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Ação contra o câncer de
boca atende população

no Centro de São Bernardo

Maior simpósio de
pesquisa do ABC tem mais
de 400 trabalhos inscritos

Centro Hospitalar
Penitenciário faz campanha

sobre higiene das mãos

A Fundação do ABC realizou no domingo, 23 de outubro, a primeira edição da campanha “Pedale Pela Vida” – um passeio ciclístico  
dedicado ao “Outubro Rosa”, considerado mundialmente o mês de orientação e prevenção do câncer de mama. Além da mantenedora,  

diversas unidades da FUABC organizaram ações durante todo o mês. Págs. 8 e 9

FUABC e unidades gerenciadas
comemoram o “Outubro Rosa”

PMSBC/Raquel Toth



www.fuabc.org.br2

Fundação do ABC - Entidade Filantrópica de Assistência Social, Saúde e Educação. Presidente: Maria Aparecida Batistel Damaia; Vice-Presidente: Dr. Mauricio Mindrisz. Secretário-geral: Dr. Marco Antonio Santos Silva.

Faculdade de Medicina do ABC - Diretor: Dr. Adilson Casemiro Pires; Vice-Diretor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Conselho de Curadores FUABC (Titulares): João Eduardo Charles, Margareth Lodos Tangerino, Jose Francisco de Araujo, Luiz Antonio Della Negra, Roberto Canavezzi, José Roberto Espindola Xavier, Vitor Barbosa Onias, Ari Bolonhezi, Roberto Milani, Thiago Marchi Sacoman, Thereza 
Christina M. de Godoy, Luiz Francisco da Silva, Tatyana Mara Palma, Maria Elisa Gonçalves, José Carlos Canga, Fernando Alves Affonso Kaufman e Guilherme Peixoto. Conselho Fiscal: Maisa França Rocha (SCS), Renata Sanchez Soares (SBC) e Silmara Grilo Brito (SA).

Instituições gerenciadas: Superintendente do Hospital Municipal Universitário (HMU): Dra Isabelle Tarquinio; Superintendente do Hospital Anchieta (HA): Rafael Moraes Pinto; Superintendente do HPS Central de SBC: Dra. Renata Martello; Superintendente do Hospital Estadual Mário 
Covas: Dr. Desiré Carlos Callegari; Superintendente do Complexo de Saúde Irmã Dulce de Praia Grande: Dr. Marco Antonio Espósito; Superintendente do Hospital da Mulher de Santo André: Dra. Rosa Maria Pinto Aguiar; Superintendente do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) 
Praia Grande: Dr. Cássio Dib Lopes; Superintendente da Central de Convênios: José Ferreira Simões; Superintendente do Hospital Emílio Ribas II: Reginaldo Reple Sobrinho; Superintendente do Hospital Nardini: José Alexandre Weiller; Superintendente do Complexo Hospitalar Municipal de 
São Caetano: Alexandre Butkevicius; Superintendente do AME Mauá: Dr. Pedro Gregori; Superintendente do AME Santo André: Dr. Manoel Miranda; Superintendente do Hospital de Clínicas de SBC: Dr. Daniel Gomes Monteiro Beltrammi; Superintendente do Hospital Estadual de Francisco 
Morato: Nelson Seixas; Superintendente do Hospital Municipal Central de Osasco: Dr. Alessandro Neves; Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário.

Jornal Crescendo ABC: Produção: Depto. de Comunicação FUABC; Textos: Joaquim Alessi e Eduardo Nascimento; Editoração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio Operacional (Textos e Fotos): Eduardo Nascimento, Fernando Valini, Alexandre Leão, Antonio Cassimiro, Maitê Morelatto,  
Illenia Negrin, Thiago Paulino, Maíra Sanches, Fausto Piedade e Renata Aranha. Fundadores: Dr. Marco Antonio Espósito, Dr. Milton Borrelli e Dr. João Hallack; Contatos: noticias@fuabc.org.br ou (11) 2666-5431.

FUABC-FMABC: Av. Príncipe de Gales, 821 - Santo André (SP). CEP: 09060-650. Fones: (11) 2666-5400 (FUABC) / 4993-5400 (FMABC). Endereços eletrônicos: www.fuabc.org.br e www.fmabc.br.

grandeza e tradição,
marcas da FUABC

Após quase um ano à 
frente da Fundação do 
ABC, a grandeza e a tradi-
ção da instituição são atri-
butos que passei a admirar 
ainda mais. A parceria es-
tratégica com municípios 
e Governo do Estado 
para gestão especializa-
da e assistência em saúde 
tornou-se uma marca, um 
selo de qualidade, que tem 
qualificado sobremaneira 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS) nas unidades admi-
nistradas e, em especial, 
no Grande ABC – o berço 
da FUABC.

A crise econômica en-
frentada pelo país tem di-
minuído receitas e aumen-
tado despesas, sobretudo 
na área da saúde, em que 
muitas pessoas que sempre tiveram planos parti-
culares precisaram deixar a saúde suplementar e 
migrar para o SUS, tornando a gestão do sistema 
ainda mais desafiadora.

Por essa razão, se há alguns anos a Fundação 
do ABC ocupava função estratégica e essencial 
na gestão da saúde, hoje a entidade é peça-chave 
nesse tipo de assistência, fundamental para ga-
rantir quantidade, qualidade e sustentabilidade ao 
sistema. Mas como isso é possível? Com com-
promisso com o SUS. Com responsabilidade na 
gestão. Com sensibilidade e qualidade na assis-
tência. Com gestão moderna, arrojada e disposta 
a superar desafios. Principalmente, com compro-
misso em minimizar o sofrimento de pessoas em 
situação de vulnerabilidade, garantindo o cuidado 
e o bem-estar.

A Fundação do ABC se especializou em su-
perar desafios. Em fazer mais com menos. Em 
entregar qualidade, sem diminuir a quantidade – e 
sem acréscimo no orçamento. Esse compromis-
so com a excelência no atendimento e o respeito 
ao paciente do SUS fazem com que a FUABC 
receba convites de municípios e Estados de todo 

o país – e até mesmo de 
fora do país, como ocorreu 
recentemente. Há tempos 
nosso trabalho é reconheci-
do fora dos muros do ABC. 
Porém, mais recentemente, 
o volume de convites para 
novas parcerias cresceu de 
maneira assustadora.

O Poder Público precisa 
de instituições qualificadas 
e capacitadas a dar respos-
tas a demandas cada vez 
maiores e mais complexas 
do SUS. Faltam “fundações 
do ABC” no país e, infe-
lizmente, não temos como 
ajudar a todos. Nesse sen-
tido, meu compromisso, 
ao assumir a Presidência, 
foi justamente o de cres-
cer com sustentabilidade e, 
principalmente, melhorar a 

gestão dos contratos já vigentes.
É exatamente o que temos feito. Temos 

cuidado da saúde financeira da FUABC e bus-
cado a integração entre as unidades de saúde, 
incentivando a troca de experiências exitosas e o 
trabalho em equipe, a fim de aproveitar melhor 
os recursos disponíveis. Temos valorizado nos-
sos colaboradores e investido em capacitação, 
ações que garantem gestão qualificada, melhor 
assistência e maior produtividade. Enfim, temos 
feito a nossa parte, com resultados importantes 
e metas atingidas.

Graças a esse esforço, hoje a Fundação do 
ABC é peça fundamental na engrenagem que 
move a saúde pública, em especial no ABC Pau-
lista. A grandeza, a tradição e a importância da 
instituição neste cenário do Sistema Único de 
Saúde a colocam acima de interesses pessoais 
ou políticos, pois o bom funcionamento da saú-
de pública passa, obrigatoriamente, pela gestão 
profissional da FUABC.

Maria Aparecida Batistel Damaia
PRESIDEnTE DA FUABC
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Sete das principais instituições de ensi-
no superior do ABC estiveram juntas em 27 
de outubro para a 5ª edição do Simpósio de 
Pesquisa do Grande ABC. Trata-se do maior 
evento do gênero na região, que neste 2016 
contabilizou 426 trabalhos inscritos. Com 
sede na Faculdade de Medicina do ABC, 
em Santo André, a iniciativa é fruto de par-
ceria entre as universidades Federal do ABC 
(UFABC), Metodista de São Paulo (UMESP) 
e Municipal de São Caetano do Sul (USCS), 
dos centros universitários do Instituto Mauá 
de Tecnologia (Mauá), da Fundação Santo 
André (FSA) e da Faculdade de Engenharia 
Industrial (FEI), além da anfitriã deste ano, 
a FMABC.

Com objetivo de aproximar instituições 
de ensino do Grande ABC, o evento cientí-
fico e interdisciplinar ocorreu das 8h às 17h, 
com inscrições gratuitas no local. Além de pa-
lestras, houve sessão de pôsteres e apresenta-
ções orais, definidas a partir de seleção de re-
sumos previamente submetidos. Os trabalhos 
foram divididos em quatro eixos temáticos 
principais, contemplando as áreas do conhe-
cimento de Educação, Exatas e Engenharias, 
Saúde e Biológicas, e Ciências Humanas e So-
ciais Aplicadas.

Participaram da cerimônia de abertura o 

diretor geral e o coordenador de Pós-Gradu-
ação, Pesquisa e Inovação da FMABC, res-
pectivamente, Dr. Adilson Casemiro Pires e 
Dr. Caio Parente Barbosa, o reitor do Centro 
Universitário FEI, Dr. Fábio do Prado, a Pró-
reitora de Pesquisa da UFABC, Dra. Marcela 
Sorelli Carneiro Ramos, o Pró-Reitor de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão da FSA, Dr. 
Maurício Bernardino Magro, a Pró-Reitora 
de Pós-Graduação e Pesquisa da USCS, Dra. 
Maria do Carmo Romeiro, e a coordenadora 
do curso de Ciências Biológicas da Metodis-
ta, Dra. Rosemeire Aparecida Bom Pessoni, 
representando o reitor em exercício Fábio 
Botelho Josgrilberg.

“O intuito do simpósio é promover a 
interação entre os estudantes e também en-
tre professores, a partir do incentivo ao in-
tercâmbio de conhecimentos e ao permitir a 
realização de trabalhos colaborativos. Sediar 
uma atividade como esta é motivo de orgulho 
para a FMABC”, considera a vice-coordena-
dora e orientadora permanente do Programa 
de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da 
Faculdade de Medicina do ABC, Dra. Bianca 
Alves Vieira Bianco.

Já o diretor geral da FMABC, Dr. Adil-
son Casemiro Pires, agradeceu a participação 
dos estudantes, ressaltando o grande número 

de trabalhos inscritos. “É uma grande honra 
para a Medicina ABC sediar um evento tão 
importante. Recebemos mais de 400 traba-
lhos neste ano e não tenho dúvidas de que 
essas pesquisas contribuirão para a melhora 
da saúde e da qualidade de vida da população 
da região”, afirmou Pires.

InTEgRAÇÃO REgIOnAL
As sete instituições organizadoras con-

tam com programas de pós-graduação e rea-
lizam pesquisas importantes nas áreas em que 
atuam. O simpósio possibilita reunir em um 
mesmo evento todo o potencial de pesquisas 
em desenvolvimento separadas por área de 
interesse, além de permitir aproximação com 
o setor produtivo da região, fomentando no-
vas cooperações de pesquisa com benefícios 
mútuos.

“Nossa ideia é aproximar a pesquisa da 
indústria, tanto a pesquisa básica como a pes-
quisa aplicada, o que ajuda muito no desen-
volvimento da região. Além disso, ao longo 
dos anos o simpósio tem se mostrado fun-
damental como meio de integração entre as 
instituições de ensino do Grande ABC”, res-
saltou Dr. Caio Parente Barbosa, coordena-
dor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 
da FMABC. 

Maior simpósio de pesquisa do ABC
tem mais de 400 trabalhos inscritos

A Faculdade de Medicina do 
ABC abriu o campus universitário 
em 29 de outubro, com programa-
ção especial voltada a estudantes de 
Ensino Médio, de cursinhos, e seus 
respectivos familiares. As atividades 
ocorreram das 9h às 13h e incluíram 
visitas monitoradas aos prédios e la-
boratórios, apresentação dos cursos 
de graduação em espaços predeter-
minados, demonstrações de projetos 
esportivos e culturais desenvolvidos 
pelo corpo discente, assim como es-
clarecimentos sobre a política de bol-
sas de estudos.

Batizada “FMABC abre o cam-
pus para você”, a iniciativa tem 
cunho educacional e contou com 
participação de alunos, professores e 
funcionários da faculdade. O objeti-
vo foi apresentar os cursos àqueles 
que pretendem optar por carreira 
na área de Ciências da Saúde. Para 
o vestibular 2016-2017, a Faculdade 
de Medicina do ABC oferece 9 op-
ções na graduação: Medicina, Enfer-
magem, Nutrição, Gestão em Saú-
de Ambiental, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Farmácia, Tecnologia 
em Gestão Hospitalar e Tecnologia 
em Radiologia.

Entre os diferenciais, a Faculdade 
de Medicina do ABC conta com am-
bulatório de especialidades no próprio 
campus universitário, onde é possível 
unir assistência à população e aulas 
práticas monitoradas. Além disso, a 
escola oferece campos de estágio em 
hospitais de ensino de sua mantene-
dora, a Fundação do ABC. Hoje são 
18 hospitais – incluindo o maior equi-
pamento da região, o Hospital Esta-
dual Mário Covas, em Santo André.

Medicina 
ABC abre 

campus para 
receber

alunos do 
Ensino 

Médio e de 
cursinhos

Evento reuniu sete instituições de ensino da região: Metodista, USCS, FEI, 
Mauá, UFABC e Fundação Santo André, além da anfitriã deste ano, a FMABC

Na solenidade de abertura do simpósio, Maria do Carmo Romeiro, Rosemeire Aparecida Bom Pessoni, Maurício Bernardino Magro, Adilson Casemiro Pires, 
Fábio do Prado, Marcela Sorelli Carneiro Ramos e Caio Parente Barbosa
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O Centro Hospitalar do Sistema Peni-
tenciário organizou entre os dias 24 e 27 de 
outubro campanha de conscientização sobre 
a higiene das mãos, batizada “Não carregue 
com você o peso de transmitir infecções! Hi-
gienize as mãos!”. Cada colaborador ganhou 
uma sacola reutilizável ao participar de ativi-
dade prática educativa.

“Os funcionários pintaram as mãos e 
marcaram numa sacola reutilizável fornecida 
pelo hospital. Depois, relembraram a técnica 
adequada de higienização das mãos com água 
e sabão. Dessa forma, puderam enxergar os 
resíduos durante a higienização e como o 
método correto é efetivo e importante no 
controle de infecções”, explica Karin Regina 
Kolbe, médica do Serviço de Controle de In-
fecção Hospitalar (SCIH) do CHSP.

COnTROLE EFICAZ
Segundo a Organização Mundial da Saú-

de (OMS), milhares de pessoas vão a óbito 
diariamente, em todo o mundo, por adquirir 

Parceria entre a Fundação do ABC e o 
Governo do Estado, o Centro Hospitalar 
do Sistema Penitenciário (CHSP) chamou 
a atenção para a campanha “Setembro 
Amarelo” com palestras nos dias 22 e 29. 
No mês em que se destaca a importância 
da prevenção e da conscientização sobre 
o suicídio, o CHSP abordou o tema junto 
aos funcionários, a partir de explanações 
da médica psiquiatria da unidade, Dra. 
Ednéia Zanuto.

Ao todo, 88 colaboradores participaram 
das palestras batizadas “Setembro Amarelo 
- Prevenção do Suicídio”. A campanha con-
tou com apoio da CIPA - Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes.

QUESTÃO DE 
SAÚDE PÚBLICA
O suicídio é considerado um grave 

problema de saúde pública em todo o 
mundo. Na maioria dos casos está rela-
cionado a transtornos mentais – princi-
palmente à depressão, ao abuso de álcool 
e drogas. Pelos números oficiais, são 32 
brasileiros mortos por dia, taxa superior 
às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos 
de câncer. Tem sido um mal silencioso, 
pois as pessoas fogem do assunto e, por 
medo ou desconhecimento, não notam 

Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário
conscientiza sobre higiene das mãos

CHSP previne suicídio no ‘Setembro Amarelo’

os sinais de que uma pessoa próxima está 
com ideias suicidas.

Frente a este cenário, o Setembro Amare-
lo é uma campanha de conscientização sobre 
a prevenção do suicídio, com o objetivo di-
reto de alertar a população a respeito da re-
alidade do suicídio no Brasil e no mundo e 
suas formas de prevenção. Ocorre no mês de 

setembro, por meio da identificação de locais 
públicos e particulares com a cor amarela e 
ampla divulgação de informações.

Iniciada no Brasil pelo CVV (Centro de 
Valorização da Vida), CFM (Conselho Fede-
ral de Medicina) e ABP (Associação Brasileira 
de Psiquiatria), a campanha teve as primeiras 
atividades em 2014 concentradas em Brasí-

A médica psiquiatria do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, Dra. Ednéia Zanuto

Funcionários pintaram as mãos e relembraram a técnica adequada de higienização com água e sabão

IRAS (Infecção Relacionada à Assistência à 
Saúde) – ou seja, infecção contraída durante o 
processo de assistência em serviços de saúde. 
Estudos demonstram que as mãos dos pro-

fissionais de saúde são o principal veículo de 
transmissão de microrganismos, porque po-
dem transmitir infecções de um paciente para 
outro. Dessa forma, a higienização das mãos, 

lia. Em 2015 conseguiu maior exposição, 
com ações em todas as regiões do país. 
Mundialmente, a IASP - Associação In-
ternacional para Prevenção do Suicídio 
estimula a divulgação da causa, com des-
taque para o dia 10 de setembro, quando 
se comemora o Dia Mundial de Preven-
ção do Suicídio. 

além de ser procedimento de baixo custo, é 
a melhor forma de prevenir o problema. Por 
isso a importância de ações permanentes de 
conscientização sobre o tema, a fim de divul-
gar e incentivar a higiene das mãos dentro das 
unidades de saúde.

As doenças mais comuns causadas pela 
falta de higiene correta das mãos são infecção 
estomacal ou respiratória, gripes, resfriados, 
diarreia, doenças de pele, dor de garganta, in-
fecções no ouvido e erupções na pele.

De acordo com a OMS, é possível reduzir 
em até 40% a incidência de infecções com o 
simples ato de lavar as mãos. Os cinco mo-
mentos para a higienização das mãos, con-
forme orientações da Organização Mundial 
da Saúde e da Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), são: antes do contato 
com o paciente; antes da realização do pro-
cedimento asséptico; após risco de exposição 
a fluídos corporais; após contato com o pa-
ciente; e após contato com áreas próximas ao 
paciente. 
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A Faculdade de Medicina do ABC reali-
zou em 22 de outubro mutirão em São Caeta-
no para diagnóstico de doença de Parkinson. 
Sob responsabilidade do Grupo de Distúrbios 
de Movimento da disciplina de Neurologia da 
FMABC, a ação ocorreu em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde e o Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), da Direto-
ria de Atenção Básica, para atendimentos pré-
agendados gratuitos a 95 pacientes da cidade 
selecionados nos ambulatórios.

O objetivo da ação foi diagnosticar pesso-
as com sintomas sugestivos à doença, entre os 
quais tremores, lentidão progressiva dos movi-
mentos e rigidez muscular, entre outros distúr-
bios de movimento. Pacientes com distúrbios 
cognitivos – como esquecimento – também 
participaram do mutirão. O atendimento ocor-
reu das 7h às 12h no Hospital São Caetano.

O diagnóstico da doença de Parkinson 
é clínico, por meio da história do paciente e 
avaliação neurológica. Casos duvidosos fo-
ram encaminhados para exames subsidiários 
como tomografia computadorizada, res-
sonância magnética e exames laboratoriais. 
“Buscamos divulgar o Parkinson e proporcio-
nar atendimento aos pacientes com a doença 
ou com suspeita e que ainda não realizam 
acompanhamento neurológico”, explica Dra. 
Margarete de Jesus Carvalho, professora de 
Neurologia e coordenadora do Ambulatório 
de Distúrbios de Movimento da FMABC.

Medicina ABC faz mutirão 
em São Caetano para diagnóstico 

de doença de Parkinson

Hospital  
da Mulher  

entrega mais de 
100 brinquedos 

à entidade 
filantrópica 
‘Cidade dos 
Meninos’

AME de Praia grande comemora ‘Dia das Crianças’

Atendimento ocorreu no Hospital São Caetano, destinado a 95 pacientes previamente agendados nos ambulatórios da cidade

Programação especial destinada às crianças no AME-PG

Cerca de 20 pessoas estiveram envolvidas 
nos atendimentos, entre médicos, professo-
res, alunos e voluntários. Casos confirmados 
foram encaminhados para tratamento no 
Ambulatório de Neurologia da Faculdade de 
Medicina do ABC ou para o serviço de refe-
rência mais próximo do paciente.

TRATAMEnTO PALIATIVO
A doença de Parkinson é uma patologia 

neurológica que afeta os movimentos. Segun-
do a Associação Brasil Parkinson, o problema 
decorre da degeneração de células nervosas 
(neurônios) situadas na região cerebral co-
nhecida como substância negra. Incurável, 
de caráter progressivo e lento, a doença ain-
da tem causa desconhecida e apresenta entre 
os principais sintomas tremores, lentidão de 
movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, 

alterações na fala e escrita.
Diferentemente da doença de Alzheimer, 

pacientes com Parkinson não têm afetadas a 
memória e a capacidade intelectual na fase 
inicial. A doença de Parkinson pode atingir 
qualquer pessoa, independente de sexo, raça, 
cor ou classe social. É mais comum em ido-
sos, com os primeiros sintomas geralmente a 
partir dos 50 anos. Estima-se que 1% da po-
pulação mundial com mais de 65 anos sofra 
com o problema.

Apesar de não haver cura, existem trata-
mentos que combatem os sintomas e retar-
dam o progresso da doença. Medicamentos 
e cirurgias fazem parte do arsenal terapêu-
tico, assim como sessões de fisioterapia e 
terapia ocupacional, além de fonoaudiologia 
para casos em que há comprometimento da 
fala ou da voz.

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 
necessitados que o Hospital da Mulher 
de Santo André realizou em outubro 
a terceira edição da campanha “Desa-
fio Solidário”, responsável pela arre-
cadação de mais de 100 brinquedos. 
A entrega das doações ocorreu em 9 
de novembro, em favor da entidade 
filantrópica Cidade dos Meninos “Ma-
ria Imaculada”, localizada no Parque 
Novo Oratório, em Santo André.

A ação social em comemoração ao 
mês das crianças mobilizou funcioná-
rios de todas as áreas do hospital, assim 
como a comunidade. “Escolhemos a 
Cidade dos Meninos porque conhece-
mos de perto e admiramos o trabalho 
realizado. É inspirador o cuidado no 
acolhimento das crianças e adolescen-
tes carentes, oferecendo a oportuni-
dade de uma vida digna”, considera a 
diretora geral do Hospital da Mulher, 
Dra. Rosa Maria Pinto de Aguiar.

De acordo com a gestora, são 
muitas as vantagens para quem ganha 
um brinquedo. “O brinquedo é um 
objeto que nos traz várias possibili-
dades de aprendizagem e ganhos nos 
aspectos sensoriais, motores, cogniti-
vos, afetivo-emocionais e sociais. Sem 
contar que é sempre gratificante ver o 
sorriso no rosto de uma criança quan-
do é presenteada”, completa Dra. 
Rosa, que também é pediatra.

A Comissão de Humanização e a Dire-
toria do Ambulatório Médico de Especialida-
des (AME) de Praia Grande promoveram em 
14 de outubro grande integração entre filhos 
de colaboradores da unidade e das empresas 
prestadoras de serviços. Programação espe-
cial destinada às crianças e ao seu dia foi pre-
parada, com atividades que possibilitaram aos 
pequenos fazer um tour pelo ambulatório, 
conhecendo de perto o ambiente de trabalho 
de seus pais.

A visita das crianças também contou com 
sessão de cinema com muita pipoca e com a 
participação de um contador de histórias, que 
explanou de forma divertida a origem do dia das 
crianças e a importância da ética nas relações. 
Ainda houve tempo para os pequenos ensaia-
rem um coral e se apresentarem para os pacien-

tes da unidade, causando grande emoção.
O encerramento do Dia das Crianças no 

AME Praia Grande teve bolo e refrigerante. 

Todas as atividades ocorreram de forma lú-
dica e contaram com a participação ativa de 
todos os colaboradores da unidade.

PMSCS/Alexandre Yort
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Estudo comparativo é premiado em congresso europeu

‘Mário Covas’ recebe conferência de Enfermagem
e jornadas de gerontologia e Atenção ao Câncer

O curso de Enfermagem e a Residência 
Multiprofissional da Faculdade de Medicina 
do ABC realizaram em 4 de novembro gran-
de evento com sede no Hospital Estadual 
Mário Covas, em Santo André. Docentes, 
alunos, profissionais da Saúde e demais con-
vidados participaram entre 8h30 e 15h da 
“V Jornada de Gerontologia da FMABC”, 
da “II Jornada de Atenção ao Câncer da 
FMABC” e da “XVI Conferência Docente-
Assistencial do Curso de Enfermagem da 
FMABC”.

A solenidade de abertura foi conduzida 
pelas professoras Ana Paula Guarnieri e Ana 
Maria Fiorano, respectivamente, coordena-
dora da Residência Multiprofissional e vice-
coordenadora do curso de Enfermagem, 
que estiveram acompanhadas do diretor do 
HEMC, Dr. Eduardo Grecco, e da gerente 
de Enfermagem do hospital, Maria Elisa Ra-
mos. Em seguida houve mesa redonda com 
participação de representantes dos municí-
pios de Santo André, São Bernardo e São 
Caetano para discussão do tema “Popula-
ções vulneráveis e o universo do adoecimen-
to populacional”.

A programação científica teve sequência 
com as palestras “A importância da atuação 
multiprofissional na oncologia”, com o co-
ordenador do Ambulatório de Oncologia 
Pediátrica da FMABC, Dr. Jairo Cartum, e 
“Gerenciamento farmacológico no idoso: 

Equipe multicêntrica brasileira forma-
da por doutores em Gastroenterologia foi 
premiada em outubro no 24º Congresso 
UEG Week Viena 2016, organizado pela 
United European Gastroenterology. Os 
pesquisadores, entre os quais especialis-
tas da equipe do Hospital Estadual Mário 
Covas (HEMC), foram reconhecidos por 
estudo comparativo de uso de balão in-
tragástrico.

A UEG reúne profissionais e socieda-
des ligadas ao desenvolvimento e estudo 
da cirurgia digestiva. Considerado um dos 
mais importantes do mundo, o congresso 
da organização ocorreu entre os dias 15 
e 19 e reuniu 13.300 participantes de 114 
países.

Sob o título “Balão intragástrico: con-
vencional 6 meses vs ajustável para 12 
meses”, o estudo brasileiro avaliou 868 

TRAnSMISSÃO AO VIVO
As cirurgias para colocação e retira-

da de balão intragástrico realizadas no 
HEMC têm sido transmitidas periodica-
mente para os Estados Unidos e Europa 
via internet. As técnicas de uso do balão 
para tratamento da obesidade desenvolvi-
das pela equipe de Endoscopia são ino-
vadoras e se constituem referência em 
todo o mundo. Em 28 de setembro, mais 
uma transmissão foi realizada, desta vez 
para o Rio de Janeiro, onde ocorria o 21º 
Congresso Mundial da IFSO - Federação 
Internacional de Cirurgia da Obesidade & 
Distúrbios Metabólicos. O evento reuniu 
mais de 300 especialistas de repercussão 
internacional, entre cirurgiões, endocrino-
logistas, clínicos e profissionais da equipe 
multidisciplinar que atende o paciente ba-
riátrico e metabólico. 

pacientes de 5 diferentes centros médicos 
que utilizam os dois tipos de balões. O tra-
balho teve duração de três meses, de janeiro a 
março deste ano.  Os resultados foram divul-
gados no congresso europeu e poderão ser 

dor e delirium”, com o geriatra da FMABC, 
Dr. Leonardo Bernal. O médico anestesio-
logista responsável pelo Grupo de Cuidados 
Paliativos do HEMC, Dr. Yuri Louro Bru-
no de Abreu, comandou explanação sobre 
“Gerenciamento farmacológico da dor no 
paciente adulto: enfoque oncológico”.

No período da tarde, as atividades re-
começaram com a palestra “Vitaminas e o 
câncer”, sob responsabilidade da vice-coor-
denadora do curso de Farmácia da Faculda-
de de Medicina do ABC e professora das Fa-
culdades Oswaldo Cruz, Ana Beatriz Ramos 
de Oliveira Pinn.

O encerramento do encontro foi marca-
do por mesa redonda multiprofissional so-
bre “Cuidados paliativos: manejo de sinais e 
sintomas”, que contou com participação dos 
especialistas Natalia Liubartas, Ana Elisa 
Prado Coradi, Narjara Leite, Francis Botare-
li, Camila Datt e Dr. Yuri Bruno de Abreu. 

Encerramento foi marcado por mesa redonda multiprofissional sobre “Cuidados paliativos: manejo de sinais e sintomas”

Dr. Eduardo Grecco, médico do Centro de 
Endoscopia e diretor do HEMC

utilizados por especialistas nos tratamentos 
de obesidade.

A premiação é considerada uma das mais 
importantes da UEG. Os médicos Eduardo 
Grecco e Manoel Galvão, do Centro de En-
doscopia do HEMC, integraram a equipe mul-
ticêntrica formada por mais sete especialistas 
de São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. “O 
estudo tem importantes informações e dados 
comparativos, mostrando  que os resultados 
são eficazes em ambos os casos, mas levando 
em conta cada caso, o programa de tratamento 
multidisciplinar do paciente e sua efetiva ade-
são à nova proposta de hábitos alimentares e de 
estilo de vida”, explica o Dr. Eduardo Grecco, 
que atribui o sucesso do estudo à colaboração 
de todos os profissionais médicos envolvidos 
e, principalmente, da  equipe de Endoscopia 
do Hospital Estadual Mário Covas, coordena-
da pelo Dr. Tiago Souza.
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Campanha ‘Abra a Boca para a Saúde’ atende
população no Centro de São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo, em par-
ceria com a disciplina de Cabeça e Pescoço 
da Faculdade de Medicina do ABC, promo-
veu de 7 a 11 de novembro, das 8h às 16h, 
a nona edição da campanha “Abra a Boca 
para a Saúde”, com sede na entrada do Pou-
patempo (Rua Nicolau Filizola, 100 - Vila 
Euclides). A iniciativa teve como objetivo 
diagnosticar casos de câncer bucal em está-
gio inicial e disponibilizar informações à po-
pulação sobre prevenção da doença.

Para a paciente Adriana Assis Lopes, do 
Bairro Botujuru, ações como essa são muito 
importantes, principalmente porque aproxi-
mam as pessoas do atendimento sem a ne-
cessidade de marcar uma consulta. “Poder 
ser atendida rapidamente, avaliada e orien-
tada sobre os cuidados com a minha saúde 
é muito importante. Estou há três anos sem 
visitar o dentista e hoje me informaram que 
posso passar na UBS da minha região, que 
faz esse tipo de atendimento”.

Cerca de 50 profissionais – entre dentis-
tas, auxiliares, médicos de cabeça e pescoço, 
buco-maxilo-facial e estomatologistas – par-
ticiparam da ação da Secretaria da Saúde. No 
caso de suspeita de câncer bucal, os pacien-
tes foram encaminhados para uma das uni-
dades do Brasil Sorridente/Centro de Espe-
cialidades Odontológicas. Caso confirmada 
doença, será feito o encaminhamento para o 
ambulatório da disciplina de Cabeça e Pes-
coço no Hospital Anchieta – referência no 
município para esse tipo de assistência.

“Há uma boa adesão da população ao 
programa e o que sempre reforçamos com 
os pacientes é a importância de passarem 
pelos dentistas da rede e trabalhar na ques-
tão da prevenção. Muitos dos que nos pro-
curam durante a campanha são pessoas que 
apresentam histórico de câncer na família”, 
comenta a dentista e estomatologista Clau-
dia Willian Rached.

Quem participou da campanha recebeu 
panfletos informativos sobre autoexame da 
boca, que deve observar os lábios, língua 
(principalmente as bordas), assoalho (região 
embaixo da língua), gengivas, mucosa jugal 
(bochecha), palato (céu da boca) e amígdalas.

Para Josafá Moreira, morador do Taboão, 
o atendimento foi positivo: “Não tinha esse 
tipo de atendimento quando eu era criança. 
E muitas vezes, no interior, éramos orienta-
dos a arrancar um dente e esse era o nosso 
tratamento. Aqui os dentistas explicaram os 
riscos que o álcool e o cigarro trazem para 
a nossa boca e orientaram direitinho como 
cuidar e fazer o autoexame”.

PREVEnIR É FUnDAMEnTAL
Cerca de 80% dos pacientes que procu-

ram serviços de diagnóstico e tratamento já 
estão em estágio avançado de câncer bucal. 
Nesses casos, a probabilidade de cura é me-
nor e o tratamento é mais complexo, levan-
do a disfunções na deglutição de alimentos e 
na fala, além de deformidades estéticas. Isso 
gera mais gasto para o paciente e para a so-
ciedade.

No grupo de risco estão homens com 
mais de 40 anos, fumantes e com abuso de 
álcool. A professora da disciplina de Cabe-
ça e Pescoço da Faculdade de Medicina do 
ABC, Dra. Jossi Ledo Kanda, cita também 
entre as causas o mau estado de conservação 
dos dentes e próteses dentárias mal-ajusta-
das. Entre as atitudes de prevenção estão 
evitar o fumo e o álcool, não se expor ao sol 
sem proteção (câncer do lábio), promover 
higiene bucal mantendo os dentes em bom 
estado, além de fazer pelo menos uma con-
sulta odontológica de controle a cada ano 
e adotar dieta saudável, rica em vegetais e 
frutas.

Os sinais de alerta podem ser identifica-
dos em feridas na boca que não cicatrizam 
em duas semanas, ulcerações superficiais in-
dolores (podendo sangrar ou não), manchas 
esbranquiçadas nos lábios ou na mucosa Iniciativa tem como objetivo a prevenção do câncer bucal

Equipes atenderam população na entrada do Poupatempo de São Bernardo

bucal, dificuldade para falar, mastigar e en-
golir, além de nódulos no pescoço. Deve-se 
procurar médico ou dentista para avaliação 
e orientação.

Nas lesões iniciais, o tratamento pode ser 
exclusivamente cirúrgico e com até 80% de 
cura. No tratamento dos tumores avançados é 

feita cirurgia associada à radioterapia, depen-
dendo da localização do tumor, com altera-
ções funcionais e estéticas mais graves e com 
redução do índice de cura. A quimioterapia 
associada à radioterapia pode ser empregada 
nos casos mais avançados, quando a cirurgia 
não é possível, tendo resultados pobres. 

Fotos: PMSBC/Raquel Toth
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Fundação do ABC organiza passeio ciclístico 
de conscientização pelo “Outubro Rosa”

A Fundação do ABC realizou no domin-
go, 23 de outubro, a primeira edição da cam-
panha “Pedale Pela Vida”. O passeio ciclís-
tico reuniu cerca de 100 colaboradores da 
instituição e respectivos familiares em cons-
cientização pelo “Outubro Rosa” – con-
siderado mundialmente o mês dedicado à 
orientação e prevenção do câncer de mama. 
A saída ocorreu às 9h, do campus univer-
sitário da Faculdade de Medicina do ABC, 
com destino ao Parque da Juventude de São 
Bernardo do Campo. O retorno foi por vol-
ta das 11h, com percurso total de aproxima-
damente 15 quilômetros. Funcionários que 
não quiseram pedalar puderam participar da 
iniciativa em circuito de caminhada.

O “Pedale Pela Vida” faz parte do Pro-
grama de Prevenção e Promoção à Saúde, 
que a Fundação do ABC desenvolve junto 
aos mais de 22 mil funcionários através da 
Diretoria Executiva de Recursos Humanos.

“Nosso objetivo principal foi mobilizar 
os colaboradores da FUABC e chamar a 
atenção para este tema tão importante para 
as famílias. Buscamos unir forças e contri-

buir para a conscientização da população so-
bre a importância do diagnóstico precoce do 
câncer de mama e da realização periódica do 
exame de mamografia”, informa a diretora 
executiva de Recursos Humanos da FUABC, 
Caroline Saint Aubin.

Além da mantenedora, diversas unida-
des da Fundação do ABC celebraram a data. 
Confira nessa edição como foram as come-
morações.

AME PRAIA gRAnDE
Em 21 de outubro, o Ambulatório Médi-

co de Especialidades (AME) de Praia Grande 
organizou a palestra “Outubro Rosa - Cân-
cer: Mitos e Verdades”, ministrada pelo con-
vidado Jamir Apparecido da Silva – relações 
públicas do Núcleo de Amparo a Crianças e 
Adultos com Câncer de Santos (NACAC). 
O evento foi organizado pelo Departamen-
to de Enfermagem e Educação Continuada 
do AME e contou com participação e cola-
boração de todos os funcionários, que doa-
ram lenços para mulheres com câncer.

A partir de exemplos práticos e dinâmi-

cos, o objetivo da ação foi conscientizar os 
colaboradores da unidade sobre a importân-
cia da prevenção da doença e da realização 
dos exames periódicos.

FRAnCISCO MORATO
No Hospital Estadual de Francisco Mo-

rato foram duas atividades. O setor de Se-
gurança do Trabalho e a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) promo-
veram dias 13 e 14 de outubro a “Campanha 
de Conscientização e Prevenção ao Câncer 
de Mama”. Entre as ações propostas hou-
ve o cine pipoca, que abrangeu todos os 
turnos de trabalho. O filme exibido foi “Já 
estou com saudades”, que aborda o câncer 
de mama com sensibilidade e contribuiu 
para reforçar a importância da prevenção 
da doença, do autoexame e do diagnóstico 
precoce.

Já a Comissão de Humanização do 
HEFM aproveitou a data para visitar todos 
os quartos do 3º andar e orientar pacientes 
internadas, assim como familiares e acom-
panhantes. Juntamente com as informações 

foi distribuída a edição de outubro da Re-
vista MedABC – periódico da FUABC e da 
Faculdade de Medicina do ABC –, cuja capa 
aborda justamente o “Outubro Rosa”.

MUnICIPAL DE OSASCO
O Hospital Municipal Central de Osasco 

Antônio Giglio realizou em 18 de outubro 
série de palestras voltadas aos colaboradores 
da instituição, comandadas pelo enfermei-
ro Paulo Roberto, que tem especializações 
em infectologia pela Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP) e em gestão em 
saúde e controle de infecção hospitalar. Na 
oportunidade, o profissional apresentou es-
tatísticas sobre o câncer de mama no mundo 
e falou sobre como a doença se manifesta no 
organismo, os principais sintomas, perfil das 
pacientes, fatores de risco, como identificar 
o problema, métodos de prevenção e trata-
mento. Também foram abordados outros 
temas importantes, como Papiloma Vírus 
Humano (HPV) e câncer de colo de útero.

“É fundamental que as mulheres que es-
tejam dentro da faixa etária de risco façam 

Com participação de cerca de 100 funcionários, passeio ciclístico contra o câncer de mama teve início na FMABC com destino ao Parque da Juventude
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o autoexame e os exames clínicos de rotina. 
A maioria dos casos tem bom prognóstico, 
por isso a importância de identificar a doen-
ça logo no início para evitar complicações”, 
reiterou o enfermeiro Paulo Roberto, que 
projetou vídeos com exemplos práticos so-
bre como fazer o autoexame.

HOSPITAL DA MULHER
Em comemoração ao movimento mun-

dial Outubro Rosa, o Hospital da Mulher 
“Maria José dos Santos Stein”, em Santo 
André, iluminou sua fachada com a cor da 
campanha. A ação teve o objetivo de cons-
cientizar a população sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama. “Não poderia haver local 
que fosse mais ligado a essa luta do que 
o Hospital da Mulher, que é uma grande 
conquista da nossa cidade, voltado exclusi-
vamente à saúde das mulheres”, garante a 
diretora geral do hospital, Dra. Rosa Maria 
Pinto de Aguiar.

HOSPITAL IRMÃ DULCE
Marcando a campanha nacional contra o 

câncer de mama, palestra foi realizada em 6 
de outubro no anfiteatro do Hospital Mu-
nicipal Irmã Dulce de Praia Grande. Sob o 
tema “A importância do diagnóstico preco-
ce e da prevenção no combate à doença”, o 
evento contou com apoio do Rotary Club 
Praia Grande Novo Tempo, que contribuiu 
com a produção de folhetos destacando o 
mês da mobilização.

A palestra foi ministrada pelo ginecolo-
gista e obstetra, Dr. Airton Gomes, também 
diretor técnico do ‘Irmã Dulce’, que enfa-
tizou que o câncer de mama é o segundo 
tipo da doença mais frequente em todo o 
mundo e que o diagnóstico tardio pode ser 
responsável pela alta mortalidade. “O prin-
cipal fator de risco para o câncer de mama, 
primeiro, é ser mulher, porque incide numa 
proporção absurdamente maior nas mulhe-
res. Mas esses riscos podem ser reduzidos”, 
salientou.

A atividade foi organizada pelo setor de 
Educação Continuada, da Diretoria de En-
fermagem do Hospital Irmã Dulce, em con-
junto com a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) e a Comissão de Hu-
manização, do Complexo Hospitalar.

FMABC EM CAPUAVA
Em 20 de outubro, o Centro de Saúde 

Escola da Faculdade de Medicina do ABC 
em Capuava foi palco de evento em come-
moração ao Outubro Rosa, com ações desti-
nadas à prevenção do câncer em mulheres de 
todas as idades. A unidade de Santo André 
contou com diversas atividades, que além 
de beneficiarem as pacientes, possibilitaram 
a maior integração entre alunos de diversos 
cursos da FMABC.

“A unidade foi decorada pelos funcioná-

rios e os alunos fixaram frases motivacionais 
nas paredes de todo o Centro de Saúde. Este 
ano o evento foi realizado pelos funcionários, 
equipe de Estratégia de Saúde da Família e seus 
agentes de saúde, alunos e professores dos cur-
sos de Enfermagem e Terapia Ocupacional, 
além dos residentes de enfermagem, nutrição, 
farmácia, terapia ocupacional e fisioterapia da 
Residência Multidisciplinar da FMABC”, enu-
mera a professora do curso de Enfermagem e 
responsável técnica de Enfermagem do Centro 
de Saúde Escola da FMABC, Magali Motta.

As atividades realizadas em Capuava in-
cluíram verificação de glicemia capilar (dia-
betes) e de pressão arterial, realização de 
exames de citologia oncótica (Papanicolau) 
e de testes rápidos diagnósticos para sífilis e 
HIV, assim como eletrocardiogramas e ava-
liações odontológicas. Também houve gru-
po educativo de sexualidade, apresentação 
de coral formado por pacientes, funcioná-
rios e alunos, sessão de dança circular com a 
equipe da Terapia Ocupacional, além da dis-
tribuição de brindes e kits odontológicos.

SÃO CAETAnO
Cerca de 1.000 moradoras foram aten-

didas sábado, 15 de outubro, no Hospital 
São Caetano, durante o 2º Mutirão da Saúde 
da Mulher do Outubro Rosa – a 17ª edição 
mensal do Programa Fila Zero. A ação da 
Secretaria de Saúde agiu na prevenção dos 
cânceres femininos. Para isso, a Ginecolo-
gia/Obstetrícia teve sua agenda aberta, sem 
a necessidade de marcar consulta. Ao todo 
atuaram 35 médicos em 18 especialidades, 
com atendimentos espontâneos e pré-agen-
dados, entre outros serviços.

Com edições sempre no terceiro sábado 
de cada mês, o Fila Zero visa estabilizar as 

demandas reprimidas na rede municipal. Já 
são mais de 40.000 pacientes beneficiados 
desde o início dos trabalhos.

A Secretaria de Saúde da Prefeitura, 
o Fundo Social de Solidariedade, o Con-
selho Municipal dos Direitos da Mulher 
(CMDM) e a Rede Feminina de Combate 
ao Câncer também desenvolveram ações 
em programação especial voltada às mu-
lheres no Outubro Rosa. Entre os traba-
lhos realizados constaram a Caminhada 
Outubro Rosa 2016 e almoço beneficente. 
Como sempre, a cidade esteve iluminada 
de rosa, com destaque para o Palácio da 
Cerâmica e a Câmara Municipal, sedes do 
Executivo e do Legislativo, entre diversos 
prédios da administração pública, sobretu-
do as unidades de Saúde.

EMÍLIO RIBAS II - gUARUJá
No Guarujá, o Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas II iluminou sua fachada com 
a cor rosa e divulgou informações sobre 
prevenção e diagnóstico precoce através 
de banners instalados pelo hospital. O ob-
jetivo foi informar e sensibilizar colabora-
dores e pacientes para a causa. Além disso, 
durante o mês da campanha, em todas as 
sextas-feiras os funcionários do ERII vesti-
ram peças de roupa rosa, reforçando ainda 
mais a temática.

SÃO BERnARDO
As 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 

de São Bernardo estiveram abertas no sá-
bado, 8 de outubro, das 8h às 17h, exclu-
sivamente para realização da Campanha de 
Prevenção do Câncer de Mama e de Colo 
do Útero, os dois tipos mais comuns entre 
as mulheres e com grandes chances de cura 

se diagnosticados no estágio inicial. Duran-
te todo o dia foram agendadas mamografias 
para as pacientes que integram os grupos de 
risco e também foram coletados exames de 
Papanicolau.

Usuárias com alterações no exame de 
mamografia serão encaminhadas direta-
mente para consulta com mastologista no 
CAISM - Centro de Atenção Integral à Saú-
de da Mulher, onde não há fila de espera 
para o atendimento na especialidade. Já o 
resultado da citologia poderá ser retirado na 
UBS onde a coleta foi realizada.

FARMáCIA DO HEMC
O Outubro Rosa também foi destaque 

na Farmácia de Componentes Especializa-
dos da Assistência Farmacêutica do Hos-
pital Estadual Mário Covas (HEMC), em 
Santo André. As funcionárias do setor, mais 
conhecido como “Farmácia de Alto Custo”, 
vestiram rosa em 7 de outubro para enfatizar 
a importância das ações preventivas contra o 
câncer de mama. Diariamente são atendidas 
cerca de 2 mil pessoas na unidade.

Comissão de Humanização orientou 
pacientes em Francisco Morato

No Guarujá, Emílio Ribas II iluminou 
sua fachada com a cor rosa

Palestra marcou a data no 
Hospital Central de Osasco

Em Capuava houve orientações, 
exames diversos e coleta de Papanicolau

No ‘Irmã Dulce’, palestra foi comandada 
pelo Dr. Airton Gomes

AME Praia Grande recebeu convidado 
Jamir Apparecido da Silva

Funcionárias da Farmácia de Alto Custo do 
HEMC vestiram rosa pela campanha
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Cirurgia Plástica da FMABC participa de mutirão
de reconstrução mamária no “Outubro Rosa”

A disciplina de Cirurgia Plástica da Faculda-
de de Medicina do ABC aderiu à campanha da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) 
e participou entre os dias 21 e 28 de outubro 
da segunda edição do “Mutirão Nacional de 
Reconstrução Mamária”. Cerca de 840 mulhe-
res que passaram por mastectomia – remoção 
de uma ou ambas as mamas – foram atendidas 
gratuitamente por cirurgiões plásticos de quase 
todo o país para procedimentos de reconstru-
ção mamária. No ABC foram oito procedi-
mentos de grande porte, realizados no Hospital 
Anchieta, em São Bernardo, e no Hospital Esta-
dual Mário Covas, em Santo André.

“Selecionamos casos de cirurgias mais 
complexas para o mutirão do Outubro Rosa. 
Foram procedimentos de reconstrução total, 
alguns, inclusive, com necessidade de ajustes 
na segunda mama”, detalha o professor de 
Cirurgia Plástica da FMABC, Dr. André Luiz 
Pires de Freitas, que acrescenta: “Foi bastante 
importante participar do projeto e envolver 
nossos médicos residentes nesse movimento. 
Além disso, como centro de referência em Ci-
rurgia Plástica e em cirurgia de reconstrução 
mamária, a Faculdade de Medicina do ABC 
não poderia ficar de fora do Outubro Rosa e 
de uma ação social tão importante”.

ROTInA ASSISTEnCIAL
A cirurgia de reconstrução de mama – 

total ou parcial – é considerada fundamental 
para elevar a autoestima de mulheres que ne-
cessitam passar pela mastectomia. O proce-
dimento reparador faz parte da rotina assis-
tencial da disciplina de Cirurgia Plástica, que 
desde 1998 mantém grupo específico para 
atendimento de todo tipo de caso relacionado 
às mamas, incluindo estética e reconstrução. 
O trabalho é desenvolvido em parceria com a 

No ABC foram oito procedimentos de grande porte, realizados no Anchieta e no Hospital Estadual Mário Covas

Equipe no Hospital Anchieta durante “Mutirão Nacional de Reconstrução Mamária”

Atendendo ao convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, disciplina operou 
pacientes no Hospital Anchieta e no ‘Mário Covas’

área de Mastologia da FMABC e hoje não há 
filas tanto para as cirurgias de reconstrução 
imediata quanto para as realizadas de manei-
ra tardia – feitas posteriormente à retirada da 
mama e aos tratamentos subsequentes, como 
a quimioterapia e a radioterapia.

“Temos como prática a avaliação conjun-
ta das pacientes pela Cirurgia Plástica e pela 
Mastologia, pois o ideal é que, sempre que 
haja indicação clínica, realizemos a recons-
trução da mama de imediato, na sequência da 
cirurgia de mastectomia”, explica Dr. André 
Luiz Pires de Freitas. No caso de cirurgias 
tardias, as pacientes são avaliadas pela disci-
plina de Cirurgia Plástica e, quando há indica-
ção para reconstrução mamária, passam pela 
Mastologia ou pela Oncologia para liberação. 
Assim que o procedimento é autorizado, a 

ca reconstrutora. “A reconstrução mamária é 
um direito garantido em lei”, reforçou Chaves, 
ao completar: “O mutirão devolve a essas pa-
cientes a autoestima. Estudos mostram que 
as mulheres reconstruídas têm menor chance 
de reincidir no câncer porque essas doenças 
estão relacionadas à produção de endorfina 
e ao equilíbrio emocional. Mulheres mastec-
tomizadas são mais deprimidas, mutiladas, 
tristes. Mulheres reconstruídas retomam seu 
relacionamento afetivo, encontram um ponto 
de equilíbrio psicoafetivo e uma melhora do 
humor e do estado depressivo”, concluiu.

CAMPAnHA MUnDIAL
O movimento Outubro Rosa surgiu em 

1990 durante a primeira “Corrida pela Cura”, 
em Nova York, que desde então promove 
a ação anualmente. Hoje a data é celebrada 
em diversos países pelo mundo. No Brasil, 
a primeira iniciativa nesse sentido ocorreu 
em 2002, com a iluminação do monumento 
Mausoléu do Soldado Constitucionalista, na 
Capital, e daí em diante passou a ser repetida 
em vários cantos do país.

De acordo com o Ministério da Saúde, o 
câncer de mama é o tipo de câncer que mais 
acomete mulheres em todo o mundo, tanto 
em países em desenvolvimento quanto em 
países desenvolvidos. Representa cerca de 
25% de todos os tipos de câncer diagnosti-
cados nas mulheres e é o tumor mais comum 
entre as brasileiras, com exceção do câncer de 
pele não melanoma. 

mulher já inicia os exames pré-operatórios 
obrigatórios e tem a cirurgia agendada.

Hoje as reconstruções mamárias feitas 
pela FMABC são realizadas no Hospital Es-
tadual Mário Covas e no Hospital Anchieta. 
Alguns casos também são operados no Hos-
pital Municipal Universitário de São Bernar-
do (HMU) pela equipe do Anchieta.

MUTIRÃO nACIOnAL
O 2º Mutirão Nacional de Reconstrução 

Mamária da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica contou com participação de aproxi-
madamente 800 profissionais da área de 18 
unidades da federação que contam com uma 
regional da entidade: Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Ser-
gipe, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 
além do Distrito Federal. Foram cerca de 840 
cirurgias realizadas em quase 100 hospitais 
públicos e privados. As pacientes que partici-
param do mutirão foram selecionadas previa-
mente e realizaram todos os exames necessá-
rios para a cirurgia.

Em entrevista à Agência Brasil, o presi-
dente da SBCP, Luciano Chaves, destacou que 
a reconstrução da mama é parte integrante 
da proposta de tratamento para o câncer de 
mama implementada atualmente no Brasil, que 
envolve o diagnóstico, a cirurgia para retirada 
de parte da mama ou de toda a mama, a qui-
mioterapia e a radioterapia e, por fim, a plásti-
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Harvard inscreve para 6ª turma de
pesquisa clínica na Medicina ABC

A Harvard Medical School está com 
inscrições abertas para a 6ª edição do cur-
so de pesquisa clínica “PPCR - Principles 
and Practice of  Clinical Research”, cujas 
aulas ocorrem em parceria com o Centro 
de Estudos e Pesquisas de Hematologia e 
Oncologia da Faculdade de Medicina do 
ABC (CEPHO-FMABC). O objetivo é 
capacitar profissionais ao desenvolvimen-
to de pesquisa clínica, tendo como bases a 
metodologia e a expertise de uma das mais 
conceituadas instituições de ensino e pes-
quisa do mundo.

O curso de pesquisa clínica da Harvard 
tem duração de 9 meses, com encontros 
semanais no anfiteatro do CEPHO, no 
próprio campus da FMABC em Santo An-
dré (SP). As aulas estarão a cargo de pro-
fessores norte-americanos e serão ao vivo 
via videoconferência. A equipe do CEPHO 
coordenará dinâmicas de grupo e demais 
atividades que necessitem de interação en-
tre os alunos, inclusive com participação de 
grupos de outras partes do mundo.

Podem se inscrever professores, pesqui-
sadores e demais interessados em realizar 
pesquisa clínica. As aulas serão sempre às 
quintas-feiras, das 17h às 20h. Toda a sele-
ção, análises de currículo e dos requisitos 
mínimos necessários serão feitas diretamen-
te por equipe da Harvard Medical School. 
O certificado de conclusão do curso tam-
bém é emitido pela própria Harvard.

Interessados podem obter mais infor-
mações pelos sites www.pesquisaoncologia.
com.br e www.ppcr.org ou diretamente no 

OSCE: Avaliação Prática Objetiva Estruturada chega à 8ª edição 

A Faculdade de Medicina do ABC 
organizou em 22 de outubro a 8ª edição 
da Avaliação Prática Objetiva Estrutu-
rada – mais conhecida pela sigla OSCE 
(Objective Structured Clinical Exami-
nation). Trata-se de exame que permite 
a avaliação global de conhecimentos de 
alunos do 5º e 6º anos de Medicina, se-
gundo aspectos gerais e mais amplos da 
ação médica e com enfoque nas habilida-
des cognitivas, técnicas e até mesmo afe-
tivas. As atividades extrapolam a teoria, 
com abordagem de questões práticas e 
comportamentais divididas em estações 

ção e verificar o que deixou de aprender e 
os pontos que precisa aprimorar”.

Ao todo foram 40 salas de aula, cada 
uma com um professor observador. Na 
entrada das estações fica um descritivo do 
cenário, que é o resumo do que o aluno 
irá encontrar. No interior, um ou dois 
atores, que são alunos treinados de outros 
anos do curso médico, simulam queixas, 
sintomas e situações para a avaliação.

Além dos 40 professores observa-
dores e de dezenas de alunos-atores, o 
OSCE envolveu cerca de 20 funcionários 
da FMABC na organização e logística. 

que representaram quatro grandes áreas do 
internato: Pediatria, Cirurgia, Clínica Médica 
e Ginecologia/Obstetrícia.

Cerca de 170 estudantes participaram do 
OSCE 2016 e todos passaram pelas quatro es-
tações. Os alunos são colocados frente a uma si-
tuação específica e têm 10 minutos para agir. As 
estações contam com um observador, que são 
professores e médicos residentes da faculdade, 
que não interferem ou colaboram, mas apenas 
observam as ações do aluno e conferem as con-
dutas segundo check-list pré-determinado pelo 
professor coordenador da estação.

“Os alunos gostaram bastante e conside-

CEPHO, com Karen Sayuri Kusano de 
Paiva: (11) 4993-5491 (ramal 542) e karen.
paiva@cepho.org.br. As inscrições vão até 
janeiro de 2017.

TRADIÇÃO E SEgURAnÇA
Reconhecido nacional e internacional-

mente, 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 re-
gulatória. 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 pesqui-
sas em andamento em áreas como câncer 
de pulmão, próstata, mama, cabeça e pes-
coço, pele (melanoma), linfomas e mieloma 
múltiplo, entre outras. Cerca de 90% das 
pesquisas são multicêntricas, ou seja, ocor-
rem simultaneamente em diversos centros 
de pesquisa do mundo, permitindo aos pa-
cientes acesso a tratamentos de ponta em 
vários países.

A unidade destina-se ao desenvolvi-
mento de projetos de pesquisa junto à gra-
duação (Liga de Oncologia) e à pós-gradua-
ção (programas de Mestrado e Doutorado), 
bem como às pesquisas clínicas patrocina-

das pela indústria farmacêutica. As diretri-
zes 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  Harmonization and Good 
Clinical Practices), conforme resolução 
466/2012 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 con-
trole da doença e melhorar da qualidade de 
vida. 

raram bem montadas as estações. É uma ava-
liação diferente, com foco nas habilidades e 
atitudes dos estudantes e não apenas no saber. 
Na verdade, a ideia é verificar o saber como 
fazer”, explica a professora da FMABC e vice-
coordenadora do curso de Medicina, Dra. Si-
mone Holzer, que completa: “Outra vantagem 
do OSCE é a preparação para os exames de 
residência médica. Hoje em dia, grande parte 
das escolas utiliza esse processo nas avaliações 
e nossos estudantes não são pegos de surpre-
sa, pois já conhecem a metodologia desde o 5º 
ano. Além disso, a avaliação estruturada tam-
bém permite ao acadêmico realizar autoavalia-

Mais conhecido como OSCE, exame reuniu cerca de 170 alunos do 5º e 6º anos de Medicina

Formatura da 5ª turma ocorreu em 28 de outubro, no Tivoli Resort da Praia do Forte (BA): Dra. Claúdia Vaz de Melo Sette, Débora Terra Cardeal,  
Dra. Lilian Arruda do Rego Barros, Dra. Bárbara Bonaparte Ribas de Alcântara, Danielle Akaishi e Jean Henri Maselli Schoueri
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Hospital nardini tem alta no número de
atendimentos, internações, partos e exames

Apesar de contar com praticamente a 
mesma estrutura física há décadas, o Hos-
pital de Clínicas Dr. Radamés Nardini de 
Mauá tem registrado aumento sequencial no 
número de atendimentos prestados à popu-
lação. Referência hospitalar para os muníci-
pes de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, o equipamento realizou entre janeiro 
e setembro de 2016 cerca de 95 mil atendi-
mentos, contra 83 mil no mesmo período 
do ano passado – alta que alcança 13%. Os 
dados consideram atendimentos no pronto-
socorro, ambulatório, internações e outros 
procedimentos. A microrregião atualmente 
soma 600 mil habitantes.

Considerando apenas o volume de inter-
nações, que saltou de 8.000 para 8.500 no 
período analisado, é possível perceber tam-
bém aumento de 16% nas internações de 
pacientes vindos dos municípios de Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra, que foram de 
1.130 para 1.350. Já o total de exames reali-
zados cresceu de 323 mil para 366 mil, com 
alta de 11%. Os indicadores novamente evi-
denciam o caráter regional do equipamento, 
que hoje conta com 177 leitos cadastrados 
no Ministério da Saúde e também é respon-
sável pelo atendimento de inúmeras ocor-
rências de urgência e emergência proceden-
tes do Trecho Sul do Rodoanel e de outras 
partes da Capital.

Em paralelo às particularidades regionais 
que elevaram praticamente todos os indica-

dores de produção do hospital, o equipa-
mento também sofre impacto das dificulda-
des econômicas que o país atravessa. Desde 
2015, segundo a Agência Nacional de Saúde 
(ANS), quase 2 milhões de beneficiários de 
planos de saúde migraram para o Sistema 
Único de Saúde (SUS) em busca de atendi-
mento. A sobrecarga, portanto, exige esforço 
da gestão para equilibrar e manter as verbas 
de custeio e investimento sem causar prejuí-
zos à assistência.

REFORMAS / nOVO nARDInI
Para ajudar a qualificar o acolhimento dos 

pacientes, desafogar o atendimento e mo-
dernizar a estrutura predial sem paralisar as 
atividades, a Prefeitura conduz desde o ano 
passado duas grandes reformas em áreas es-
tratégicas – pronto-socorro e maternidade –, 
que apesar da altíssima demanda, funcionam 
em áreas provisórias. As obras de moderniza-
ção têm previsão de término em dezembro 
e vão garantir modelo de assistência 100% 

humanizado, em espaço ampliado, acolhedor 
e com novas tecnologias e ambiência. Atual-
mente o PS atende a seis especialidades 24h 
por dia (Ortopedia, Cirurgia Geral, Psiquia-
tria, Ginecologia e Obstetrícia, além de casos 
referenciados de Clínica Médica e Pediatria) e 
também é referência para todos os partos de 
alto risco das três cidades.

As duas áreas em reforma também acom-
panharam o crescimento da procura por aten-
dimento. No pronto-socorro a alta foi de 5% 
(48 mil para 50,6 mil). Já os partos subiram 11% 
(1.295 para 1.470) e as internações obstétricas 
6% (1.960 para 2.100). Todos os dados referem-
se ao período de janeiro a setembro deste ano 
em comparação com o mesmo intervalo de 
2015. “As obras entregues, além de qualificar o 
ambiente hospitalar, oferecerão áreas de atendi-
mentos setorizadas em conformidade com as 
especialidades médicas disponíveis. Com isso, 
os pacientes ficarão mais seguros comparti-
lhando o ambiente assistencial com pacientes 
de patologias iguais ou semelhantes. As áreas 
críticas (Sala Vermelha, Amarela e UTIs) ficarão 
próximas e de fácil acesso para que uma equi-
pe dê suporte a outra, com foco na otimização 
de recursos e de acordo com a necessidade do 
paciente. Esta reorganização física favorecerá a 
gestão para melhorar o cuidado em saúde con-
siderando a demanda crescente dos usuários do 
SUS”, garante o diretor geral do hospital e do 
Complexo de Saúde de Mauá (COSAM), José 
Alexandre Buso Weiller. 

Demanda cresceu média de 13% entre 2015 e 2016

Ao todo são 15 inscritos, que participam de aulas gratuitas no Laboratório de Informática da FMABC

Reabilitação Pulmonar organiza curso gratuito
de informática para idosos em tratamento

A equipe do Centro de Reabilitação 
Pulmonar da Faculdade de Medicina do 
ABC ampliou neste ano os trabalhos 
desenvolvidos no Programa SuperAção 
e incluiu curso de informática na lista 
de atividades culturais, sociais e de lazer 
propostas aos pacientes. Ao todo são 15 
inscritos, que duas vezes por semana par-
ticipam de aulas gratuitas no Laboratório 
de Informática da FMABC.

“Em virtude da praticidade e da faci-
lidade para acessar informações, o uso de 
computadores passou a ser parte do co-
tidiano das pessoas, principalmente nos 
grandes centros urbanos. Por essa razão, 
decidimos estender esse recurso de lazer e 
de participação social aos nossos pacientes, 

putador como recurso terapêutico para 
desenvolver capacidades como raciocínio, 
coordenação motora, orientação temporal-
espacial e agilidade, por exemplo”.

O curso de informática teve início 
em meados de fevereiro e engloba aulas 
sobre o sistema operacional Windows, o 
software Word, a navegação na internet e 
nas redes sociais. A modalidade de ensino 
integra o programa SuperAção, que busca 
promover a reinserção social dos pacientes 
através de atividades como palestras edu-
cativas, aulas de dança, grupo de coral, pi-
lates, oficinas de artesanato com materiais 
recicláveis, viagens terapêuticas com aulas 
de surf  no Guarujá e até mesmo aulas de 
tênis e futebol de “pebolim humano”.

que são na grande maioria idosos e ainda não 
dominam essa tecnologia”, explica a terapeuta 
ocupacional do Centro de Reabilitação Pulmo-

nar da FMABC e responsável pelo curso de 
informática, Juliana Oliveira, que acrescenta: 
“Durante as aulas, também utilizamos o com-
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Atendimentos na UPA Central de Santos
crescem mais de 24% entre julho e setembro

Inaugurada em 15 de janeiro deste ano, a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cen-
tral de Santos registrou em setembro 20.752 
atendimentos, o que representa aumento de 
24,16% em relação a julho, quando foram 
assistidos 16.713 pacientes. Na comparação 
com agosto, que registrou 18.654 atendimen-
tos, o acréscimo para o mês seguinte foi de 
11,2%. Também em setembro houve o recor-
de diário da unidade: 839 pacientes atendidos 
no dia 19.

Apesar do aumento observado nos últi-
mos meses, a grande maioria dos atendimen-
tos ocorre dentro do tempo preconizado 
pelo Sistema HUMANIZASUS de Classifi-
cação de Risco. A partir dessa metodologia 
de trabalho, os pacientes são classificados 
conforme a gravidade do caso. Dessa forma, 
os usuários não são atendidos por ordem de 
chegada, mas sim pela intensidade do quadro 
clínico – ou seja, são priorizados casos de so-
frimento intenso, com risco de morte ou de 
ter o quadro agravado.

Ao chegar à unidade, os usuários pas-
sam por avaliação prévia com enfermeiro e 
são classificados por cores, que determinam 
a gravidade: vermelha (prioridade zero) = 
emergência; amarela (prioridade 1) = urgên-
cia; verde (prioridade 2) = não urgente; e azul 
(prioridade 3) = baixa complexidade.

“O sistema utilizado na UPA é bem com-
preendido e apoiado pela população, assim 
como o atendimento ofertado na unidade. 
Pesquisa de opinião realizada no primeiro 
trimestre deste ano indicou aprovação de 
95,8% dos usuários da unidade. Já entre os 
dias 15 de junho e 1º de julho, levantamento 

Santos e São  
Vicente lideram 
atendimentos
Mais de 90% dos pacientes aten-

didos na UPA Central são munícipes 
de Santos e de São Vicente, conforme 
detalhamento:

JULHO DE 2016  
(16.713 atendimentos)

- Santos: 69,63%
- São Vicente: 22,10%
- Praia Grande: 2,44%

- Cubatão: 2,37%

SETEMBRO DE 2016  
(20.752 atendimentos)

- Santos: 64,17%
- São Vicente: 29,24%
- Praia Grande: 1,77%

- Cubatão: 1,6%

De acordo com os dados, o aten-
dimento a pacientes de Praia Grande 
caiu de 407 pessoas em julho para 
368 em setembro. Também houve re-
dução em Cubatão, de 396 para 332. 
Em contrapartida, os atendimentos 
cresceram sobremaneira junto a mu-
nícipes de Santos e de São Vicente. 
Em Santos, saltaram de 11.638 para 
13.316, ou seja, aumento de 14,41%. 
Em São Vicente o avanço foi ainda 
maior, passando de 3.694 para 6.067 
– acréscimo de 64,23%. 

Em 19 de setembro houve o recorde diário de atendimentos na unidade: 839 pacientes assistidos

Funcionários participam de palestra sobre alimentação saudável
A Diretoria Executiva de Recursos 

Humanos da Fundação do ABC organi-
zou em 19 de outubro palestra com a nu-
tricionista do Grupo de Medicina Preven-
tiva da NotreDame Intermédica, Patricia 
Rondello Mariano Silvestre. Direcionada 
a funcionários das sedes administrativas 
da FUABC e da Central de Convênios, a 
ação integrou o recém-criado Programa 
de Prevenção e Promoção à Saúde, que 
a instituição passou a desenvolver junto 
aos mais de 22 mil funcionários através da 
Diretoria de RH.

Cerca de 40 colaboradores participa-
ram da palestra “Você é o que você come: 

e detalhou a pirâmide alimentar, com as 
porções ideias, os itens que devem ser pri-
vilegiados nas refeições e os que devem 
ser ingeridos com moderação.

nUTRIÇÃO E BEM-ESTAR
Em 11 de novembro, Patricia Silves-

tre retornou ao campus universitário da 
FUABC-FMABC para nova rodada de ati-
vidades. Dessa vez, a nutricionista da No-
treDame Intermédica comandou palestra 
sobre “Alimentação Saudável: Nutrição e 
Bem-Estar”, quando fez alerta sobre os 
perigos da obesidade e as vantagens da 
alimentação e estilo de vida saudáveis. 

será?”, pela qual Patricia Silvestre propôs a 
reeducação alimentar, através da mudança 
de hábitos e da inserção de alimentos sau-
dáveis na dieta. “Uma maçã e um brigadeiro 
têm 90 calorias cada. Entretanto, a maça tem 
fibras, água e nutrientes que são absorvidos 
pelo organismo, sem sobras que possam ser 
transformadas em gorduras. Por outro lado, o 
brigadeiro possui açúcar de rápida absorção, 
que gera energia e, na falta de atividade física, 
leva ao acúmulo de gordura”, exemplificou a 
nutricionista.

Com grande participação do público, Pa-
tricia Silvestre respondeu perguntas, tirou dú-
vidas, deu dicas sobre alimentação saudável 

do Posto Avançado da Ouvidoria da Prefei-
tura de Santos revelou que mais de 80% dos 
pacientes atendidos consideraram os médicos 
atenciosos, educados e que ‘os examinaram 
muito bem’. Nesse mesmo levantamento, a 
aprovação do tempo de espera para a clas-
sificação de risco foi de quase 90%”, revela 
a gerente da UPA Central de Santos, Zilvani 
Guimarães.

A Unidade de Pronto Atendimento 
Central de Santos substitui com vantagens 
o antigo Pronto-Socorro Central da cidade, 

com mais conforto aos usuários e agilidade 
no atendimento. A UPA realiza consultas 
nas áreas de Clínica Médica, Ortopedia, Pe-
diatria, Odontologia e Enfermagem. Par-
ceria entre Prefeitura e Fundação do ABC, 
o equipamento de saúde na Vila Mathias é 
porta de entrada para casos de urgência e 
emergência do município. Quando foi inau-
gurado, no início desde ano, a média era de 
aproximadamente 500 atendimentos diários. 
Em setembro o número superou 691 pa-
cientes assistidos.

A nutricionista do Grupo NotreDame Intermédica, 
Patricia Rondello Mariano Silvestre
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Melhorias mudam visual do 
Complexo Hospitalar Irmã Dulce

Equipes são capacitadas nos testes  
rápidos de HIV e sífilis

Buscando descentralizar o serviço de 
testes rápidos e ampliar a detecção de HIV 
e sífilis em Praia Grande, foi realizado em 
outubro, no Hospital Municipal Irmã Dulce 
(HMID), treinamento com profissionais da 
atenção básica. Para isso, kits fornecidos pelo 
Ministério da Saúde estão sendo disponibili-
zados às equipes e priorizam examinar ges-
tantes e seus parceiros. Com a ação, espera-se 
reduzir principalmente os casos de sífilis, que 
são acentuados no município e na Região Me-
tropolitana.

Além das Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), os testes passam a ser realizados em 
locais como o Centro de Atenção à Saúde 
da Mulher (CEAS Mulher), Serviço de As-
sistência Especializada (SAE) e Centro de 
Referência no Atendimento à Tuberculose e 
Hanseníase (CRATH), da Secretaria de Saúde 
Pública (Sesap). Até então, os exames eram 
concentrados no Centro de Testagem, Acon-
selhamento e Prevenção (CTAP), que tam-

A aparência do Complexo Hospitalar 
Irmã Dulce foi revitalizada após passar por 
recentes manutenções, como lavagem de re-
vestimento e paisagismo, que modificaram a 
fachada e área externa do prédio. A acessibili-
dade com o alargamento do passeio público, 
troca de calçadas e do pavimento das ruas be-
neficiam pacientes e visitantes. As entradas do 
Pronto-Socorro Central e do Hospital Muni-
cipal ganharam jardins, bancos e pérgolas.

Os trabalhos começaram no ano passado 
e contaram com colaboração da Prefeitura 
de Praia Grande. Os painéis de identificação 
das entradas do setor de Emergência e do PS 

Central também foram renovados.
Segundo o diretor Administrativo do 

Complexo, Alexandre Pereira do Lago, a lim-
peza da fachada foi realizada por empresa 
especializada. “Para que o trabalho fosse exe-
cutado de forma diferenciada, por se tratar de 
um ambiente hospitalar, foi necessário utilizar 
produtos próprios, com equipamentos e mão 
de obra especializadas”, destacou.

As melhorias também ocorreram, neste 
ano, na Unidade de Pronto Atendimento Dr. 
Charles Antunes Bechara – a UPA Samambaia. 
“Foram trabalhos importantes, que valorizaram 
o aspecto visual e que beneficiam os milhares 

de pacientes e visitantes da cidade e de toda a 
região, que passam todos os dias por nossas uni-
dades”, enfatizou o diretor Administrativo.

Ao todo foram revitalizados 312 m2, que 
compreendem 187 m² da Rua Mihailo Lokich 
Michel, onde fica o Pronto-Socorro Central, 
e 125 m² da Rua Dair Borges, entrada do 
Hospital Municipal. As calçadas foram reves-
tidas em pedra do tipo Goiás, com sinalização 
podotátil, que facilita o acesso, principalmen-
te, de pessoas com necessidades especiais,  
crianças e idosos. As ruas receberam piso in-
tertravado vermelho, que não absorve calor e 
viabiliza a drenagem.

bém diagnostica as hepatites B e C.
Profissionais que atuam na maternidade 

do HMID também estão qualificados para a 
realização dos testes rápidos. De acordo com 
a diretora do Programa Municipal DST/Aids 
e Hepatites Virais da Sesap, Simone Correa 
de Lara, o foco na gestante é crucial para o 
trabalho de prevenção e tratamento. “Ao pas-
sar por atendimento nas Unidades Básicas de 

Saúde, as futuras mães poderão realizar os 
testes. Quanto mais cedo a sífilis é detectada 
em uma gestante, por exemplo, mais eficaz 
será o tratamento e maiores as chances de 
evitar que o bebê adquira a sífilis congênita”, 
salientou.

Pacientes tuberculosos ou com sintomas 
sugestivos a uma das doenças relacionadas 
também poderão realizar os testes rápidos. 

Exames agora podem ser realizados em UBSs de Praia Grande

Além de lavagem, fachada e entradas ganharam novas aparências, que beneficiam pacientes e visitantes

Resíduos  
serão 

transformados 
em enfeites 
natalinos

Garrafas plásticas serão usadas 
como enfeites de Natal nas unida-
des mantidas pela Fundação do ABC 
(FUABC) em Praia Grande. Reci-
pientes vazios de água mineral utili-
zados no Complexo Hospitalar Irmã 
Dulce estão sendo customizados por 
funcionários, pacientes e voluntários 
para construção de árvores e outros 
adornos natalinos. A iniciativa inte-
gra o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos, dentro do projeto “Hospi-
tal Amigo do Meio ambiente”.

Todas as sextas-feiras, a equipe 
de Meio Ambiente e Sustentabilida-
de da FUABC vai ao município para 
coordenar os trabalhos artesanais 
para confecção das peças, que pela 
primeira vez serão usadas para de-
corar ambientes do Pronto-Socorro 
Central, Hospital Municipal, UPA 
e a Unidade de Alta Complexidade 
em Cuidados ao Portador de Doença 
Renal Crônica e Terapia Renal Subs-
titutiva, a Nefro-PG.

De acordo com a assistente de 
Projetos Especiais da FUABC, Cris-
tina Passaretti, aproximadamente 3 
mil garrafas serão necessárias para o 
artesanato. “Vamos envolver pilares, 
colorir garrafas e utilizar iluminação 
para enfeitar os ambientes. Será uma 
ação conjunta visando antecipar o 
espírito natalino e difundir a consci-
ência ambiental entre os participan-
tes”, disse.

Material está sendo customizado em 
um mutirão composto por funcionários, 

voluntários e pacientes

Fotos: HMID/Maitê Morelatto
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Profissionais do HMCO participam  
de congresso em Salvador

Hospital Municipal Central de Osasco inaugura ‘Sala de Convivência’

Dias 10 e 11 de novembro, a cidade de 
Salvador (BA) sediou o 1º Congresso Baia-
no de Qualidade do Cuidado e Segurança 
do Paciente (Qualiseg/Bahia). Voltado a 
profissionais de saúde, gestores de serviços 
de saúde, estudantes de graduação e pós-
graduação da área, o evento foi realizado 
com abordagem multidisciplinar das estraté-
gias, avanços e desafios para a segurança do 
paciente. O Hospital Municipal Central de 
Osasco Antonio Giglio esteve presente e foi 
representado pela fonoaudióloga especialis-
ta em motricidade orofacial com ênfase hos-
pitalar, Joyce Araújo Barros, e pela terapeuta 
ocupacional especialista em neurologia, Cin-
tia Cristina Castellani.

Na oportunidade, as profissionais parti-
ciparam ativamente do congresso e apresen-
taram dois cases. O primeiro tema foi sobre 
o impacto da liderança positiva dos enfer-
meiros na coordenação do cuidado integral 
e segurança do paciente. O objetivo foi de-
senvolver o pensamento estratégico para a 
organização da rotina de cuidados em todos 
os setores do hospital, com prioridade aos 
pacientes mais vulneráveis. “Elaboramos 
este trabalho com base em cinco encontros 
de liderança e processos de trabalho com a 
equipe de enfermeiros do HMCO, sempre 
focando nas questões de liderança e proces-
so de trabalho”, explica Joyce Araújo Barros, 
que completa: “Desenvolver competências 

O Hospital Municipal Central de 
Osasco Antonio Giglio inaugurou em 
26 de outubro ‘Sala de Convivência’ des-
tinada aos colaboradores da unidade. O 
espaço vai ao encontro das políticas do 
hospital no trabalho de humanização, 
que vai do atendimento aos pacientes 
ao bem-estar de seus profissionais. A 
solenidade contou com participação do 
secretário de Saúde de Osasco, Dr. Car-
los José Gaspar, e do diretor geral do 
HMCO, Dr. Alessandro Neves.

O espaço é climatizado e conta com 
sofás, puffs, bancada com banquetas 
ajustáveis, duas mesas com quatro ca-
deiras cada e televisor, máquina de café 
expresso e de snacks. A sala também 
possui uma estante para livros, que ser-
virá de pontapé inicial para uma campa-
nha promovida pelo HMCO que tem 

de liderança dos enfermeiros é fundamental 
para tenham uma visão geral do atendimen-
to e para diminuir os riscos ao paciente”.

O segundo tema abordou grupo criado no 

HMCO para desenvolver a corresponsabilida-
de da equipe de técnicos de enfermagem com 
o cuidado integral dos pacientes que sofrem de 
úlceras por pressão (UPP). Algumas das seis 

o propósito de estimular a leitura entre os 
colaboradores.

De acordo com o Dr. Alessandro Neves, 
as intervenções de melhoria nas instalações 
do HMCO, tanto para o conforto dos pa-

cientes, quanto para os colaboradores, vão 
continuar. “Queremos promover a inte-
gração entre os agentes da unidade e a sala 
de convivência é o espaço ideal para todos 
conversarem, saberem um pouco mais sobre 

metas da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA), presente no protocolo da 
Organização Nacional de Acreditação (ONA), 
são a prevenção e redução dos agravos de UPP. 
Trata-se de lesão na pele que tem entre os fa-
tores de risco a percepção sensorial, umidade, 
atividade motora, mobilidade do paciente, nu-
trição, fricção e cisalhamento.

O objetivo foi mostrar o que é preciso 
para reduzir o risco das UPP, melhorar a 
qualidade integral e a percepção de agravos, 
além de desenvolver o pensamento estraté-
gico para a organização da rotina de cuidado 
nos setores, priorizando o cuidado dos pa-
cientes mais vulneráveis através da utilização 
da chamada Escala de Braden. “No primei-
ro mês do grupo foram 12 encontros, com 
participação de 53 colaboradores que foram 
sensibilizados sobre os fatores de risco e trei-
nados quanto ao uso estratégico do Escore 
de Braden”, explica Cintia Cristina Castella-
ni, que também é especialista em tecnologia 
assistiva e gestão pública de saúde.

“Somos muito gratas à gestão do HMCO 
pelo apoio na implantação estratégica desses 
grupos e desenvolvimento com foco na me-
lhoria da qualidade pela Educação Perma-
nente. Sabemos que o fortalecimento dos 
colaboradores através da corresponsabiliza-
ção da qualidade do cuidado é uma tendên-
cia nos modelos de gestão mais modernos”, 
finaliza a profissional.

as rotinas de seus colegas de trabalho e, 
claro, descansar em seu momento livre. 
Isso aguça o espírito de equipe, gera or-
gulho e impacta positivamente na rotina 
de trabalho”, analisa o executivo.

Já o secretário Dr. Carlos José Gas-
par fez questão de elogiar não só a sala 
de convivência, mas toda a estrutura do 
hospital. Segundo ele, é um orgulho con-
versar com os munícipes e receber feed- 
back positivo quanto aos serviços ofe-
recidos pelo HMCO. “Temos o melhor 
serviço de saúde oferecido na região. 
É evidente que ainda existem pontos a 
melhorar. Mas estamos trabalhando para 
intensificar o diálogo com a população, 
equacionar os problemas e atuar da me-
lhor maneira para oferecermos atendi-
mento com ainda mais qualidade”, avalia 
o secretário.

Em Salvador, as profissionais do HMCO Cintia Cristina Castellani e Joyce Araújo Barros

Dr. Alessandro Neves e o secretário de Saúde de Osasco, Dr. Carlos José Gaspar




