
Ano 21 - nº 166 - Fevereiro de 2017

Pág. 3 Pág. 7 Pág. 12

Cantor Luan Santana
visita criança internada
no Hospital Irmã Dulce

São Bernardo prepara ações
para melhorar atendimento
do Hospital e PS Central

Equipe da Central de
Convênios vistoria UPA

de Mogi das Cruzes

A médica proctologista Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna acaba de assumir a Presidência da Fundação do ABC.  
Solenidade na noite de 9 de fevereiro marcou o início da nova gestão, que tem como vice-presidente o  

médico e artista plástico Dr. Wagner Shiguenobu Kuroiwa. Págs. 8 e 9

Fundação do ABC tem nova Presidência

PMSBC/Ricardo Cassin Divulgação
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Momento de estreitar 
laços e ampliar parcerias
Neste início de 

ano, em 9 de feverei-
ro, tivemos no Anfite-
atro Dr. David Uip a 
posse da presidente e 
do vice da Fundação 
do ABC, Dra. Maria 
Bernadette Zambotto 
Vianna e Dr. Wagner 
Kuroiwa. Foi uma so-
lenidade muito espe-
cial para a Faculdade 
de Medicina do ABC, 
pois marca o início 
de uma nova relação 
com a mantenedora, 
certamente mais pró-
xima e cooperativa.

Faço essa afirma-
ção, pois, nas conver-
sas que já tive com a 
nova presidente e mes-
mo em seu discurso de posse, a doutora 
fez questão de salientar seu olhar diferen-
ciado para essa mantida que, na verdade, 
é a primeira das mantidas e a razão de ser 
da Fundação do ABC. A faculdade deseja 
sucesso aos novos mandatários da FUA-
BC e que Bernadette e Kuroiwa exerçam 
um mandato vitorioso. Toda nossa infra-
estrutura, a expertise dos profissionais e 
do corpo docente estão 100% à disposição 
para contribuir no que for preciso.

Ainda sobre a posse, não poderia deixar 
de mencionar minha felicidade ao receber 
no campus universitário prefeitos, secretá-
rios e tantas honrosas autoridades. Especi-
ficamente da região do ABC, muito nos ale-
grou as presenças dos prefeitos Paulo Serra, 
por Santo André, Orlando Morando, de São 
Bernardo, do ex-aluno José Auricchio Jr., de 
São Caetano, Atila Jacomussi, de Mauá, e 

Gabriel Maranhão, de 
Rio Grande da Serra. 
A ilustre participação 
do amigo Dr. David 
Uip, professor titular 
desta escola e secretá-
rio de Estado da Saú-
de, fechou com chave 
de ouro a solenidade 
da FUABC.

Para encerrar o 
tema “gestão”, gos-
taria de parabenizar 
o professor Onésimo 
Duarte Ribeiro Ju-
nior, da disciplina de 
Anestesiologia, pela 
indicação ao cargo 
de diretor geral do 
Hospital da Mulher 
de Santo André. Con-

gratulamos igualmente 
o querido amigo Dr. Geraldo Reple So-
brinho, ex-aluno desta escola, professor e 
agora secretário de Saúde de São Bernardo 
do Campo. A FMABC estará junto com 
seus docentes no enfrentamento destes 
importantes desafios. Contem conosco!

Por fim, aproveito este espaço para dese-
jar um bom retorno aos nossos alunos e para 
dar boas-vindas aos calouros. Temos traba-
lhado muito para que o ensino, a pesquisa, a 
assistência e a extensão desenvolvidas nesta 
faculdade permaneçam sempre nos altos ní-
veis de excelência que conseguimos alcançar. 
Certamente, neste 2017, não será diferente. 
Temos muito trabalho pela frente, mas esta-
mos preparados, prontos para mostrar no-
vamente toda a força da MedABC.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC
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São Bernardo prepara ações para melhorar 
atendimento do Hospital e Pronto-Socorro Central

Prefeitura entrega novos leitos no HPSC e ambulâncias do SAMU

A Prefeitura de São Bernardo vai 
proporcionar uma série de ações para 
melhorar o atendimento, bem como o fluxo 
de pacientes do Hospital e Pronto-Socorro 
Central (HPSC), localizado na Rua Secondo 
Modolin, 380.

A ação foi confirmada no início da tarde de 
22 de janeiro – um domingo –, após vistoria do 
prefeito, Orlando Morando, e do secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, que deu 
início às inúmeras implementações a serem 
estabelecidas nos equipamentos públicos 
de Saúde. O objetivo principal é garantir 
atendimento e eficiência aos pacientes. O 
complexo hospitalar é o ponto mais acessado 
no município, justamente por comportar o 
Pronto-Socorro e atendimento hospitalar.

O chefe do Executivo e o titular da Saúde 
estiveram por mais de duas horas vistoriando 
as dependências do equipamento público. 
Foram feitas intervenções com funcionários 
e pacientes.

“O problema na demora do atendimento 
ainda persiste. E este é desafio da nova gestão. 
Por isso, o setor é tratado como prioridade. 
Irei visitar todas as unidades de Saúde. Não 
tenho horário previsto para este tipo de ação 
e procuramos ir nestes locais para identificar 
a maior demanda e entender como melhorar. 
O secretário de Saúde é médico, conhece de 
gestão pública”, pontuou Morando.

O HPS Central é dedicado a atenção 
às urgências e emergências traumáticas e 
clínicas, com funcionamento 24 horas. O 
estabelecimento serve de referência para as nove 
UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da 
cidade. Além das internações, a unidade realiza 
consultas, exames de análises clínicas e imagem e 
pequenos procedimentos cirúrgicos. Tem como 
especialidades a clínica geral, ortopedia, pediatria 
e oftalmologia e realiza aproximadamente 22 
mil atendimentos por mês.

Além da questão do aprimoramento 
interno, a Prefeitura também vai buscar 
melhorias nos serviços de ultrassom, raio-x e 
demais exames de imagem que são realizados 
por empresa terceirizada. “Detectamos 
algumas falhas neste aspecto, que têm deixado 
os pacientes insatisfeitos. É algo que vamos 
buscar melhorar”, acrescentou o prefeito.

Ao todo, o complexo hospitalar 
concentra 980 funcionários, incluindo os 
terceirizados. De acordo com o Dr. Geraldo 
Reple Sobrinho, a série de modificações deve 
ocorrer o mais rápido possível, para que os 
serviços possam ser aperfeiçoados antes da 
chegada do Hospital de Urgência – projeto 
que está em construção no anexo do HPSC.

“Nós temos, de imediato, que melhorar 
a questão de fluxo. Conseguindo colocar 
em prática essa celeridade, entre a espera do 
atendimento e o recebimento de exames, 

Dentro do plano de ações para melhorar 
o atendimento nos equipamentos de Saúde 
municipais, a Prefeitura de São Bernardo 
ampliou a disponibilização de leitos no Hospital 
e Pronto-Socorro Central. Na tarde de 15 de 
fevereiro, a administração formalizou a entrega 
de nova ala da Enfermaria, com 8 novos leitos e 
novos equipamentos, garantindo a estrutura de 
162 leitos em todo o complexo hospitalar. No 
ato de entrega também foram apresentadas duas 

novas ambulâncias UTIs do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência), que não 
eram repassadas ao município desde 2012.

Presente no HPS Central, o prefeito de São 
Bernardo, Orlando Morando, e o secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, 
acompanhados de integrantes da direção do 
complexo hospitalar, realizaram vistoria pelo local, 
reforçando a premissa de aprimorar e humanizar 
o atendimento aos pacientes. Em tempo 

recorde, a Prefeitura de São Bernardo retomou 
os serviços de entrega dos leitos da Enfermaria 
(44 no total), investindo aproximadamente R$ 40 
mil. “Encontramos a obra na Enfermaria, como 
todas as outras na cidade, inacabada. A vantagem 
é que, por termos um contrato de manutenção 
aqui no Pronto-Socorro, conseguimos retomar 
os serviços e entregar em um período muito 
rápido, melhorando o atendimento à população”, 
pontuou Morando.

Em relação às ambulâncias, as duas viaturas 
são modelos avançados, que se somam a 
outros 12 que já estão no município. Os novos 
carros são totalmente equipamentos para 
realizar atendimentos de alta complexidade, 
como traumatismos. “Este foi investimento 
do Ministério da Saúde, no valor aproximado 
de R$ 600 mil, e estamos com o que há de 
mais moderno para auxiliar no atendimento”, 
afirmou o chefe do Executivo.

Vistoria feita num domingo pelo prefeito Orlando Morando deu início a série de planos para aprimorar serviços no complexo 

Chefe do Executivo e o titular da Saúde estiveram por mais de duas horas vistoriando HPSC

Fotos: PMSBC/Ricardo Cassin

por exemplo, já traremos outra sensação na 
parte interna. Vamos melhorar bastante todo 

o equipamento antes da chegada do Hospital 
de Urgência”, destacou Dr. Geraldo Reple.

Nova ala da Enfermaria conta com 8 novos leitos e novos equipamentos Administração também apresentou duas novas ambulâncias do SAMU

Fotos: PMSBC/Gabriel Inamine
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Paulo Serra prevê Hospital da Mulher de  
Santo André como referência de ensino

Saúde de Santo André promove diálogo entre 
funcionários para garantir funcionamento em rede

A Prefeitura de Santo André, por 
meio da Secretaria da Saúde, deu início 
em fevereiro à inserção da “Roda de 
Conversa” nos equipamentos de saúde 
da cidade. O dispositivo está alinhado 
à Política Nacional de Humanização e 
serve para estimular o diálogo entre os 
funcionários das unidades, promovendo 
o protagonismo dos trabalhadores, a 
cogestão e a transparência. O projeto 
piloto foi realizado dia 8 em unidades de 
Atenção Básica dos três distritos da cidade 
com presença da secretária da Pasta, Ana 
Paula Peña Dias. A previsão é de que 
esse instrumento seja levado de forma 
sistemática para toda a rede municipal.

No Centro de Saúde Escola do Parque 
Capuava, a experiência inicial serviu para 
identificar problemas e soluções pontuais 
e também aqueles que interferem em 
outros equipamentos. “A gente ouve o 
que a população traz, mas nós também 
temos nossas dificuldades que prejudicam 
o atendimento. Receber esse olhar para 
as nossas carências, para o que está nos 
impedindo de fazer o que é preciso pelos 
usuários, isso é importante”, comentou a 
pediatra Ivana Simões. Há pelo menos 25 

anos trabalhando no local, a encarregada da 
unidade, Rita de Cássia Chukri Jaimez, diz ter 
sido inédita a visita que a equipe de Gabinete 
fez para dialogar. “É primeira vez que eu vejo 
alguém vir nos escutar e fiquei feliz por isso”.

A ideia é que a “Roda de Conversa” seja um 
momento para que a própria equipe da unidade 
se reúna e, assim, tenha mais autonomia para 
discutir e encontrar soluções adequadas à 
rotina do serviço, todos no mesmo nível, 
abrindo mão da hierarquia durante a conversa 
e sempre concluindo com uma avaliação. 
Além disso, o projeto visa estimular que haja 
uma interação entre as unidades, a fim de que 
os departamentos conheçam o efeito do seu 
trabalho no processo e possam contribuir 
entre eles, por exemplo, em situações em que 
uma unidade dispõe de algum mobiliário sem 
uso que poderia ser importante para outra.

Na avaliação da secretária de Saúde, o 
trabalho do Sistema Único de Saúde (SUS) 
precisa ser feito em rede e para articulá-la 
é preciso utilizar dispositivos como este. 
“Queremos que a partir da percepção dos 
próprios funcionários e da sua participação 
sejam construídas medidas que melhorem 
a realidade deles e consequentemente, dos 
usuários”, planeja Ana Paula Peña Dias.

O prefeito Paulo Serra vistoriou em 
31 de janeiro o Hospital da Mulher Ma-
ria José dos Santos Stein, acompanhado 
da primeira-dama Ana Carolina Barreto 
Serra e da secretária de Saúde, Ana Paula 
Peña Dias. O diretor geral do equipamen-
to, Onésimo Duarte Ribeiro Junior, per-
correu as dependências do espaço com o 
chefe do Executivo e conversou com fun-
cionários do local. Na ocasião, prefeito e 
diretor levantaram propostas de melhoria 
de equipamentos e realizaram análises da 
capacidade de atendimento e para acelera-
ção do processo de transformação do atu-
al modelo em Hospital Escola, em parceria 
com a Faculdade de Medicina do ABC.

O prefeito firmou compromisso de dar 
atenção ao hospital, desenvolvendo ainda 
outras melhorias, como o envio de projeto 
à Câmara que possibilitará que empresas 
devedoras da área da saúde realizem o pa-

gamento de seus débitos provenientes do 
ISS (Imposto Sobre Serviços) em serviços, 
como na realização de exames. “Vamos 
buscar cada vez mais a qualificação deste 
importante equipamento público da nos-
sa cidade. Aqui temos uma referência no 
atendimento à gestante e uma importante 
estrutura de acompanhamento dos recém-
nascidos”, frisou.

Na ocasião, a primeira-dama pode 
dialogar com o diretor do hospital, a fim 
de viabilizar projetos sociais por meio do 
Núcleo de Inovação Social. Um deles, em 
fase de elaboração, é o “Mamãe em dia”, 
envolvendo o acompanhamento do binô-
mio mãe e bebê após o parto. Além disso, 
a captação do banco de leite, que benefi-
cia os bebês das mães com dificuldade em 
manter a produção de leite, passará por 
modernização, aumentando sua capacida-
de de atendimento. Visita reforçou ideia de aceleração da transformação do atual modelo em Hospital Escola

Unidade de Saúde da Família Parque Miami foi a primeira a testar o dispositivo de “Roda de Conversa”

Divulgação/PSA

Crédito: PSA/Júlio Bastos
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O setor de Pós-Graduação, Pesqui-
sa e Inovação da Faculdade de Medicina 
do ABC está com inscrições abertas em 
16 cursos de especialização ‘Lato Sensu’, 
assim como nas modalidades de MBA 
(Master of  Business Administration), 
Aperfeiçoamento e Extensão. No campo 
do ‘Stricto Sensu’, a instituição de ensino 
recebe candidatos ao Mestrado e Douto-
rado em Ciências da Saúde. Interessados 
podem obter mais informações no site 
www.fmabc.br, nos telefones (11) 4993-
5426 e 4993-7282, ou pelo e-mail posgra-
duacao@fmabc.br.

Ex-alunos da FMABC têm 10% de 
desconto nas mensalidades, enquanto fun-
cionários da Fundação do ABC e das uni-
dades mantidas gerenciadas têm 30% de 
desconto – desde que terminado o perío-

do de experiência de 90 dias.
No Lato Sensu, os cursos de especializa-

ção têm pelo menos 360 horas, englobam o 
MBA, e são destinados a interessados com 
nível superior completo. Já os formatos de 
extensão e aperfeiçoamento abrangem tan-
to graduados quanto graduandos. Na ex-
tensão, os cursos são mais breves, com até 
60 horas em média. Já o aperfeiçoamento 
conta com cerca de 150 horas.

As especializações disponíveis no 
Lato Sensu são: “Educação Ambiental e 
Promoção da Saúde”, “Enfermagem em 
Cuidados Críticos”, “Enfermagem Pe-
diátrica e Neonatal”, “Enfermagem em 
Reabilitação Geronto Geriátrica”, “Epi-
demiologia”, “Farmácia Clínica e Atenção 
Farmacêutica”, “Fisioterapia Pediátrica 
e Neonatal”, “Infecções Hospitalares”, 

“Neuropsicologia”, “Reprodução Huma-
na Assistida”, “Análises Clínicas”, “Dis-
fagia”, “Fisiologia Humana”, “Fisiologia 
do Exercício para Grupos Especiais”, 
“Sexologia: Novos Paradigmas em Saúde 
Sexual” e “Tomografia Computadorizada 
e Ressonância Magnética”, além do MBA 
em Administração Hospitalar e Sistemas 
de Saúde.

No campo do aperfeiçoamento estão 
abertos os cursos de “Fisiopatologia”, 
“Neuroaprendizagem” e “Pesquisa Clí-
nica”. Também há vagas na extensão em 
“Cosméticos Verdes: Uma Tendência no 
Mercado”.

O setor de Pós-Graduação, Pesquisa 
e Inovação da FMABC funciona no pré-
dio do Centro de Pesquisas CEPES, no 
campus universitário em Santo André (Av. 

Príncipe de Gales, 821). O atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e 
aos sábados, das 8h às 12h.

MESTRADO E DOUTORADO
O Programa de Mestrado e Doutorado 

em Ciências da Saúde da FMABC é reco-
mendado pela Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES), do Ministério da Educação, sujeito à 
regulamentação e avaliação da agência fe-
deral. Tem por objetivo a formação e a ca-
pacitação de pessoal em pesquisa científica 
em três áreas de concentração: Medicina 
Celular e Molecular; Investigação Clínica; 
e Saúde Coletiva. Cada área de concentra-
ção apresenta várias linhas de pesquisa, 
com professores orientadores credencia-
dos pela Comissão de Pós-graduação.

Medicina ABC abre inscrições em cursos
de Pós-graduação na área da saúde

Ao todo são 16 cursos de especialização ‘Lato Sensu’, além de cursos de MBA, 
Aperfeiçoamento, Extensão, Mestrado e Doutorado
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Divulgação pública de casos de hipotireoidismo
primário beneficiou população da região do ABC

Docente da disciplina de Cirurgia Plástica defende doutorado

Pesquisadores da Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) e da Universidade de São 
Paulo (USP) acabam de escrever novo capítulo 
na história de mais de 25 anos de estudos sobre 
a relação entre a poluição e o aumento acentua-
do de casos de tireoidite nas divisas entre Santo 
André, Mauá e São Paulo – região onde estão 
instaladas diversas indústrias do segmento pe-
troquímico. Acaba de ser publicado na revista 
suíça International Journal of  Environmental 
Research and Public Health artigo sobre a te-
mática, revelando que a divulgação pública do 
aumento de casos de hipotireoidismo primário 
na região estudada permitiu que a população 
local buscasse auxílio médico precocemente.

A partir de observação empírica da grande 
quantidade de casos de tireoidite crônica autoi-
mune na região do polo petroquímico, a pro-
fessora de Endocrinologia da FMABC, Dra. 
Maria Angela Zaccarelli Marino, deu início em 
1989 à pesquisa com moradores da localidade. 
Os pacientes estudados foram acompanhados 
a partir de consultas médicas, exames laborato-
riais de sangue com dosagens dos hormônios 
tireoidianos e ultrassonografia da tireoide.

De 1989 a 2004, 6.306 homens e mu-
lheres entre 5 e 78 anos foram avaliados. Os 
pacientes foram divididos em 2 grupos se-

Ex-aluno da Faculdade de Medicina 
do ABC, médico e professor da disciplina 
de Cirurgia Plástica desde 2001, Dr. An-
dré Luiz Pires de Freitas foi aprovado no 
Doutorado do Programa de Pós-Gradua-
ção em Cirurgia Translacional da Univer-
sidade Federal de São Paulo / Escola Pau-
lista de Medicina (UNIFESP/EPM). Sob 

orientação da Dra. Lydia Masako Ferreira 
e coorientação do Dr. Sang Wan Han, o 
docente da FMABC defendeu tese sobre 
“Células-tronco mesenquimais derivadas 
do tecido adiposo na viabilidade do reta-
lho musculofasciocutâneo transverso do 
músculo reto do abdome, em ratos”.

A banca examinadora foi composta 

pelos doutores José Horácio Costa Abou-
dib Junior, Antonio Roberto Bozola e 
Antonio Carlos Aloise, além do diretor da 
FMABC, Adilson Casemiro Pires. A defe-
sa de tese ocorreu em 18 de novembro, no 
Anfiteatro Octavio Ribeiro Rato da UNI-
FESP/EPM.

Graduado em Medicina pela Faculda-

de de Medicina do ABC (1995), Dr. An-
dré Luiz Pires de Freitas traz no currículo 
acadêmico residência médica em Cirurgia 
Geral pela Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo (1997) e residência em Cirurgia 
Plástica pela Faculdade de Medicina do 
ABC (2000), além de mestrado pela UNI-
FESP/EPM (2009) e, agora, o doutorado.

Recém-publicado em revista suíça, estudo da FMABC revela que a divulgação do grande número de casos de 
hipotireoidismo em região industrial do ABC permitiu que população buscasse auxílio médico precocemente

Dr. André Luiz Pires de Freitas e a banca examinadoraNa defesa de tese, os docentes da FMABC, Gerson Vilhena, Adilson Casemiro, André Luiz Pires de Freitas e Sidney Zanasi

gundo o local de moradia. Na região próxima 
ao parque industrial petroquímico estavam 
3.356 pacientes do grupo 1. Já o grupo 2 foi 
composto por 2.950 de região predominante-
mente residencial – ou seja, afastada de área 
industrial –, nas divisas entre São Caetano, 
Santo André e São Bernardo.

Os resultados foram alarmantes. “Regis-
tramos na região que concentra as indústrias 
petroquímicas 5 vezes mais casos de tireoidite 
crônica autoimune do que na área residencial”, 

afirma Dra. Maria Angela Zaccarelli Marino, 
que em 2012 publicou artigo em um dos mais 
conceituados periódicos científicos do mundo 
– o Journal of  Clinical Immunology – com os 
resultados do trabalho, sugerindo nova deno-
minação para a doença: a tireoidite química 
autoimune – ou seja, a tireoidite desencadeada 
por agentes químicos presentes na poluição.

PUBLICAÇÃO SUÍÇA
Desta vez, com apoio dos pesquisadores 

da USP, Carmen Saldiva André e Julio Singer, 
a docente da FMABC publicou artigo no peri-
ódico suíço International Journal of  Environ-
mental Research and Public Health, pelo qual 
avalia o impacto da divulgação pública do nú-
mero anormal de casos de hipotireoidismo pri-
mário e o efeito dessa divulgação na frequência 
de pacientes que procuraram avaliação médica 
para doenças endocrinológicas.

Sob o título “Overt Primary Hypo-
thyroidism in an Industrial Area in São Pau-
lo, Brazil: The Impact of  Public Disclosu-
re”, o trabalho considerou os primeiros 15 
anos do estudo e dividiu esse período em 
dois momentos: de 1989 a 2001 e de 2002 a 
2004. Essas datas foram determinadas, pois, 
em 2002, o problema detectado na região foi 

notificado às autoridades de saúde pública 
e teve ampla divulgação na mídia regional e 
nacional, quando dados alarmantes foram 
expostos a toda a população.

“A frequência de pacientes com o mesmo 
diagnóstico aumentou consideravelmente en-
tre 2002 e 2004, ou seja, após a divulgação pú-
blica do problema. À época, a veiculação dos 
dados contou com participação das secretarias 
de Saúde da Capital e do Estado de São Paulo, 
assim como da Fundação Nacional de Saúde, a 
Funasa”, detalha Dra. Maria Angela Zaccarelli 
Marino, que completa: “Concluímos que viver 
no ambiente de um complexo petroquímico 
pode ser um fator de risco importante tanto 
para adultos quanto para crianças no que diz 
respeito ao desenvolvimento do hipotireoidis-
mo primário. A divulgação pública desse fator 
de risco contribuiu muito para a conscientiza-
ção do problema e possibilitou a busca pelo 
diagnóstico precoce, dada a característica insi-
diosa da doença”.

A partir dos resultados, os pesquisadores 
recomendam que funcionários de fábricas de 
produtos químicos, bem como moradores de 
regiões próximas a áreas industriais, busquem 
assistência especializada e avaliem periodica-
mente o funcionamento da glândula tireoide. 

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



www.fmabc.br 7

Equipe da Central de Convênios  
vistoria UPA Rodeio de Mogi das Cruzes

Maior unidade mantida da Fundação do 
ABC, a Central de Convênios (CC) está com 
nova Diretoria Geral e já deu início a série 
de mudanças que buscam otimizar a gestão, 
fortalecer pontos positivos e propor solu-
ções que melhorem o dia a dia nas unidades 
gerenciadas, contratos e convênios. Uma das 
primeiras ações desenvolvidas ocorreu em 6 
de fevereiro, quando comitiva da área admi-
nistrativa da CC esteve em visita à Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) do bairro 
Rodeio, em Mogi das Cruzes.

As gerentes Marlei Fim, Mara Rodrigues 
e Andréia Godoi acompanharam o novo di-
retor geral da Central de Convênios, Aroldo da 
Costa Saraiva, na vistoria à UPA. A comitiva da 
CC-FUABC percorreu todas as alas, conver-
sou com funcionários e pacientes, e conferiu 
de perto o trabalho desenvolvido na unidade.

A partir da visita, será preparado rela-
tório com o detalhamento do que foi en-
contrado e um plano de ação, que permiti-
rá adequar situações e implantar melhorias. 
Posteriormente, o trabalho piloto realizado 
na UPA de Mogi das Cruzes será levado para 
as demais unidades gerenciadas pela Central 
de Convênios.

RESULTADOS EXPRESSIVOS
Em 2016, a UPA Rodeio contabilizou 

cerca de 9.000 atendimentos nas áreas de 
Clínica Médica e Pediatria. Hoje são 92 fun-
cionários contratados via CLT (Consolida-
ção das Leis do Trabalho) e outros 50 tercei-
rizados. Os pacientes chegam em demanda 
espontânea e via Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência, o SAMU. Segundo pes-

Nova Diretoria pretende conferir ‘In loco’ trabalho nas unidades, a fim de incentivar pontos  
positivos e propor soluções que otimizem a gestão

quisa de satisfação dos usuários, a aprovação 
dos serviços está acima de 80%.

“Em pouco mais de um ano de funcio-
namento, temos colhido ótimos frutos com 
o trabalho na UPA, com feedback positivo 
tanto dos pacientes que utilizam a unidade 
quanto da Secretaria de Saúde de Mogi das 
Cruzes”, revela o supervisor administrativo 
da UPA, Paulo Oliveira.

Para a enfermeira assistencial Patricia 
Mesquita Gomes, um dos destaques da UPA 
Rodeio é o sistema de classificação de ris-
co. “Esse método de trabalho reflete dire-
tamente na qualidade da assistência. Temos 
muitos pacientes que têm convênio médico, 
mas preferem vir à UPA, pois reconhecem a 
excelência do serviço”.

QUALIFICAÇÃO FEDERAL
No final de outubro de 2016, Mogi das 

Cruzes foi contemplada com recursos do 
Ministério da Saúde para o custeio da UPA 
Rodeio. A assinatura ocorreu em cerimônia 
realizada no Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo, que contou com participação do 
prefeito Marco Bertaiolli, do governador 
Geraldo Alckmin, do secretário estadual de 
Saúde, David Uip, e do ministro da Saúde, 
Ricardo Barros.

No evento, foi assinada portaria para des-
tinação de R$ 1,2 milhão anual – ou seja, R$ 
100 mil por mês – para o custeio da Unidade 
de Pronto Atendimento do bairro Rodeio. O 
recebimento do recurso foi possível porque 
o equipamento atendeu a todos os requisitos 
de qualidade do serviço público e a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes apresentou toda a docu-

mentação exigida pelo Ministério da Saúde.
Após a obtenção dos recursos federais, 

a Prefeitura de Mogi das Cruzes, com apoio 
da Fundação do ABC, já prepara documen-
tação para entrar com pedido de qualifica-
ção, pela qualidade do serviço prestado, que 
permitirá receber valor adicional, passando 
ao total mensal de R$ 170 mil. Hoje a UPA 
24 horas custa mensalmente R$ 1,1 milhão.

Visita prévia do Ministério da Saúde, em 
novembro, avaliou a unidade e constatou 
que a mesma reúne as condições necessárias 
para qualificação junto ao órgão federal. A 
Prefeitura, agora, trabalha para o agenda-
mento da visita oficial de qualificação.

UNIDADE MODELO
Sob gestão da Fundação do ABC desde 

a inauguração, em 31 de outubro de 2015, a 
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do 
bairro Rodeio conta com equipamentos de 
ponta, medicamentos e profissionais capaci-
tados para prestar atendimentos de urgência 
e emergência em toda a região de Cézar de 
Souza, Rodeio e bairros próximos.

Enquadrada como UPA 24h - Porte 1, a 
unidade de Mogi das Cruzes tem estrutura 
de complexidade intermediária, ocupando 
espaço na rede municipal entre as unidades 
básicas de saúde (UBSs) e os serviços de 
emergência hospitalares. Com acolhimento 
e classificação de risco, tem como atividade 
fim o atendimento ao usuário quanto aos 
cuidados de saúde, com prestação de servi-
ços de forma contínua e eficiente, objetivan-
do o aumento da capacidade assistencial e a 
redução da espera para os atendimentos.

A unidade funciona 24 horas por dia, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados, 
para atender casos de urgência e emergên-
cia para crianças e adultos, como paradas 
cardíacas, derrames, fraturas, quedas graves, 
febre alta, entre outros problemas que exi-
jam atendimento rápido, eficiente e com re-
solutividade. São 1,3 mil metros quadrados 
de construção na avenida Pedro Romero, s/
nº, ao lado da Associação de Assistência à 
Criança Deficiente (AACD) e do Ginásio 
Municipal de Paradesporto.

Integram as instalações áreas de Pronto 
Atendimento, Apoio Diagnóstico e Terapia, 
Urgência, Observação, Apoio Administrati-
vo e Apoio Técnico/Logístico. A UPA con-
ta ainda com três consultórios e nove leitos 
(sendo dois pediátricos e um de isolamento) 
distribuídos em ampla sala de observação 
para até 24 horas de permanência. Entre os 
equipamentos disponíveis estão carrinhos 
de emergência, desfibriladores, detectores 
fetais, eletrocardiógrafos, monitores de pa-
râmetros fisiológicos, ressuscitadores, venti-
ladores e equipamento de raio-x. 

Equipe da UPA Rodeio e comitiva da Central de Convênios Grupo da FUABC percorreu todas as alas, conversou com funcionários e pacientes

Em 2016, UPA Rodeio realizou 9.000 atendimentos
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Fundação do ABC tem nova Presidência
Com indicação do Prefeito Paulo Serra, Maria Bernadette Zambotto Vianna
e Wagner Shiguenobu Kuroiwa assumiram instituição para a gestão 2017

A médica proctologista Dra. Maria Ber-
nadette Zambotto Vianna acaba de assumir a 
Presidência da Fundação do ABC. Solenidade 
na noite de 9 de fevereiro marcou o início da 
nova gestão, que tem como vice-presidente o 
médico e artista plástico Dr. Wagner Shigue-
nobu Kuroiwa. A cerimônia de posse contou 
com presença de diversas autoridades, entre 
as quais o prefeito de Santo André, Paulo Ser-
ra, responsável pela indicação da Presidência 
da FUABC para a gestão 2017. Além do che-
fe do Executivo andreense, também presti-
giaram a posse o diretor geral da Faculdade 
de Medicina do ABC, Dr. Adilson Casemiro 
Pires, os prefeitos Orlando Morando, de São 
Bernardo, José Auricchio Junior, de São Cae-
tano, Atila Jacomussi, de Mauá, e Gabriel Ma-
ranhão, de Rio Grande da Serra. O secretário 
de Estado da Saúde, Dr. David Everson Uip, 
representou o governador Geraldo Alckmin.

Formada pela Universidade de Santo 
Amaro (UNISA), Maria Bernadette Zambotto 
Vianna é médica proctologista, gastroenterolo-
gista, colonoscopista, cirurgiã geral e do trau-
ma, com título de especialista pela Sociedade 
Brasileira de Coloproctologia e pós-graduação 
em Gestão Hospitalar. No âmbito administra-
tivo, foi diretora geral do Hospital Municipal 
de Paulínia (SP), coordenadora médica e médi-
ca intervencionista do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) de São Bernardo 
do Campo, e respondeu pela criação, implan-
tação e coordenação do Núcleo Interno de Re-
gulação (NIR) do Centro Hospitalar Municipal 
de Santo André, entre outras atribuições.

Já Wagner Kuroiwa é médico formado pela 
Escola Paulista de Medicina / Universidade Fe-
deral de São Paulo (UNIFESP), com especiali-
zação em Saúde Pública e em Direito Sanitário 
pela Universidade de São Paulo. Como artista 
plástico, acumula considerável produção e prê-
mios, como no Salão Bunkyo de Artes Plásticas, 
em 1997 e 1998, e menção honrosa do Open 
Studio da União Cultural Brasil Estados Uni-
dos, em 1999. Entre as principais atribuições no 
campo da gestão, já atuou como secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Diadema, di-
retor do Grupo de Vigilância Sanitária Regional 
do Grande ABC da Secretaria de Estado da Saú-
de e diretor da Diretoria Regional de Assistência 
e Desenvolvimento Social da Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Social. Na Prefeitura 
de São Bernardo, foi diretor do Departamento 
de Vigilância à Saúde entre 2001 e 2008 e, atu-
almente, assumiu a Diretoria do Departamento 
de Proteção à Saúde e Vigilâncias.

Dentro da gestão tripartite que rege a 
Fundação do ABC, as prefeituras instituido-

Adilson Casemiro, José Auricchio Jr., Paulo Serra, Maria Bernadette Vianna, Maria Aparecida Damaia, Wagner Kuroiwa, Orlando Morando e David Uip

Maria Bernadette Vianna, Maria Aparecida Damaia e Wagner Kuroiwa

ras – Santo André, São Bernardo e São Caeta-
no – se revezam na administração da entidade 
a cada dois anos. Dra. Maria Bernadette Vianna 
foi indicada por Santo André e substitui a as-
sistente social de formação, sanitarista e es-
pecialista em gestão pública, Maria Aparecida 
Batistel Damaia. Wagner Kuroiwa assume o 
lugar do engenheiro Mauricio Mindrisz.

TRANSMISSÃO DE CARgO
Na passagem de cargo, Dra. Maria Apare-

cida Batistel Damaia destacou a democracia: 
“A decisão de renunciar ao último ano de meu 
mandato é pelo profundo respeito que tenho 
pela democracia. Acho que temos que reco-
nhecer que o país mudou e respeitar essa mu-

dança. A Fundação do ABC precisa de força 
política para poder enfrentar esse momento 
tão complexo de crise que o país passa. As in-
dicações da Dra. Bernadette e do Dr. Wagner 
vão conferir essa força para a Fundação reagir 
a esse momento tão difícil”.

Já Dr. Wagner Kuroiwa agradeceu e confian-
ça, embasada na dignidade de sua trajetória pro-
fissional, e acrescentou: “Imbuídos de confiança, 
responsabilidade, honra e história, nós temos os 
ingredientes para o sucesso que almejamos. Con-
to com a ajuda de todos e, mais do que isso, com 
a fé que nós temos de que podemos ter uma so-
ciedade melhor. Uma sociedade mais justa, mais 
igualitária e, sobretudo, mais humana”.

Ao assumir o cargo, Dra. Maria Bernadette 

Zambotto Vianna reforçou a importância do 
olhar diferenciado para o paciente: “Assu-
mo uma grande responsabilidade à frente da 
FUABC. Pretendo honrar a confiança em mim 
depositada e não falhar. Eu me comprometo 
a fazer o melhor. Tenho um ano e é muito 
pouco tempo. Entretanto, é tempo suficien-
te, apoiada pelo Dr. Kuroiwa e, futuramente, 
pela Dra. Adriana Berringer, para trazer para 
esta fundação toda honra, toda seriedade, todo 
compromisso que ela tem diante da coisa mais 
importante e que todos nós temos aqui como 
compromisso, que é a atenção, a assistência às 
pessoas”, garantiu a nova presidente.

Ainda sobre o papel fundamental da ges-
tão na garantia de qualidade à assistência, Dra. 
Maria Bernadette fez paralelo com sua atua-
ção como médica: “Nós não podemos perder 
o horizonte de quem depende de nós, lá na 
ponta, lá na assistência. Com toda a rede de 
mantidas que temos hoje, nós temos o com-
promisso de atender essas pessoas da melhor 
maneira possível. Eu, no papel de médica, 
quando chamo um paciente pelo nome, olho 
nos olhos dele e atendo, eu já criei um víncu-
lo e tenho a responsabilidade de atender essa 
pessoa com o melhor que eu posso oferecer. 
Quero trazer esse mesmo compromisso para 
milhões de pessoas, nos olhos das quais eu não 
vou poder olhar. Tenho certeza que, dentro 
da gestão que nós iremos fazer, essas pesso-
as se sentirão abraçadas nos seus problemas. 
Nós estamos aqui para resolvê-los, dentro das 
melhores práticas de gestão, modernas e, so-
bretudo, honestas”, encerrou a presidente, ao 
fazer menção especial à sua mãe, dona Elza, 
que estava presente à solenidade.
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Ana Carolina Barreto Serra, Paulo Serra e Maria Bernadette Vianna

Pedro Herminio Forseto Júnior, Guilherme Peixoto e Vagner Loduca Lima

Adilson Casemiro Pires, Marina Mendonça, Geraldo Reple Sobrinho,  
Manoel Miranda e João Corrêa

José Auricchio Junior e Adriana Berringer Stephan

Patrícia Veronesi, Regina Maura Zetone e Carlos Eduardo Bassuto

Prefeitos Atila Jacomussi e Orlando Morando

Mauro Sancovski, Rodolfo Strufaldi, João Negrão e Alessandro Neves

O diretor geral da FMABC, Adilson Casemiro Pires, e o secretário de 
Estado da Saúde, David Uip

Marilene Soares, Flávia de Moraes, Letícia Alves,  
Maria Bernadette Vianna e Emanuelly Macabeu

Reginaldo Reple, Geraldo Reple Sobrinho e Luiz Antonio Della Negra

Adilson Casemiro, Maria Bernadette Vianna, David Uip e Wagner Kuroiwa

Luiz Antonio Della Negra, Antonio Carlos Chagas, Maria Odila Gomes Douglas, 
Desiré Callegari, José Carlos Canga e Onésimo Duarte

Antonio Carlos Chagas, Maria Elisa Ravagnani, Sergio Baldassin e Nilson Rodrigues

O novo vice-presidente da FUABC, Dr. Wagner Shiguenobu Kuroiwa

A nova presidente da FUABC, Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna
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O prefeito de São Caetano e a secretária 
municipal de Saúde realizaram visita técnica 
ao Hospital de Emergências Albert Sabin 
em 24 de janeiro. A intenção foi verificar as 
atuais condições do local, em termos de in-
fraestrutura e qualidade no atendimento. Foi 
constatada a necessidade de urgente refor-
ma e readequação de espaços.

A visitação foi orientada pela equipe mé-
dica diretiva do hospital. O grupo circulou 
por todas as alas, desde recepção até as salas 
de medicação, internação e UTI, além das 
áreas dedicadas ao administrativo e acomo-
dação de médicos e funcionários.

“A realidade encontrada nos deixa pre-
ocupados e chateados, afinal, esta é uma 
unidade relativamente nova, inaugurada em 
2008, e de grande importância estratégica na 
Saúde. O hospital está totalmente precari-
zado, sem nenhum grau de manutenção, a 
um nível quase proibitivo de uso”, afirmou 
o prefeito José Auricchio Júnior, a respeito 
da situação estrutural.

Durante obras, ideia é levar todos os serviços do Albert Sabin temporariamente para o Hospital São Caetano

Visita técnica constata necessidade de reforma 
no Hospital de Emergências Albert Sabin

Técnica com bola suíça abrevia trabalho de parto no Nardini
A utilização da bola suíça antes do trabalho de parto 

é uma técnica bastante difundida e que reduz substancial-
mente o desconforto pré-parto, promovendo às gestantes o 
alívio das dores e melhoria da mobilidade pélvica. Implan-
tado há três meses na Maternidade do Hospital Nardini de 
Mauá, o método alcança 100% de adesão e aprovação das 
pacientes. Em janeiro, a unidade realizou 143 partos, sendo 
90 normais e 53 cesáreas. O hospital é referência para par-
tos de alto risco em toda microrregião de Mauá, Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra.

Todas as gestantes que chegam em trabalho de parto 
são submetidas à técnica, quando há necessidade clínica e de 
acordo com a preferência da paciente. Uma das principais 
vantagens da prática é não ser farmacológica, ter simples 
manuseio e baixo custo de investimento. Todas as orien-
tações de exercícios e posicionamento são supervisionadas 
por enfermeiros com especialização em Obstetrícia, exigên-
cia para a prática. Entre os principais benefícios observados 
durante o período estão a redução de efeitos colaterais para 
a mamãe e o bebê, fortalecimento da musculatura, correção 
postural, alongamento e relaxamento, assim como auxílio 
para descida do feto ao canal de parto, maior mobilidade 
da parturiente durante o trabalho de parto e diminuição das 
dores provocadas pelas contrações uterinas. Os exercícios 
de rotação lombar são associados com ensinamento de téc-
nicas respiratórias, deambulação e massagens.

“Eu já conhecia todos os benefícios. Até comprei uma 

em períodos alternados, antes de dar à luz ao segundo filho.
“Notamos que o método se mostrou bastante eficaz 

para alívio das dores e progressão do parto. Promover con-
forto e satisfação para a mulher durante o trabalho de parto 
está entre as tarefas mais importantes dos profissionais de 
Saúde. Por isso nosso objetivo é manter e adotar cada vez 
mais métodos de promoção ao parto humanizado”, explica 
a coordenadora de Enfermagem da Maternidade, Juliana 
Antonio dos Santos.

Na concepção da nova Maternidade do hospital, que 
está em obras, está contemplado espaço ampliado para prá-
ticas de humanização ao parto, além da entrega do Centro de 
Parto Normal, 15 leitos de cuidados intermediários, 10 leitos 
de UTI Neonatal, 5 leitos da Unidade Mamãe Canguru e a 
construção de um novo e moderno Centro Obstétrico.

REFERÊNCIAS
O nome “bola suíça” faz menção à introdução da téc-

nica aperfeiçoada por um fisioterapeuta britânico que viveu 
no país. O método está em conformidade com a portaria Nº 
11, de 7 de janeiro de 2015, que redefine as diretrizes para 
implantação e habilitação da assistência de humanização ao 
parto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), segun-
do parâmetros do Programa Rede Cegonha. Também está 
classificada, junto a outras recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), na categoria de condutas úteis 
que devem ser encorajadas no trabalho de parto.

bola para utilizar em casa porque sei que ajuda a aumentar a 
dilatação. Dói de qualquer jeito, mas desta forma as contrações 
aceleram e diminui o desconforto antes do parto. Recomendo 
a todas as gestantes”, disse Maria Alice Sampaio, 32 anos, que 
deu entrada no Nardini em 14 de fevereiro, moradora do bairro 
Feital, em Mauá. A paciente realizou os exercícios durante o dia, 

REFORMA
Como resultado das observações, cons-

tatou-se a real e urgente necessidade de 
reforma do hospital. “É imperativo que se 
resolva”, determinou o prefeito. O próximo 
passo será encontrar uma solução financeira. 
“Temos aqui uma demanda urgente e grave. 
Vamos reunir as Secretarias de Saúde e da 
Fazenda para vermos a possibilidade de uma 
verba emergencial”, explicou Auricchio.

Para evitar o desconforto de uma re-
forma ao mesmo tempo em que se realiza 
os atendimentos médicos, a ideia é levar 
todos os serviços do Albert Sabin tempo-
rariamente para o Hospital São Caetano, 
que funcionaria 24 horas durante o perí-
odo de obras.

“Vamos estudar essa alternativa, assim 
conseguiríamos uma obra mais rápida, dire-
cionada e menos incômoda para os pacien-
tes”, disse o prefeito. O prazo para início só 
será determinado após resolvida a questão 
financeira da obra. 

Já em termos de equipe, a secretária de 
saúde, Regina Maura Zetone, elogiou o qua-
dro. “A equipe é suficiente e muito boa, com 

profissionais dedicados e competentes, e com 
uma diretoria forte. Precisamos de algum re-
forço em poucas áreas”, disse Regina.

Intenção da visita foi verificar atuais condições do local, em termos de infraestrutura e qualidade no atendimento

Método incentiva realização de parto humanizado

Divulgação PMSCS
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Central de Convênios, Hospital da Mulher, complexos de São Bernardo, Mauá e São Caetano 
contam com novos gestores à frente dos serviços

Unidades da Fundação do ABC têm novos diretores gerais

Neste início de ano, cinco mantidas da Fundação do ABC passaram a contar com novos diretores gerais. Com a mudança de comando nas Prefeituras da região do ABC e na Presidência  
da FUABC, novos gestores foram selecionados, em comum acordo, com objetivo de ampliar as parcerias existentes e de otimizar ações na gestão compartilhada vigente nas unidades.

Aluno da primeira turma 
da Medicina ABC, de 1969, 
Dr. Jurandyr José Teixeira 
das Neves assumiu neste 
ano a Secretaria Municipal 
de Saúde de Bertioga, no 
Litoral paulista. Médico an-
dreense com especialização 
em Ginecologia e Obstetrí-
cia, radicou-se em Bertioga 
em 1984, onde foi vereador 
por três legislaturas e desin-
compatibilizou-se para assumir a Superin-
tendência do Hospital Bertioga, cargo que 
ocupou entre 2009 e 2012. Dr. Jurandyr 
também já respondeu pela Secretaria Geral 
da Fundação do ABC e foi secretário ad-

junto de Saúde da Prefeitura 
de Santo André.

Neste novo desafio em 
Bertioga, comanda uma 
Secretaria de Saúde respon-
sável por supervisionar os 
serviços médicos e odonto-
lógicos do município e por 
orientar as políticas de saú-
de coletiva. A Pasta respon-
de pela assistência médica 
à população, sobretudo em 

atendimentos de urgência e emergência, 
além de trabalhar medidas preventivas na 
Atenção Básica, coordenar as campanhas 
de saúde e cuidar do controle de zoonoses 
e de epidemias, entre outras atribuições.

Maior unidade mantida da 
Fundação do ABC, a Central 
de Convênios tem como novo 
diretor geral Aroldo da Costa 
Saraiva. Formado em Ciências 
Biológicas pela Universidade 
de Mogi das Cruzes, com pós-
graduação em Zoologia pela 
PUC de Belo Horizonte, o 
gestor já ocupou cargos de se-
cretário municipal de Finanças 
(2015) e de Saúde (2015-2016) em Campos 
do Jordão, secretário municipal de Finanças 
em Ubatuba (2011-2012) e coordenador do 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Edu-
cação na Universidade Braz Cubas de Mogi 
das Cruzes, entre outras atividades.

Criada em 2007 para pres-
tar serviços sob necessidades 
específicas em saúde, a Central 
de Convênios atua em áreas 
clínicas e administrativas de 
UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento), UBSs (Unida-
des Básicas de Saúde), PID 
(Programa de Internação Do-
miciliar), CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial), Progra-

ma de Saúde da Família e SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência), entre 
outros equipamentos.

Nas parcerias mais recentes da Central de 
Convênios estão a UPA do bairro Rodeio, em 
Mogi das Cruzes, e a UPA Central de Santos.

A advogada Patrícia Vero-
nesi é a nova diretora geral do 
Complexo Hospitalar Municipal 
de São Caetano do Sul, compos-
to pelo Hospital Márcia Braido, 
Hospital Maria Braido, Hospital 
de Emergências Albert Sabin, 
Hospital São Caetano, Hospital 
Euryclides de Jesus Zerbini e 
Complexo Municipal de Saúde.

Formada em Direito em 
1995, advogada militante, atuou como co-
ordenadora do Departamento Jurídico da 
APAE de São Caetano do Sul até 2011. 
Possui pós-graduação Lato Sensu na Esco-

la Superior de Advocacia, em 
Direito do Terceiro Setor. É 
procuradora adjunta da Fede-
ração das APAEs do Estado 
de São Paulo e tutora no curso 
“Da Denúncia à Intervenção”, 
promovido pela UNIAPAE. 
Foi sócia até 2013 da Dotta 
Sociedade de Advogados, se-
diada em São Caetano do Sul, 
pela qual assessorou os muni-

cípios de Itapetininga, Carapicuíba e Ferraz 
de Vasconcelos. De abril de 2013 a dezem-
bro de 2016, advogou no escritório Almeida 
Teixeira Advogados Associados S/C.

Formado em Medicina pela 
Universidade de Taubaté (1995), 
com residência médica em Gi-
necologia e Obstetrícia pelo  
Hospital do Mandaqui e em Ci-
rurgia Oncológica Pélvica pelo 
Instituto Brasileiro de Controle 
do Câncer (IBCC), Dr. Ricardo 
Carajeleascow é o novo diretor 
geral do Complexo de Saúde de 
Mauá – o COSAM –, que en-

globa o Hospital de Clínicas Dr. 
Radamés Nardini. O gestor traz 
no currículo pós-graduação em 
Gestão Pública pela UNIFESP 
e pós-graduação em Gestão Pú-
blica pelo Instituto Gilmar Men-
des. Já atuou como secretário 
municipal de Saúde em Paulínia 
(2013-2016) e assessor técnico da 
Secretaria de Saúde (2012-2013), 
entre outras atribuições.

Composto pelo Hospital 
Anchieta, Hospital Municipal 
Universitário, Hospital Muni-
cipal de Clínicas José Alencar 
e Hospital e Pronto-Socorro 
Central, o Complexo Hospitalar 
Municipal de São Bernardo do 
Campo tem como novo diretor 
geral o economista Nilton An-
gelo Lorandi. O gestor traz no 
currículo graduação em Ciên-
cias Econômicas pelo IMES / Universidade 
de São Caetano do Sul (1975-1979), MBAs em 
Gestão Hospitalar e em Gestão Empresarial, 
ambos pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), 

EAD em Docência pela FGV, 
além de pós-graduações em 
Administração Hospitalar pelo 
Instituto Paulista de Ensino e 
Pesquisa e em Sistema de Infor-
mação pela Escola de Engenha-
ria Mauá.

Entre os cargos de chefia 
já ocupados, o novo diretor do 
CHMSBC já desempenhou as 
funções de superintendente do 

Hospital e Maternidade Brasil (1986-2010) e de 
diretor administrativo do Hospital Estadual Má-
rio Covas (2013-2014), entre outras organizações 
de saúde.

O anestesista Dr. Onésimo 
Duarte Ribeiro Junior é o novo 
diretor geral do Hospital da 
Mulher “Maria José dos Santos 
Stein”, em Santo André. O gestor 
é formado em Medicina pela Fa-
culdade de Medicina de Taubaté 
e traz no currículo mestrado em 
Ciências da Saúde pela Faculdade 
de Medicina do ABC – instituição 
pela qual atua como professor da 
disciplina de Anestesiologia e coordenador da 
Residência Médica em Anestesiologia.

De acordo com Duarte, assumir o hospital 
é um grande desafio, tendo em vista a impor-

tância do equipamento de saúde 
para o Grande ABC e, principal-
mente, para a cidade de Santo 
André. “O Hospital da Mulher é 
considerado hoje o maior centro 
de referência em saúde da mulher 
da região do ABC e responde 
por 100% dos partos da cidade 
realizados via Sistema Único de 
Saúde. É uma responsabilidade 
muito grande estar à frente de 

uma unidade desse porte e tenho certeza de 
que vamos avançar na oferta de serviços, assim 
como na qualidade e humanização do atendi-
mento”, afirmou.

Ex-aluno da primeira turma da FMABC
assume Secretaria de Saúde de Bertioga

AROLDO DA COSTA SARAIVA

NILTON ANgELO LORANDI

ONéSIMO DUARTE RIBEIRO JUNIOR

PATRÍCIA VERONESI

RICARDO CARAJELEASCOw
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Cantor Luan Santana visita criança
internada na UTI do Hospital Irmã Dulce

Equipes treinam cuidados sobre acidente de trabalho

Uma mobilização na mídia em favor do 
menino Caique, internado há mais de 2 anos 
no Hospital Municipal Irmã Dulce, sensibili-
zou Luan Santana. Após comandar o show de 
aniversário de Praia Grande, em 19 de janeiro, 
o cantor visitou o garoto na UTI Pediátrica 
do hospital.

O drama da criança e do pai, o comerciá-
rio Genival Francisco de Almeida, de 34 anos, 
foi divulgado em agosto do ano passado. Cai-
que é o segundo filho de Genival. O primei-
ro, Paulo Henrique, tem 11 anos e fica sob 
os cuidados da esposa Cristiana. A doença 
do garoto foi diagnosticada quando ele tinha 
menos de um ano. Exames comprovaram 
que Caique tem atrofia muscular espinhal – 
doença que o faz perder a potência muscular, 
que o impede de andar e até respirar, razão 
pela qual precisa ficar ligado a aparelhos e se 
alimentar por sonda.

Desde então, a UTI Pediátrica do ‘Irmã 
Dulce’ passou a ser o segundo lar de Genival 
e Cristiana, que no início se alternavam como 
acompanhantes do menino. Porém, a situa-
ção acabou causando sofrimento à esposa, 
que passou a ficar responsável apenas pelo 
cuidado do filho mais velho.

ROTINA DE SUPERAÇÃO
Todos os dias, por volta das 6h30, o pai 

despertava ao lado do berço de Caique e se-
guia para o trabalho em Mongaguá. Almo-

O bem-estar e a segurança dos traba-
lhadores da saúde foram abordados em 
janeiro durante capacitação no Hospital 
Municipal Irmã Dulce. Promovido pela 
Diretoria Executiva de Recursos Humanos 
da Fundação do ABC entre os dias 10 e 
13, o treinamento buscou destacar cuida-
dos para evitar acidentes de trabalho, prin-
cipalmente no manuseio de objetos perfu-
rocortantes. Os materiais são as principais 
causas de ocorrências dentro da rotina de 
trabalho entre os profissionais do setor.

O treinamento chama a atenção do tra-
balhador para a quebra da rotina, de modo 
que a atividade não seja desempenhada de 
forma “automática”. Segundo o técnico de 
Segurança do Trabalho da FUABC, Oto-
niel Siqueira Venâncio, o excesso de con-
fiança está entre os fatores que favorecem 
os acidentes. “Nosso empenho é tirar os 
profissionais de sua zona de conforto, para 
que possam observar as recomendações 

unidades mantidas pela FUABC. “Entre 
diversos assuntos que objetivam melhorar 
a estrutura de trabalho e bem-estar dos 
funcionários, foi solicitado por grande nú-
mero uma melhor qualificação sobre segu-
rança do trabalho”, disse.

A exposição abordou biossegurança, 
uso correto do Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) e precauções previstas pela 
Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho para o dia a dia de trabalho. Foram 
expostos, ainda, assuntos sobre manuseio 
de produtos químicos e ergonomia – esta 
última, uma das questões que também afe-
tam os trabalhadores, já que diz respeito à 
postura durante o trabalho. Também foram 
apresentados esclarecimentos sobre como 
agir após a ocorrência de um acidente de 
trabalho, como fazer o devido registro junto 
à Previdência Social e outras medidas, bem 
como o tempo limite para esse procedimen-
to e demais informações. 

previstas no regulamento”, salienta.
Os alertas estão previstos na Norma Re-

gulamentadora 32, que abrange situações em 
que profissionais de saúde ficam expostos a 
riscos como contaminações biológicas, quí-
micas e radiação. “Agulhas e instrumentos 
como escalpes e bisturis são ainda os princi-
pais responsáveis por acidentes de trabalho 
envolvendo os profissionais de saúde. Os im-

previstos acontecem, em geral, no momento 
de descarte dos objetos, o que representa um 
problema ainda maior por serem importantes 
focos de contaminação”, destaca Venâncio.

De acordo com a analista de Recursos 
Humanos da Fundação do ABC, Caroline Ive 
Sena Mielo, a capacitação foi um dos tópicos 
sugeridos pelos próprios funcionários durante 
recente pesquisa realizada pelo setor junto às 

çava em casa, quando aproveitava para estar 
então com a esposa e o outro filho. Às 17h30, 
pegava o ônibus de volta ao hospital em Praia 
Grande. Às 18h30, tomava banho, jantava no 
refeitório do ‘Irmã Dulce’ e, na UTI, divertia-
se com Caique com brincadeiras e assistindo 
aos DVDs de Luan Santana.

A história fez uma brasileira na Espanha 

doar certo valor à família. Um empresário tam-
bém quitou a dívida de mais de R$ 40 mil do 
imóvel da família, já considerado perdido para 
o banco. Assim, foi possível buscar na Justiça o 
Homecare – espécie de UTI domiciliar para a 
tão esperada alta hospitalar de Caique.

Em 19 de janeiro, um escritório de ad-
vocacia, pago com doações, obteve a liminar 

para o Homecare. A visita de Luan Santana 
coroou o momento. Agora, Caique está em 
casa se divertindo com o irmão, recebendo o 
carinho da mãe e cuidados 24 horas de enfer-
meiros. “Agradeço a Deus por ter colocado 
tantas pessoas especiais na nossa vida e que 
nos deram essa alegria”, declara feliz o pai 
Genival Francisco de Almeida.

Descuidos com materiais como agulhas e bisturis são responsáveis pela maioria das ocorrências

Comovente história do menino Caique, que esteve internado por mais de 2 anos na UTI Pediátrica do “Irmã Dulce”, sensibilizou Luan Santana

Divulgação

HMID/Maitê Morelatto



www.fmabc.br 13

Reunião aborda melhorias em terapia nutricional

Profissionais de Praia Grande debatem
doação de órgãos em Santos

O empenho contínuo para otimização 
do atendimento prestado ao paciente in-
ternado foi o foco da reunião com profis-
sionais que atuam nos setores de terapia 
nutricional e controle de infecção hospi-
talar, em 26 de janeiro. Além da atualiza-
ção de protocolos, foram debatidos as-
pectos que podem favorecer o tratamento 
e aumentar a prevenção contra eventuais 
contaminações. As propostas integram a 
política de evolução de serviços do Com-
plexo Hospitalar Irmã Dulce.

Mudanças na ministração, distribui-
ção e controle de dietas, além de cuidados 
para o descarte de resíduos alimentares 
foram alguns dos assuntos debatidos por 

Considerada pela Escola Paulista de Me-
dicina uma das equipes multidisciplinares 
com melhor desempenho na captação de 
órgãos no Estado de São Paulo, profissionais 
do Complexo Hospitalar Irmã Dulce de Praia 
Grande ministraram palestra sobre o tema na 
Santa Casa de Santos. Organizada pela Secre-
taria de Saúde de Santos, a atividade em 14 
de fevereiro reuniu médicos, profissionais de 
Enfermagem, de Assistência Social e psicólo-
gos. Aspectos da morte encefálica – condição 
para a retirada de órgãos – foram explanados 
na ocasião.

A morte encefálica e a avaliação do po-
tencial doador de órgãos foram abordadas 
pelo diretor clínico do Irmã Dulce, o clínico 
geral Dr. Renato Luís Borba, que destacou 
a importância do olhar atento às condições 
adequadas para a captação. “Além das con-
dições ideais que favoreçam a identificação 
de potenciais doadores, é preciso haver uma 
equipe multidisciplinar qualificada. A demora 
no diagnóstico da morte encefálica pode levar 
à perda destes pacientes”, ressaltou.

Os aspectos para a confirmação da morte 
encefálica e o diagnóstico clínico para identi-
ficação da falta de funções vitais do cérebro 
foram apresentados pela médica intensivista 
responsável pela UTI Adulto do Complexo 
Hospitalar, Dra. Daniela Boni. Entre os tes-
tes clínicos empregados para constatação da 
morte encefálica, a médica mencionou os 
exames para obtenção de reflexos nos olhos 
do paciente, que visam detectar reação à luz, 
além de outros estímulos.

AUTORIZAÇÃO DA FAMÍLIA
A fase seguinte à conclusão de morte 

membros da Equipe Multidisciplinar de 
Terapia Nutricional (EMTN). Segundo 
a médica responsável, Dra. Maria Odila 
Gomes Douglas, as medidas compõem 
um conjunto de procedimentos que de-
vem ser rediscutidos. “São cautelas e atu-
alizações relevantes para a melhoria do 
atendimento”, destacou.

Especializada em Terapia Intensiva, 
Odontologia e Clínica Médica, a médica 
se reuniu ainda com integrantes da Co-
missão de Controle de Infecção Hospita-
lar (CCIH) do Complexo Hospitalar. O 
uso racional de antimicrobianos e novos 
protocolos para a antibioticoterapia fo-
ram temas abordados. 

encefálica é a obtenção de autorização da 
família para a captação de órgãos – assunto 
exposto pela coordenadora de Enfermagem 
da UTI Adulto do Irmã Dulce, Maria Eliza 
Prado Monteiro.

Conforme a enfermeira, essa decisão 
ocorre mediante consenso na família. “Para 
isso, todos passam por entrevista para con-
firmar ou não o protocolo de doação. Nesta 
etapa, precisamos dizer aos familiares o que é 
exatamente a morte encefálica. Falar como é 
um cérebro que não é mais irrigado, que não 
tem mais fluxo sanguíneo, ou seja, a morte 
encefálica, o óbito de fato. A família precisa 
entender isso de forma objetiva, porém, de 
maneira digna e acolhedora, para que possa 
concluir que a única coisa a fazer é permitir 
que os órgãos do paciente possam salvar pes-

soas que estão fila de espera”, salientou.
Na palestra, também foi ressaltado que 

para ser doador não é mais preciso registrar a 
vontade em cartório e tampouco mencioná-la 
em documentos pessoais, como ocorria anos 
atrás, bastando, para isso, deixar a família 
ciente desta decisão.

Um doador pode beneficiar mais de 12 
pessoas com os seguintes órgãos: córneas, 
coração, pulmões, rins, fígado, pâncreas, os-
sos, pele e artérias.

NÚMEROS POSITIVOS
Os resultados positivos obtidos pela 

equipe de Praia Grande nessa área levaram a 
chefe de Seção de Captação e Transporte de 
Órgãos e Tecidos para Transplante de Santos, 
a psicóloga Roseane Cordeiro, a organizar a 

palestra. “Tivemos um caso de morte encefá-
lica na UPA Central e percebemos que houve 
dúvidas para o procedimento. Então decidi-
mos buscar informações com profissionais 
experientes, como é caso das equipes do Irmã 
Dulce”, disse.

No Hospital Municipal, a intensificação 
na identificação de possíveis doadores em 
morte encefálica teve início em 2010, quando 
profissionais passaram por capacitação espe-
cífica para a notificação e captação de doado-
res de órgãos e tecidos. Assistente técnica da 
Unidade de Terapia Intensiva Adulto e pre-
sidente da Comissão Intrahospitalar de Do-
ação de Órgãos e Tecidos para Transplante 
do Hospital Irmã Dulce, a médica Dra. Maria 
Odila Gomes Douglas pretende promover 
novas capacitações sobre o serviço este ano.

Propostas buscam atualizar procedimentos e melhorar serviço prestado ao paciente internado

Com um dos melhores desempenhos na captação no Estado, profissionais do Hospital Irmã Dulce ministraram palestra em Santos sobre o tema

Fotos: HMID/Maitê Morelatto
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HMU de São Bernardo inaugura salas de parto 
humanizado e recebe selo de qualidade ONA

Referência em Oncologia, Hospital Anchieta  
receberá novo equipamento de radioterapia

A Prefeitura de São Bernardo inaugurou em 2 de feve-
reiro as reformas e adequações do Centro de Parto Normal 
e Ambiência do Hospital Municipal Universitário (HMU), 
no bairro Rudge Ramos. Na mesma ocasião, o equipamen-
to de saúde, referência na atenção a gestantes e recém-
nascidos, tornou-se o primeiro do município reconhecido 
com a certificação da Organização Nacional de Acredita-
ção (ONA), que atesta a qualidade dos serviços prestados 
no local.

Com recursos do Ministério da Saúde, o hospital entre-
gou duas novas salas individuais de pré-parto sob conceito 
de concepção humanizada, ofertando métodos não farma-
cológicos para alívio das dores, além de instrumentos que 
ampliam o conforto das gestantes. Nas salas, as camas são 
apropriadas para adequação à posição de escolha da pa-
ciente. Também são disponibilizadas banquetas para parto 
de cócoras, com espaço para descanso de acompanhante.

“Este hospital é referência e o primeiro da cidade a re-
ceber a certificação da ONA. Isso é fruto do esforço co-
letivo e com certeza vai elevar ainda mais o conforto e a 
tranquilidade das pacientes. As novas salas trazem concei-
tos modernos, além dos aprimoramentos que as mulheres 
precisam”, enfatizou o prefeito Orlando Morando, que 
desde o início de janeiro tem percorrido equipamentos pú-
blicos, fiscalizando os serviços e propondo melhorias. “Te-
mos visitado as unidades não apenas para fiscalizar, mas 
para entender o funcionamento. Nossos funcionários são 
altamente qualificados e quem é atendido nos serviços de 
saúde da cidade tem satisfação elevada”.

Emocionada, a diretora do HMU, Dra. Mônica Carnei-

A Prefeitura de São Bernardo firmou parceria com o 
Ministério da Saúde para recebimento de novo equipa-
mento de radioterapia, que será utilizado no Hospital de 
Ensino Anchieta, situado na Rua Silva Jardim, 470, Centro. 
O item faz parte do lote de 100 equipamentos adquiridos 
no ano passado pelo Governo Federal para distribuição 
em diversas cidades do país.

Referência no tratamento oncológico e cirúrgico, o 
complexo hospitalar passará a contar com dois aparelhos 
para tratamento do câncer. Para isso, o espaço receberá 
obras de modernização, além de adaptações na estrutura 
do prédio para instalação do novo instrumento.

“O Hospital Anchieta tem uma boa equipe de profis-
sionais e cada vez mais tem ampliado o atendimento, mas 
por datar de 1940, apresenta problemas estruturais. Não 
são falhas graves que comprometem o funcionamento, 
mas esse processo de modernização é necessário. Vamos 
estudar, em curto prazo, a possibilidade de colocar o hos-
pital nos padrões de atendimentos condizentes com sua 
capacidade”, afirmou o prefeito Orlando Morando, que 
esteve em visita ao hospital em 26 de janeiro, acompa-

ro, comemorou a entrega da reforma e exaltou o ineditis-
mo da certificação concedida ao hospital. “É um momento 
especial para o HMU, porque estamos sendo reconhecidos 
por um esforço de toda a equipe em prol das gestantes. 
Demos o primeiro passo e sabemos que podemos dar um 
passo muito maior”, afirmou a diretora.

REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL
Atualmente, o HMU ostenta coeficiente de apenas 6,8 

óbitos infantis por mil nascidos vivos – índice compatível 
ao de países de primeiro mundo. A média geral da cidade 
é de 10,1. “Estamos com o desafio de colocar o coeficien-
te geral de mortalidade infantil abaixo de 7. São Bernardo 
vem batendo recorde atrás de recorde, graças, principal-
mente, ao serviço que é realizado no HMU. É um desa-

fio muito grande, mas contamos com o apoio de todos os 
funcionários para humanizar ainda mais o atendimento e 
atingirmos essa meta”, salientou o secretário de Saúde, Dr. 
Geraldo Reple Sobrinho.

MATERNO-INFANTIL
Inaugurado em 1999, o Hospital Municipal Universitá-

rio é o único da cidade a aplicar o método canguru, base-
ado no cuidado humanizado ao recém-nascido prematuro. 
O local também conta com total de 128 leitos e média de 
400 partos por mês – sendo 60% naturais. São 862 colabo-
radores e 137 prestadores de serviços. No local, também 
são realizados cerca de 830 procedimentos mensais, entre 
atendimentos na maternidade, ginecológicos, obstetrícia 
clínica, entre outros. 

HMU é o primeiro do município certificado pela  
Organização Nacional de Acreditação

Prédio do complexo também passará por obras de adaptação e modernização

Novas salas individuais de pré-parto seguem o conceito  
de concepção humanizada

cada de 1940, que já passou por várias intervenções e que 
precisa ser modernizado, com reparos no ar-condicionado 
e instalação de TVs. São coisas que rapidamente a gen-
te consegue fazer”, comentou Dr. Geraldo, referindo-se 
ao plano da Administração para melhorar o ambiente e o 
conforto do espaço.

O hospital realiza cerca de 350 cirurgias mensais, além de 
280 endoscopias, 5.200 atendimentos ambulatoriais, 600 inter-
nações e 580 aplicações de quimioterapia a cada mês. No total, 
735 funcionários atuam no Anchieta, sendo 165 médicos.

HOSPITAL DE ENSINO
Mantido pela Fundação do ABC - Faculdade de Medi-

cina do ABC (FUABC-FMABC) desde 1994, em parceria 
com a Prefeitura de São Bernardo, o Hospital Anchieta 
possui laboratório de análises clínicas 24 horas, banco de 
sangue e a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia 
(Unacon). Oferece exames como raio-x, ultrassonografia, 
ecocardiografia, litotripsia, tomografia computadorizada, 
endoscopia digestiva alta, hemodinâmica, hemodiálise, ra-
dioterapia e colonoscopia.

nhado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho. 
A administração iniciará, nos próximos dias, a elaboração do 
projeto de reforma e o respectivo levantamento de custos.

O chefe do Executivo tem mantido intenso cronograma 
de visitas aos equipamentos públicos, apontando melhorias e 
intervenções financeiramente viáveis, dentro da restrição or-
çamentária enfrentada pela nova administração.

“Há enfermaria com três ou cinco leitos. O ideal é que 
fossem apenas dois leitos com banheiro. É um hospital da dé-

PMSBC/Gabriel Inamine
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