e os próprios cuidados paliativos.

“Nosso objetivo principal foi informar 
aos profissionais de saúde o que são os cui-
dados paliativos e quais as indicações, com 
exemplos práticos de como podemos auxiliar 
um paciente nessas condições, além de ajudar 
a lidar com o tema morte, que ainda é um 
tabu, mesmo para profissionais de saúde”, 
reconhece o médico anestesiologista respon-
sável pelo Grupo de Cuidados Paliativos do 

HEMC, Dr. Yuri Louro Bruno de Abreu.
Com entrada gratuita, o evento teve 

como público-alvo estudantes e profissio-
nais da saúde e ocorreu no Anfiteatro Gran-
de ABC do hospital, sob responsabilidade 
da coordenação da Educação Continuada da 
Enfermagem e apoio das equipes médicas e 
da Superintendência.

PROgRAMAÇÃO
A abertura do Simpósio Multidisciplinar 

e, assim, cada curso desenvolver um projeto 
adequado para atender às necessidades reais 
de pacientes e acompanhantes. “O foco da 

parceria é a humanização. Pretendemos ofe-
recer aos hóspedes atendimento mais perso-
nalizado. Já os estudantes terão oportunida-

Objetivo foi passar informações sobre o que são os cuidados paliativos e quais as indicações

Projetos de humanização, pesquisa científica e atividades complementares integram parceria 
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Projetos da Fundação do ABC recebem
prêmio “Amigo do Meio Ambiente” 2016

Dois projetos desenvolvidos por unida-
des da Fundação do ABC estiveram entre 
os vencedores da edição 2016 do prêmio 
“Amigo do Meio Ambiente” – certificação 
concedida pela Secretaria de Estado da Saú-
de de São Paulo a organizações de saúde que 
atuam no SUS (Sistema Único de Saúde). O 
evento de premiação ocorreu em 14 de se-
tembro, no Hospital Sírio-Libanês, durante 
o IX Seminário Hospitais Saudáveis.

AME Santo André e o convênio com a 
Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus 
estiveram entre os trabalhos premiados nes-
te ano. Além dos dois projetos da FUABC, 
outras 13 iniciativas, de todo o Brasil, foram 
premiadas por ações sustentáveis voltadas 
à reciclagem de materiais, reciclagem de re-
síduos, mobilidade, melhorias no gerencia-
mento de resíduos em serviços de saúde, 
educação e gestão ambiental para os colabo-
radores e a comunidade, plantio de árvores, 
tratamento de efluentes, economia no uso 
de água e energia elétrica, gerenciamento 
de resíduos perigosos, eliminação do uso de 
mercúrio e outras substâncias nocivas, entre 
outras áreas.

“O conceito de sustentabilidade é muito 
mais amplo do que colocar em prática ações 
de preservação ambiental. Ser sustentável é 
implementar e desenvolver projetos efetivos, 
a curto, longo e médio prazo, que alinhem 
responsabilidade social ao cuidado e respei-
to com o meio ambiente. E é esse o principal 
objetivo deste prêmio, valorizar as ações de-
senvolvidas por organizações de saúde que 
atendam o SUS, para que elas sejam propa-
gadas e sirvam de exemplo e inspiração para 
outras unidades hospitalares”, descreve Dr. 
David Uip, secretário de Estado da Saúde de 
São Paulo.

Ao todo a Fundação do ABC participou 
da edição 2016 do prêmio Amigo do Meio 
Ambiente” com 11 unidades de saúde ge-
renciadas. Além dos dois trabalhos premia-
dos, receberam menções honrosas projetos 
do AME Mauá, Centro Hospitalar Munici-
pal de Santo André, Hospital da Mulher de 
Santo André, Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário, Hospital Estadual de Francis-
co Morato, Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II e Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Franco da Rocha. A Faculdade de 
Medicina do ABC, o convênio São Mateus e 
o AME Praia Grande receberam duas men-

AME Santo André e convênio com a Supervisão Técnica de Saúde de São Mateus 
estiveram entre os 15 trabalhos premiados neste ano

os equipamentos de saúde, dá suporte para 
a implantação de ações e projetos na área 
de sustentabilidade, presta consultoria e in-
centiva a inscrição dos trabalhos no prêmio 
Amigo do Meio Ambiente.

PROJETO CATADORES 
SAUDáVEIS ATENDE 
POPULAÇÃO EM SÃO MATEUS
Um dos trabalhos premiados neste ano é 

fruto do convênio entre a Fundação do ABC 
e a Supervisão Técnica de Saúde de São Ma-
teus, que, por meio do Programa Ambientes 
Verdes e Saudáveis (PAVS) da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São Paulo, organizaram 
em 13 de agosto a 11ª edição do Projeto Ca-
tadores Saudáveis. O evento teve lugar no 
entorno da UBS/AMA Jardim Conquista III 
e Igreja Sagrado Coração de Jesus, em São 
Mateus, na Zona Leste da Capital, e buscou 
a promoção da saúde junto aos catadores de 
materiais recicláveis, aproximando essa popu-
lação dos equipamentos de saúde e valorizan-
do o trabalho que desenvolvem. Foram reali-
zados 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 

Após reunião, equipe de sustentabilidade da FUABC e profissionais das 
mantidas plantam mudas em comemoração pelo Dia da Árvore

ções honrosas cada, enquanto o AME Santo 
André recebeu outras três.

Em 21 de setembro, o Departamento de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade da Funda-
ção do ABC reuniu na sede administrativa da 
FUABC representantes das diversas unidades 
gerenciadas, com intuito de conversar a respeito 
dos trabalhos desenvolvidos e sobre o prêmio 
Amigo do Meio Ambiente. A ocasião também 
foi marcada pelo plantio de mudas no campus 

universitário da Faculdade de Medicina do ABC 
em comemoração pelo Dia da Árvore – cele-
brado justamente em 21 de setembro.

Desde o início deste ano, a equipe de 
sustentabilidade da FUABC tem promovi-
do encontros periódicos com as unidades 
gerenciadas, com objetivo de estimular a 
troca de informações, a cooperação e até 
mesmo o desenvolvimento de ações conjun-
tas. Além disso, o grupo da FUABC visita 

Equipe do Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Fundação do ABC e profissionais das mantidas durante o “Seminário Hospitais Saudáveis 2016”
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Nardini conquista 4º prêmio consecutivo de sustentabilidade

na programação atividades como pintura de 
carroças pelo Núcleo de Ações Sociocultu-
rais 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 
houve 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 a autoestima e desenvolvendo 
ações criativas que utilizam o graffiti para 
conscientizar, engajar e transformar. Os ca-
tadores receberam kits com protetor solar, 
luvas de proteção, coletes 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 
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 Ma-
teus teve início em 2012, por iniciativa da Uni-
dade Básica de Saúde Jardim Conquista III. Por 
meio de articulação local, outras duas unidades 
de saúde foram envolvidas no trabalho, assim 

como conselhos gestores, lideranças e comer-
ciantes locais. O primeiro encontro contou com 
15 catadores beneficiados e inspirou as edições 
seguintes. Até a 10ª edição foram quase 200 ca-
tadores atendidos em São Mateus, Sapopemba, 
Cidade Tiradentes e Santo André.

AME SANTO ANDRé REDUZ EM 
22,54% CONSUMO DE ENERgIA
Gerido pela Fundação do ABC desde a 

inauguração em 2010, o Ambulatório Médi-
co de Especialidades (AME) de Santo André 
foi premiado neste ano pelo projeto “Redu-
ção de consumo de energia elétrica após 
substituição de lâmpadas halógenas para 
lâmpadas LED ecologicamente corretas”.

Conforme detalhado no trabalho da uni-
dade, o setor energético tem passado por 
transformações ao longo dos anos e, ultima-
mente, uma das principais mudanças nesse 
mercado é a tecnologia LED, que permite 
a fabricação de lâmpadas de alta eficiência e 
com redução no consumo de energia quando 
comparadas às lâmpadas tradicionais, o que 

Nilze Fávero e Sérgio Leles dos Santos, 
do AME Santo André

Ecimara dos Santos Silva, do Hospital Nardini

Sandro Nicodemo, coordenador ambiental da 
Fundação do ABC para o convênio São Mateus e 

membro do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis

contribui sobremaneira com a preservação 
do meio ambiente. Entre as principais vanta-
gens das lâmpadas LED estão a ausência de 
mercúrio na composição, longa durabilidade 
– 15.000 horas ou cerca de 7 anos usando 
6 horas por dia –, economia de até 83% no 
consumo de energia e acendimento instan-
tâneo, além de não aquecerem o ambiente e 
serem consideradas ideais para iluminação de 
objetos coloridos e sensíveis ao calor.

Frente a esses benefícios, o AME Santo 
André implantou programa de substituição de 
lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED. A 
primeira fase do projeto foi desenvolvida no 
centro cirúrgico, hospital dia, auditório e áreas 
comuns, pois foram classificados como as alas 
com maior consumo de energia. Ao todo foram 
substituídas 250 lâmpadas halógenas por lâm-
padas LED entre setembro e outubro de 2015.

Com as alterações, notou-se redução signifi-
cativa no consumo de energia mensal. Compa-
rativamente, o consumo médio entre fevereiro 
e agosto de 2015 foi de 30.377,1 kW. Após as 
substituições das lâmpadas, a média obtida en-

Desde 2013 o Hospital de Clínicas 
Dr. Radamés Nardini de Mauá tem suas 
iniciativas sustentáveis premiadas no 
Seminário Hospitais Saudáveis (SHS), 
que em 2016 chegou à nona edição. O 
evento, que aconteceu nos dias 14 e 15 
de setembro no Hospital Sírio-Libanês, 
na Capital, é organizado anualmente em 
parceria com a organização internacio-
nal Saúde Sem Dano e a Secretaria de 
Estado da Saúde. Este ano o Nardini 
foi reconhecido pela ação de descar-
te correto de lâmpadas fluorescentes 
a partir da verba gerada pela venda de 
material reciclável. Foram premiadas 40 
unidades de Saúde de todo o País que 
integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e a rede privada.

Entre 2013 e 2016 o hospital deixou 
de mandar ao aterro sanitário 60 tone-
ladas de materiais como papel, plástico 
e papelão. Com a venda da coleta, que 
garante mensalmente cerca de R$ 300, 
o hospital custeia a destinação adequada 
das lâmpadas. O montante é recolhido 
pela mesma empresa que realiza a coleta 
do material reciclável. Esta, por sua vez, 
encaminha à empresa especializada em 
descarte seguro de lâmpadas. O setor de 
Controle de Risco Hospitalar e Ambien-
tal do Nardini monitora as ações me-
diante envio de relatório mensal e cer-
tificados. Entre agosto de 2015 e agosto 
deste ano, o hospital descartou de forma 
sustentável 3.700 lâmpadas.

A lâmpada fluorescente tem grande 

lhador e redução do impacto ambiental. Hoje, 
com o fluxo estabelecido e divulgado na insti-
tuição, as lâmpadas inservíveis têm local pró-
prio e organizado para armazenamento.

“Com o engajamento das ações de promo-
ção à saúde ambiental no hospital podemos 
demonstrar a importância do setor saúde estar 

envolvido com as questões ambientais. Tais 
ações nos permitem reverter o aumento na 
carga de doenças por causas ambientais e 
apresentar a oportunidade de contornar a 
escalada de custos na assistência”, comen-
ta a responsável pelo setor de Controle de 
Risco Hospitalar e Ambiental da unidade, 
Ecimara dos Santos Silva.

Entre outras ações sustentáveis re-
centemente desenvolvidas no hospital 
estão o controle interno da qualidade da 
água, a reciclagem dos resíduos gerados 
pelas obras em andamento (pronto-so-
corro e maternidade) e dejetos ferrosos 
de infraestrutura, assim como a substi-
tuição inicial das lâmpadas fluorescentes 
por lâmpadas LEDs e a elaboração do 
Plano de Educação Ambiental.

ADESÃO À REDE
Em 2013, para aderir ao Projeto 

Hospitais Saudáveis (PHS), o Hospital 
Nardini optou por assumir e desenvol-
ver nove objetos que compõem a Agen-
da Global Hospitais Verdes e Saudáveis. 
Várias iniciativas já foram consolidadas 
e outras constam no Plano de Gerencia-
mento de Resíduos de Serviço de Saúde 
da instituição.

No seminário deste ano, os hospitais 
membros do PHS aderiram ao “Desa-
fio 2020 - a Saúde pelo Clima”, que tem 
como objetivo mobilizar organizações 
de saúde de todo o mundo a implantar 
ações efetivas de redução na emissão de 
gases de efeito estufa, como o carbono.

tre setembro de 2015 e março de 2016 foi de 
23.529,4 kW. A redução de 6.847,7 kW equivale 
à economia de 22,54% no período, com relevan-
te impacto financeiro e para o meio ambiente.

potencial poluidor e impactante ao meio am-
biente e à saúde humana. Caso seja quebrada, 
libera mercúrio, substância altamente nociva 
e que pode levar à intoxicação. Se o vapor for 
inalado por quem a manuseia pode provocar 
graves problemas respiratórios. Com isso, a 
iniciativa agregou proteção à saúde do traba-
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Projeto FUMCAD contra o câncer infantil recebe 
apoio da ACISA e de contadores de Santo André

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 a projetos relacionados à 
garantia dos direitos de crianças e adolescen-
tes. O primeiro projeto aprovado é o do Am-
bulatório de Oncologia Pediátrica da Faculda-
de de Medicina do ABC. Em 19 de setembro, 
contadores de Santo André e o presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Santo 
André, Evenson Robles Dotto, estiveram no 
campus universitário para conhecer melhor a 
iniciativa e manifestaram interesse em partici-
par das próximas etapas do projeto.

Humberto Sérgio Batella (HS Contábil), 
Zoilo de Souza Assis Júnior e Christiano Cas-
tellar (ambos da Atlanta Contábil), Glauco 
Pinheiro da Cruz (Candinho Contábil), Eva-
nildo Francisco de Lima (Itapura Contábil), 
Celso Carlos da Silva (Sector Soluções Em-
presariais) e Roberta Gimenez (AutoWare) 
são alguns dos profissionais que compare-
ceram à reunião na FUABC-FMABC. Tam-
bém participaram o vice-diretor e o diretor 
Administrativo e Financeiro da Faculdade de 
Medicina do ABC, Fernando Fonseca e Mu-
rilo Dib, a presidente da FUABC e o diretor 
de Comunicação, Maria Aparecida Damaia e 
Joaquim Alessi, a equipe assistencial da On-
cologia Pediátrica, o representante do Depar-
tamento de Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura de Santo André, Gerson Luiz da 
Silva, e o membro do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Santo André, Elder Pereira da Silva, entre ou-
tros convidados.

Terminada a reunião, foi realizada visi-
ta ao Ambulatório de Oncologia Pediátrica 
da Faculdade de Medicina do ABC, quando 
os convidados puderam verificar de perto o 
trabalho realizado. Também houve tour pela 
Casa Ronald ABC, que funciona dentro do 
campus da faculdade e oferece hospedagem, 
alimentação e condições ideias de higiene 
para as crianças em tratamento e seus respec-
tivos acompanhantes.

Por sugestão do presidente da ACISA, 
Evenson Robles Dotto, um novo encontro Grupo visitou Ambulatório de Oncologia Pediátrica da FMABC e Casa Ronald ABC

Reunião com contadores garante apoio ao projeto FUMCAD da Oncologia Infantil

Entre os objetivos do projeto está ampliar o quadro de profissionais
que atuam no Ambulatório da Faculdade de Medicina do ABC

com os contadores será agendado na própria 
Associação Comercial e Industrial de Santo 
André, dessa vez aberto a profissionais de 
todas as cidades do ABC, com objetivo de 
discutir um plano de ação que permita mobi-
lizar a população da região para a doação do 
imposto de renda ao FUMCAD.

FUMCAD | ONCOLOgIA 
INFANTIL
O Fundo Municipal da Criança e do Ado-

lescente tem como objetivo financiar proje-
tos que garantam os direitos de crianças e 
adolescentes. Para isso, cidadãos e empresas 
podem destinar ao Fundo parte do Imposto 
de Renda devido ao Fisco Federal. Pessoas 

físicas podem direcionar até 6% do imposto, 
enquanto empresas podem doar até 1%. Os 
recursos do FUMCAD de Santo André são 
destinados à execução de programas, projetos 
e ações voltadas, justamente, para efetivação 
das garantias dos direitos de crianças e ado-
lescentes, distribuídos mediante deliberação 
do CMDCA.

O projeto FUMCAD da Oncologia Pe-
diátrica da Faculdade de Medicina do ABC 
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 capa-
cidade de atendimentos no local.

“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 
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.
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Tema ‘Liderança’ é discutido em reunião com
responsáveis pela área de Farmácia da FUABC

A Diretoria de Qualidade da Fundação 
do ABC organizou em 20 de setembro o 
terceiro encontro com responsáveis técni-
cos da área de Farmácia de todas as uni-
dades mantidas. Trata-se de iniciativa que 
visa a troca de informações e de experiên-
cias exitosas, com intuito de aproximar as 
equipes e incentivar a cooperação entre os 
profissionais farmacêuticos.

No encontro realizado em setembro, a 
pauta focou os sistemas de liderança e a co-
municação entre as unidades. “Dentro do es-
tabelecimento de saúde, o profissional farma-
cêutico deve estar preparado para implantar 
um sistema de liderança compatível com a 
realidade do local e das atividades que preten-
de desenvolver, tendo como base a definição 
e descrição das atividades exercidas, perfil de 
profissionais necessário para exercê-las, prá-
ticas de trabalho definidas e constância de 
propósito, disseminando os procedimentos 
na instituição”, explica a gerente assistencial 
da Diretoria e Qualidade da FUABC, Elaine 
Cristina Alves Rocha dos Santos.

Entre os passos necessários para a im-
plantação de um sistema de liderança efi-
ciente constam o conhecimento a respeito 
da cultura organizacional da instituição, a 
definição do estilo de liderança que será im-
plementado e da missão, visão e valores da 
Farmácia, além da análise detalhada da es-
trutura organizacional da Farmácia, escolha 
das ferramentas de gestão e definição dos 
processos de análise de desempenho.

Ex-aluna publica estudo em revista científica da Suíça
Trabalho de conclusão do curso 

(TCC) de Farmácia da ex-aluna da Fa-
culdade de Medicina do ABC, Hariane 
Rezende Manoel, a descrição de método 
alternativo para quantificar a atividade 
antioxidante de extratos vegetais foi pu-
blicada na revista científica suíça “Mole-
cules”, no volume especial “Antioxidants 
- A Risk-Benefit Analysis for Health”. 
Sob orientação do professor titular de 
Química Analítica, Dr. Horacio Dorigan 
Moya, a pesquisa apresenta método sim-
ples, mais rápido e barato para quantifi-
car o potencial benéfico de produtos que 
contenham polifenois.

Extratos vegetais são ricos em antio-
xidantes como carotenos, fitoestrogênios 
e polifenois. São compostos capazes de 

utiliza solventes orgânicos, como acetona e 
metanol, que precisam ser convenientemen-
te descartados para não afetar o meio am-
biente. No método da FMABC, o reagente 
BCA pode ser reciclado e reutilizado para 
finalidades acadêmicas. Além disso, a reação 
é conduzida em um aparelho de baixo cus-
to, o espectrofotômetro, que está presente 
na maioria dos laboratórios analíticos”, in-
forma Dr. Horacio Dorigan Moya.

O artigo de Hariane Rezende Manoel pode 
ser acessado gratuitamente pelo link: http://
www.mdpi.com/1420-3049/20/12/19855. 
O estudo contou com apoio da FAPESP 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo), que aprovou bolsa de iniciação 
científica para a ex-aluna e, posteriormente, 
autorizou auxílio-publicação.

remover radicais livres do organismo, que 
em excesso podem atacar células normais e 
gerar danos em biomoléculas como proteínas 
e DNA, ocasionando determinados tipos de 

O professor Horacio Dorigan Moya e a aluna 
Hariane Rezende Manoel

“A gestão de Farmácia Hospitalar é de 
responsabilidade exclusiva do farmacêutico 
e deve estar focada em prestar assistência 
farmacêutica. Além disso, após a constru-
ção dos princípios organizacionais de mis-
são, visão e valores, esses mesmos princí-
pios devem ser validados periodicamente, 
comunicados e entendidos por toda força 
de trabalho da organização”, alerta Elaine 
dos Santos, que conclui: “Em um sistema 
de liderança, o líder serve de exemplo para 
todos, a partir de seu comportamento ético 
e transparente, de suas habilidades de pla-
nejamento, comunicação e análise. Ele faz 
com que as pessoas se motivem e busquem 
a excelência”.

FARMACOVIgILÂNCIA
Paralelamente aos encontros periódi-

cos com os responsáveis técnicos da área 
de Farmácia, a Diretoria de Qualidade da 
FUABC estará realizando reuniões com re-
presentantes das mantidas sobre farmaco-
vigilância – área dedicada a detectar, avaliar, 
compreender e prevenir efeitos adversos 
ou qualquer outro possível problema rela-
cionado a medicamentos.

Todas as notificações de efeito adverso, mes-
mo que previstas em bula, devem ser averiguadas. 
As reações indesejadas constatadas isoladamente 
podem não indicar problemas mais sérios. Porém, 
todo o trabalho realizado pela farmacovigilância 
é notificado à Vigilância Sanitária – responsável 

pelo encaminhamento dos dados à Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Dessa forma, a so-
matória de notificações de diversas unidades de 
saúde pode indicar problemas em determinada 
droga ou lote específico, por exemplo.

“Planejamos criar nos próximos meses 
um boletim interno, online, para circular entre 
todos os envolvidos com a área de farmaco-
vigilância nas unidades da Fundação do ABC. 
A ideia é que notificações isoladas de cada 
unidade sejam informadas às demais manti-
das, a fim de que tenhamos maior controle 
interno e um canal permanente para troca de 
informações”, planeja a gerente assistencial 
da Diretoria e Qualidade da FUABC, Elaine 
Cristina Alves Rocha dos Santos.

câncer, doenças cardiovasculares e patologias 
relacionadas ao envelhecimento.

O método analítico desenvolvido na 
FMABC utiliza o BCA (4,4’-dicarboxi-2,2’-
biquinolina) como reagente e mostrou-se efi-
caz para quantificar a atividade antioxidante 
total de outras amostras complexas. A reação 
foi aplicada inicialmente em 23 compostos 
antioxidantes padrões – como vitaminas C e 
E, rutina e galato de epilocatequina – e apre-
sentou resultados positivos. Em seguida, foi 
utilizada em 12 extratos aquosos vegetais de 
amplo uso na medicina popular. Os resulta-
dos foram comparados com um dos métodos 
mais conhecidos, com o reagente DPPH, que 
é o utilizado pela EMBRAPA - Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária.

“O problema do método com DPPH é que 

Encontro na FUABC com responsáveis técnicos da área de Farmácia de todas as unidades mantidas
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Unidades da Fundação do ABC
comemoram “Dia das Crianças”

As unidades da Fundação do ABC não 
deixaram o mês das crianças passar em bran-
co. Foram diversas comemorações, a come-
çar pela Faculdade de Medicina do ABC, 
que na manhã de 8 de outubro recebeu no 
campus universitário grande festa destinada 
aos pacientes em tratamento no Ambulatório 
de Oncologia Pediátrica. Equipe multidisci-
plinar, funcionários da FMABC e grupo de 
voluntários estiveram reunidos para propor-
cionar quase três horas com muitas atividades 
recreativas, lúdicas e culturais – todas desen-
volvidas juntamente com os pais e familiares, 
a fim de promover a integração com as crian-
ças e com as equipes assistenciais.

A animação do ambiente ficou por con-
ta de um DJ e entre as atrações constaram 
teatro, brincadeiras com palhaços e rodas de 
capoeira. Presenças de cão “pet terapeuta”, 
príncipe e princesa, além de motoqueiros 
que levaram os convidados para passear ao 
redor do campus abrilhantaram a festa, assim 
como sessões de massagem para as mães. 
Pintura facial, brigadeiro de colher, bolo, al-
godão doce e muitos “comes e bebes” tam-
bém não faltaram na comemoração.

“Foi um dia gostoso e mágico, em que as 
horas passaram super-rápidas. Eu, meu ma-
rido e meu filho Lucas nos divertimos muito. 
Todos estavam acompanhados de seus fami-
liares, com muita diversão para a criançada 
e comida à vontade. Houve interação entre 
os pacientes e seus familiares e esquecemos 
de todo o resto. A festa foi incrível. Não 
tenho palavras para agradecer a todos. São 
momentos assim que fazem a gente esque-
cer de todo o tratamento e apenas lembrar 
do principal, que é viver a vida alegremente. 
Fiquei muito feliz pela diversão do meu filho 
Lucas e feliz por todas as crianças, que se 
divertiram muito e com sorrisos nos rostos. 
Dias assim de festa são a alegria de todos 
nós”, descreve Andréia Silva Moran, mãe do 
pequeno Lucas, de 5 anos.

Todas as crianças em tratamento no am-
bulatório foram “apadrinhadas” e ganharam 
kits com roupas, calçados e brinquedos dos 
voluntários da ONG Amigos Solidários.

‘OPERAÇÃO CONTA gOTAS’ 
EM OSASCO
Na manhã de 11 de outubro, véspera 

do Dia das Crianças, o Hospital Municipal 
Central de Osasco (HMCO) ficou mais co-

Data foi celebrada nas diversas unidades gerenciadas, como em Osasco, Francisco Morato, Praia Grande e na Medicina ABC

lorido. O grupo de palhaços voluntários da 
Operação Conta Gotas visitou o Pronto 
Atendimento Infantil da unidade – que rece-
be cerca de 260 crianças diariamente – para 
animar o ambiente terapêutico e promover 
a interação entre os pacientes, familiares, 
acompanhantes e equipes assistenciais.

“A comemoração do Dia das Crianças é 
uma tradição do hospital. Nos preocupamos 
com o bem-estar dos nossos pacientes e 
cada gesto, cada detalhe, é pensado para que 
o ambiente terapêutico seja o mais agradável 
no período em que estão conosco”, afirma a 
coordenadora do Serviço de Apoio ao Usu-
ário (SAU), Andrea Marcandalli.

Além das festividades no pronto aten-
dimento, as crianças internadas na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e na 
Clínica Pediátrica receberam brinquedos – 
fruto de doações recebidas – e também inte-
ragiram com o grupo de palhaços. Desde o 
último mês de abril, os “Doutores Sorrisolo-
gistas”, como são conhecidos, visitam a uni-
dade quinzenalmente, passando por todas 
as alas do hospital: pronto-socorro, Clínica 
Médica, Clínica Cirúrgica e Ortopedia.

No período da tarde, a Clínica Pediátrica 
e o Pronto-Socorro Infantil do HMCO re-
ceberam visita de um grupo de Contadores 
de Histórias composto por 10 voluntários 

vindos da comunidade. Na oportunidade, 
os pequenos foram introduzidos ao mundo 
lúdico dos livros, com a leitura de poemas, 
fábulas, contos, histórias de aventura, entre 
outros temas que animaram ainda mais o 
“esquenta” para o Dia das Crianças.

PROMOÇÃO DA SAÚDE 
INFANTIL NA FMABC
A Sociedade Acadêmica de Medicina 

Legal e Perícias e a Liga de Pediatria e Pue-
ricultura da Faculdade de Medicina do ABC 
organizaram em 12 de outubro o “Dia da 
Promoção da Saúde Infantil”. Das 9h às 15h, 
o campus universitário esteve aberto com 
objetivo de realizar atividades expositivas 
e educativas sobre prevenção de agravos à 
saúde envolvendo crianças. O evento multi-
disciplinar reuniu profissionais da saúde, alu-
nos e professores de diversos cursos – entre 
os quais Medicina, Enfermagem, Farmácia, 
Nutrição, Fisioterapia e Terapia Ocupacio-
nal –, que receberam famílias e crianças de 
zero a 10 anos munícipes de Santo André, 
em acompanhamento pediátrico nos ambu-
latórios da FMABC ou nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) vinculadas à faculdade.

Entre as atividades desenvolvidas consta-
ram avaliação da saúde bucal, orientações so-
bre prevenção de acidentes domésticos, dicas 
de alimentação saudável e avaliação nutricio-
nal, além de estimulação para o desenvolvi-
mento motor. Também houve orientações 
sobre descarte consciente de medicamentos, 
com noções básicas sobre tempo de vida útil 
e armazenamento adequado.

Festa da Oncologia Pediátrica agitou campus da Medicina ABC Crianças se divertiram com o “cão terapeuta”

Palhaços da Operação Conta Gotas animaram Pronto Atendimento Infantil de Osasco
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UTI NEONATAL DE 
FRANCISCO MORATO
Os profissionais de Enfermagem da UTI 

Neonatal do Hospital Estadual de Francisco 
Morato enfeitaram todo o setor em 12 de 
outubro, penduraram bexigas e distribuíram 
pirulitos aos pais como forma de come-
morar o Dia das Crianças. A ação também 
buscou integrar e motivar as equipes assis-
tenciais a partir da mensagem: “Gostar de 
criança, apenas, não basta! É preciso ter bri-
lho nos olhos enquanto trabalha e vontade 
de se doar para fazer parte do desenvolvi-
mento dos recém-nascidos que entram em 
nossa unidade para serem cuidados”.

PALHAÇOS E BRINCADEIRAS 
EM PRAIA gRANDE
Crianças e adultos internados no Hos-

pital Municipal ou em atendimento no 
Pronto-Socorro Central do Complexo Hos-
pitalar Irmã Dulce de Praia Grande recebe-
ram visitas animadas em 11 de outubro, em 
comemoração pelo Dia das Crianças. Além 
da dupla de palhaços “Bororó” e “Sorriso”, 
jovens do Arco-Íris da Alegria e integrantes 
do projeto Corrente do Bem levaram men-
sagens e presentes aos pacientes. Quem es-
tava nas UTIs Adulto, Pediátrica e Neonatal 
também foi contemplado.

Iniciativa da Comissão de Humanização 
do Irmã Dulce, o entretenimento ocorreu 
inicialmente com as presenças de Bororó 
e Sorriso, distribuição de brinquedos e dos 
tradicionais narizes de palhaço.

Para a enfermeira Josefa Carlos Caval-
cante de Araújo, que coordena as unidades 
de Clínica Médica e de Psiquiatria do Irmã 
Dulce e que também preside a Comissão 
de Humanização do Complexo Hospitalar, 
a iniciativa levou novo ânimo a pacientes 
de todas as idades. “Percebemos que todos 
interagiram com os grupos. Essas pessoas 
desenvolvem uma nobre atividade, porque 
alegram o ambiente e quebram a rotina hos-
pitalar”, disse.

Bonecas apelidadas de “Naninhas”, pro-
duzidas em tecido por artesãs do Projeto 
Corrente do Bem, foram outros brindes en-
tregues às crianças hospitalizadas. Autor da 
inciativa, Milton Alvarenga destacou a impor-
tância do trabalho. “É gratificante poder levar 
essa alegria aos pacientes e perceber o quanto 
ficaram satisfeitos com nossa presença”.

RECREAÇÃO, LANCHES E 
DOCES EM MAUá
As crianças internadas no Hospital Nar-

dini de Mauá tiveram ótimos motivos para 
encarar o período de internação com menos 
hostilidade no mês de outubro. Funcionários 
da unidade organizaram três atividades no 
Dia das Crianças que garantiram aos pacien-
tes mirins vários presentes, mesa de lanches 
e doces (ofertados com orientação nutri-

Ao todo, 16 crianças participaram da con-
fraternização junto às famílias, ganharam 
presentes e integraram atividades de recre-
ação com a ONG Dose do Riso, que realiza 
mensalmente visitas voluntárias nos leitos 
dos pacientes com foco em humanização 
hospitalar. A atividade também marcou a 
entrega de pequena reforma do posto de en-
fermagem do setor.

Já na véspera do Dia das Crianças, a ação 
foi realizada pela equipe da Associação de 
Voluntários Calor Humano, que realiza tra-
balho voluntário no hospital há 24 anos. As 
voluntárias circularam pelos leitos da Pedia-
tria para conversar com pacientes, entregar 
doces e presentes às crianças.

Para tornar as refeições mais alegres e 
divertidas, o grupo de 10 nutricionistas do 
hospital preparou almoços e jantares em 
pratos decorativos e com motivos infantis. 
Também foram entregues, em todos os lei-
tos da Pediatria, balões e pipocas aos pacien-
tes e pais. A nutricionista Fernanda Lopes da 
Silva, uma das funcionárias fantasiadas, fez 
uma breve apresentação de ballet nos corre-
dores do setor.

ARRECADAÇÃO NO 
HOSPITAL DA MULHER
O Dia das Crianças costuma ser si-

nônimo de ganhar brinquedo. Porém, 
muitas crianças carentes não têm opor-
tunidade de viver a alegria de receber 
um presente nessa data tão especial. Foi 
pensando nesses pequenos mais necessi-
tados que o Hospital da Mulher de Santo 
André realiza até 31 de outubro a terceira 
edição da campanha “Desafio Solidário”. 
A ação social em comemoração ao mês 
das crianças mobilizará funcionários e a 
comunidade para arrecadação de brin-
quedos, que serão destinados a entidades 
filantrópicas do município.

Interessados em participar podem deixar 
as doações na recepção central do hospital, 
que fica na Rua América do Sul, 285, no Par-
que Novo Oratório, em Santo André. São 
aceitos brinquedos novos e também usados, 
desde que em bom estado.

De acordo com a diretora geral do 
Hospital da Mulher, Dra. Rosa Maria 
Pinto de Aguiar, são muitas as vanta-
gens para quem ganha um brinquedo. 
“O brinquedo é um objeto que nos traz 
várias possibilidades de aprendizagem e 
ganhos nos aspectos sensoriais, motores, 
cognitivos, afetivo-emocionais e sociais. 
Sem contar que é sempre gratificante ver 
o sorriso no rosto de uma criança quan-
do é presenteada”, completa gestora, que 
também é pediatra.

Na segunda edição da campanha, em 
2015, foram arrecadados cerca de 500 brin-
quedos – todos destinados à entidade filan-
trópica Cidade dos Meninos “Maria Imacu-
lada”, localizada no Parque Novo Oratório.

cional), além de recreações com palhaços e 
personagens infantis. Especialistas garantem 
que brincar e entreter as crianças durante 
períodos de internação trazem importante 
respaldo terapêutico para o tratamento das 

enfermidades, garantindo maior bem-estar, 
interação social e fortalecimento do vínculo 
com a equipe assistencial.

A equipe de Pediatria organizou a tradi-
cional festa na manhã do dia 7 de outubro. 

Enfermagem de Francisco Morato entregou pirulitos e enfeitou UTI Neonatal

Em Praia Grande, crianças hospitalizadas foram presenteadas com bonecas ‘Naninhas’

Presentes, recreações com palhaços e personagens infantis marcaram data no Nardini

HMID/Maitê Morelatto
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Programa de Humanização inicia trabalho 
com equipe da Oncologia Pediátrica

A equipe multidisciplinar de Oncologia 
Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC 
acaba de ampliar o número de serviços que 
integram o Programa de Humanização da 
Fundação do ABC – trabalho iniciado em 
2011, sob responsabilidade do especialista 
na área, Dr. Drauzio Viegas. Já participam 
da iniciativa o Hospital Estadual Mário Co-
vas, Complexo Hospitalar de São Caetano, 
Hospital e Pronto-Socorro Central de São 
Bernardo, Hospital Municipal Universitário, 
Hospital Anchieta, Complexo de Saúde Irmã 
Dulce e Centro Hospitalar do Sistema Peni-
tenciário. Na Faculdade de Medicina do ABC, 
o tema também está inserido na grade curri-
cular do curso de Enfermagem.

O início dos trabalhos na Oncologia Pedi-
átrica foi marcado por palestra no Anfiteatro 
David Uip, no próprio campus universitário, 
em 12 de setembro. Sob o título “Humaniza-
ção da equipe de saúde em Oncologia Pedi-
átrica”, a humanização foi apresentada pelo 
Dr. Drauzio Viegas com definição pessoal 
sobre o tema, lapidada ao longo de quase 60 
anos de formação médica: “A humanização é 
o uso do conhecimento com sensibilidade”, 
declarou o especialista. Outros temas aborda-
dos ao longo do evento foram “Como man-
ter com a equipe relação interdisciplinar”, 
“Respeito mútuo”, “Trabalho em conjunto” 
e “Manutenção do ambiente de trabalho 
agradável”, entre outros.

Segundo o coordenador do Programa 
de Humanização da FUABC, a humanização 
estimula a autoestima profissional e a relação 
com os pacientes e familiares. “Humanização 
é colocar-se no lugar do outro, demonstrando 
preocupação e interesse, sempre escutando os 
pacientes. É agir com solidariedade, delicade-

Complexo Hospitalar de São Caetano organiza terceira edição da ‘SIPAT’
As unidades de saúde gerenciadas 

pela Fundação do ABC no Complexo 
Hospitalar Municipal de São Caetano do 
Sul (CHMSCS) organizaram de 8 a 12 de 
agosto a terceira edição da Semana Inter-
na de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho, a SIPAT. Ao todo foram 20 palestras 
itinerantes, com temas como “Psicologia 
no trabalho”, “Automedicação”, “Saúde 
bucal”, “Nutrição”, “Doenças Sexual-
mente Transmissíveis - DSTs”, “Álcool 
e drogas”, entre outras.

A SIPAT deve ser realizada com pe-
riodicidade anual e é uma das atividades 

obrigatórias da CIPA - Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes, que é forma-
da por representantes dos empregados e 
do empregador. “A dedicação dos cipei-
ros e a adesão dos funcionários tornaram 
a semana intensa. Contamos ainda, no 
encerramento da SIPAT, com a presença 
do secretário municipal de Saúde, que fa-
lou sobre a importância da prevenção de 
acidentes através da constante vigilância 
e reciclagem que a CIPA promove”, des-
creve o coordenador Administrativo e 
da Qualidade do Complexo Hospitalar 
de São Caetano, Rinaldo Paganelo. SIPAT deste ano contou com 20 palestras itinerantes em São Caetano

Palestra com o coordenador do Programa de Humanização da FUABC, Dr. Drauzio Viegas

za e tolerância, buscando sempre soluções e 
criando vínculos. Esses ensinamentos devem 
ser difundidos desde a graduação, mostran-
do aos estudantes a importância de escutar 
os usuários, a postura correta com pacien-
tes e colegas de trabalho e como transmitir 
notícias de doenças graves, entre outros te-
mas. Cada um deve entender a humanização 
e disseminá-la”, explica Dr. Drauzio Viegas, 
que foi docente da FMABC de 1974 a 2011, 
quando deixou o cargo de professor titular 
de Pediatria para assumir a função de consul-

tor em humanização para a rede de saúde da 
Fundação do ABC.

Para Viegas, hoje os constantes avanços 
da medicina e a ampla gama de recursos tec-
nológicos têm substituído o lado humano do 
ouvir, do compreender. “É importante e ne-
cessário estudar e se atualizar para buscar a 
excelência, mas nada pode tomar o lugar da 
atenção e do carinho ao paciente”, garante.

COMISSÕES DE BIOéTICA
O Programa de Humanização da Fun-

dação do ABC surgiu a partir de convite do 
diretor da FMABC, Dr. Adilson Casemiro Pi-
res, ao professor de Pediatria e especialista no 
tema, Dr. Drauzio Viegas. Acompanhado do 
assessor Paulo Eduardo Viegas, o médico ini-
ciou prestação de consultoria à mantenedora 
e mantidas, em iniciativa que também englo-
ba a coordenação das comissões hospitalares 
de bioética.

A bioética é a área do conhecimento volta-
da à reflexão e discussão de valores relaciona-
dos à vida e à saúde humana. A fim de debater 
o tema em diversas frentes, muitos hospitais e 
centros de saúde mantêm comissões de bio-
ética, que se reúnem para discussões sobre 
questões éticas relacionadas à vida e à morte, 
como em casos de recém-nascidos com mal-
formações incompatíveis com a vida, bebês 
sem prognóstico, pacientes que, por princí-
pios religiosos, não autorizam transfusões de 
sangue e derivados, pacientes com doenças 
terminais, aplicação de cuidados paliativos e 
doação de órgãos, assim como a respeito do 
comportamento das equipes de atendimento 
frente aos familiares. No ambiente da bioéti-
ca também são tratadas questões como ferti-
lização in vitro, aborto, clonagem, eutanásia e 
transgênicos.

“Temos discutido com médicos, equipes 
de enfermagem, psicologia e demais profis-
sionais das unidades da FUABC a importân-
cia do cuidado e da sensibilidade ao comu-
nicar casos graves, por exemplo, ou mesmo 
óbitos de pacientes. Os funcionários devem 
estar preparados para situações como essas, 
sabendo abordar o assunto de maneira cor-
reta com os familiares, com sensibilidade, 
apoiando e minimizando o impacto da notí-
cia”, conclui Dr. Drauzio Viegas.
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Hospital Nardini participa de
três congressos de cirurgia

Pacientes internados ganham festa no dia do aniversário

O Bloco Cirúrgico do Hospital de Clí-
nicas Dr. Radamés Nardini de Mauá, junto 
ao Programa de Residência Médica em Ci-
rurgia Geral do município, marcou presença 
em três congressos científicos da área ocor-
ridos entre os meses de agosto e setembro. 
O último, o XVIII Congresso de Cirurgia do 
Rio de Janeiro, foi encerrado no dia 23 de 
setembro. O evento reuniu profissionais da 
área, promoveu fóruns de discussão e trouxe 
palestrantes de universidades e organizações 
de saúde de todo o país.

Neste encontro, a equipe apresentou 
trabalho científico exibido em pôster, in-
titulado “Isquemia mesentérica em caso 
de uso de varfarina: relato de caso”. Nos 
dias 9 e 10 de setembro, a participação dos 
profissionais foi no Congresso Paulista de 
Cirurgia 2016, que ocorreu no Centro de 
Convenções Rebouças, na Capital. Já no 
mês de agosto, entre os dias 8 e 13, os pro-
fissionais do Nardini estiveram no 41º Con-
gresso Médico Universitário do ABC (CO-
MUABC), considerado o maior congresso 

A equipe de Nutrição do Hospital 
Nardini de Mauá tem visitado, desde 
julho, os leitos dos pacientes internados 
que fazem aniversário. O ato de huma-
nização visa proporcionar momentos 
de distração como forma de minimizar 
os desgastes da internação hospitalar. 
A equipe de 10 nutricionistas faz reve-
zamento nos plantões para levar bolos, 
cartazes, bexigas e cantar parabéns para 
o aniversariante. Os pacientes interna-
dos no mesmo quarto, além de integra-
rem a comemoração, também ganham 
bolos de presente – todos preparados 
de acordo com prescrições de médicos 
e nutricionistas.

A equipe de nutricionistas clínicas é 
responsável pelos cuidados nutricionais 
considerados fundamentais para a recu-
peração do quadro clínico do paciente 
e, desde julho, já foram realizados qua-
tro aniversários. Em 29 de agosto, por 
exemplo, foi a vez da gestante Julia Bar-
reto, moradora de Rio Grande da Serra, 
que completou 22 anos e aguardava na 
sala pré-parto para entrar no Centro Ci-
rúrgico. Sem que percebesse, a equipe in-

médico-universitário do País, realizado em 
Santo André e promovido pelos alunos da 
Faculdade de Medicina do ABC.

No Congresso Paulista de Cirurgia, 
que ocorre a cada dois anos, foram apre-
sentados 14 trabalhos científicos em pôs-
teres desenvolvidos pelo Bloco Cirúrgico 

do hospital. Foi o serviço que mais levou 
trabalhos para apresentação. Esta é a se-
gunda vez que o Nardini, junto à Resi-
dência Médica, participa deste congresso 
já consagrado no meio cirúrgico. “A pre-
sença nestes eventos é fundamental, pois 
é um dos principais métodos de se manter 

vadiu o quarto em cantoria levando bexigas 
e cartazes. “Fiquei surpresa, jamais esperava. 
Foi super interessante, nunca vi isso em hos-
pitais. Muito obrigada pelo carinho”, agra-
deceu a paciente que, horas mais tarde, deu à 
luz ao primeiro filho.

“Hospitais são ambientes hostis e por 
isso pensamos numa forma de fazer o pa-
ciente sentir-se mais acolhido e respeitado. 
A equipe abraçou a ideia, o respaldo tem 
sido positivo e agora irá integrar a rotina. A 
humanização da alimentação hospitalar deve 
integrar, além dos aspectos nutricionais e 

higiênico-sanitários, os aspectos éticos que 
visem o atendimento individualizado”, ex-
plica a coordenadora de Nutrição do hospi-
tal, Jéssica Helena da Silva.

DIA DO NUTRICIONISTA
No embalo das ações de humanização, a 

equipe preparou várias atividades no Dia do 
Nutricionista, celebrado dia 31 de agosto. Ao 
todo, 200 funcionários participaram da ação 
de sensibilização com foco na qualidade de 
vida e hábitos saudáveis. Na porta do refei-
tório a equipe montou um ‘mutirão da saú-

atualizado e em sintonia com os mais mo-
dernos métodos diagnósticos e de trata-
mento existentes”, comenta o Dr. Allison 
Takeo Tsuge, coordenador da Comissão 
de Residência Médica de Mauá (CORE-
ME) e cirurgião geral do Nardini.

Já o COMUABC também contou com a 
participação de vários profissionais do hos-
pital. Em especial, as aulas práticas “hands 
on”, que tiveram apoio e organização de mé-
dicos da unidade, como o Dr. Afonso Poli-
manti, Dr. Rafael Vilhena de Carvalho Fürst 
e Dr. Allison Takeo Tsuge. Os médicos 
residentes da Cirurgia Geral de Mauá tam-
bém participaram como monitores durante 
o evento. “Com estas participações conse-
guimos despertar nos médicos residentes 
o interesse científico, que os deixam entu-
siasmados a sempre querer aprender mais 
e melhor, com os benefícios inegáveis aos 
verdadeiros alvos, que são as pessoas enfer-
mas. Estimular o aprendizado é diretamen-
te proporcional à melhoria da qualidade do 
serviço”, finaliza o Dr. Allison.

de’, onde os funcionários passaram por 
medição da circunferência abdominal, da 
altura e pesagem. Quem participou rece-
beu seu IMC (Índice de Massa Corpórea), 
além de panfletos informativos e orienta-
ções nutricionais. De brinde, foram distri-
buídas folhas de chá de hibisco, poderoso 
antioxidante que auxilia na perda de peso. 
“Todos os anos preparamos atividades 
nesta data, pois é uma maneira de valo-
rizar o esforço diário dos profissionais e 
também de oferecer orientações nutricio-
nais aos trabalhadores, com foco na pre-
venção e promoção da saúde”, explica a 
coordenadora.

A equipe de Nutrição Clínica do 
Nardini completou um ano em agosto. 
Antes, os nutricionistas clínicos per-
tenciam à antiga prestadora de serviço. 
Atualmente apenas a área de produção 
de refeições é terceirizada. O projeto de 
desterceirização da nutrição clínica teve 
como foco qualificar a assistência e a 
gestão do cuidado nutricional. Por isso, 
a Diretoria implantou a Coordenação de 
Nutrição, responsável por gerenciar toda 
a reestruturação do serviço.

Comemoração de aniversários é prática de humanização liderada pela equipe de Nutrição

Equipe do Nardini no ‘Congresso Paulista de Cirurgia 2016’




