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Prefeitura de São Bernardo
faz planos para melhorar
atenção no CAPS Central

Medicina ABC realiza 
mutirão gratuito no

‘Dia Mundial do Rim’

Santo André solicitará
ao Ministério da Saúde

ampliação da UPA Bangu

As unidades gerenciadas pela Fundação do ABC prepararam série de eventos em homenagem ao  
Dia Internacional da Mulher. Palestras, cafés da manhã, atividades de promoção à saúde e de beleza foram algumas  

das ações que marcaram as celebrações tanto no ABC como nas unidades do Litoral. Págs. 8 e 9

Unidades da Fundação do ABC
celebram ‘Dia Internacional da Mulher’

PMSCS/Letícia Teixeira

PSA/Julio Bastos PMSBC/Gabriel Inamine
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Meio século 
rumo ao futuro

Só quem tem o 
privilégio de atender 
um paciente sabe a 
importância de uma 
instituição que chega 
aos 50 anos de exis-
tência com o traba-
lho voltado à forma-
ção de profissionais 
de Saúde e à gestão 
de unidades, volta-
das exclusivamente 
para o Sistema Úni-
co de Saúde, o SUS. 
É com esse senti-
mento que tenho a 
honra de ser presi-
dente da Fundação 
do ABC, neste ano 
em que ela completa 
meio século de atua-
ção na área que abracei como verdadeiro 
sacerdócio, por vocação.

O momento é de mudanças, destinadas a 
marcar o futuro da organização.

Não podemos perder de vista jamais a 
responsabilidade que temos como nosso ob-
jetivo final: atender bem, com qualidade, o 
nosso cidadão, razão de ser da Organização 
Social de Saúde que tem a marca da Fun-
dação do ABC. Instituição criada pelas Pre-
feituras de Santo André, São Bernardo do 
Campo e São Caetano do Sul em 1967 para 
ser a mantenedora da Faculdade de Medici-
na do ABC, que tantos médicos de qualida-
de reconhecida formou nesse tempo todo. 
Entidade que consolidou expertise não só 
no atendimento médico, mas avançou para 
a gestão qualificada, que hoje a coloca como 

indispensável para a 
sustentação do siste-
ma de saúde pública, 
não só aos três muni-
cípios instituidores, 
mas a muitas outras 
cidades, que se utili-
zam de seus serviços 
para manter suas uni-
dades em pleno fun-
cionamento.

A Fundação do 
ABC, porém, chega 
aos 50 anos em um 
momento especial 
pelo qual passa todo 
o Brasil, e assim 
como o nosso País, 
clama pela moder-
nização da gestão, 
pelo aperfeiçoamen-

to dos sistemas de controle, pela adoção de 
ferramentas e práticas inovadoras, enxutas 
e eficientes. E nós estamos aqui para isso, 
para essa missão dura, difícil, mas ao mesmo 
tempo desafiadora e prazerosa.

A meta principal é fazer com que o nos-
so cliente, o cidadão, possa chegar em qual-
quer uma das unidades gerenciadas pela 
Fundação do ABC, abra uma ficha e seja 
atendido de forma digna. Porque todos nós 
vamos passar por isso um dia. E eu estou 
aqui, presidente, para essa missão. Aqui o 
produto é outro. É saúde. E Saúde Pública, 
que nós temos de escrever para o futuro 
com letras maiúsculas!

Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna
Presidente da Fundação do ABC

Professor da Medicina ABC  
é novo presidente do Conselho do  
Meio Ambiente de São Caetano

O prefeito de São Caetano do Sul, José 
Auricchio Júnior, empossou na tarde de 9 de 
março, na sala de reuniões do Gabinete, 32 
membros do Condema - Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente. O presidente 
empossado é o professor do curso de Gestão 
em Saúde Ambiental da Faculdade de Me-
dicina do ABC, Rogério Alvarenga, que em 
São Caetano comanda a Diretoria de Meio 
Ambiente, alocada na Sesurb (Secretaria de 
Serviços Urbanos). Estiveram presentes à ce-
rimônia secretários e vereadores.

O conselho é composto pelo presiden-
te e 31 membros, entre titulares e suplentes, 
representantes de secretarias municipais (Se-
surb, Sesaud, Seohab, Sefaz, Seeduc, Sejur), 
do DAE (Departamento de Água e Esgoto), 
Legislativo, e sociedade civil (Igreja, Aciscs, 
associações, Ciesp, federações, OAB, sindica-
tos, coordenadorias e Rotary).

O presidente do Condema ressaltou a 
importância da existência do conselho. “É 
importante termos a participação de toda a 
sociedade, todos os departamentos da cidade, 
para que possamos melhorar as questões am-
bientais, que não podem prescindir de discus-
sões de um conselho”, comentou Alvarenga.

Por sua vez, o prefeito ressaltou o fato 

de os conselhos serem instrumentos funda-
mentais de controle social. “O Condema tem 
uma importância ainda maior, por dar a toda 
a cidade a oportunidade de participar das 
orientações ambientais do município”, com-
plementou Auricchio.

Ao final da cerimônia de posse foi con-
vocada a primeira reunião extraordinária do 
conselho para deliberações de relevância.

Reunião ocorreu no Gabinete da Prefeitura

O novo presidente do Condema, Rogério Alvarenga

Fotos: PMSCS/Letícia Teixeira
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AMEs da Fundação do ABC estão
entre os melhores do Estado

SP tem megamutirão de saúde para 130 mil pessoas

Pesquisa de satisfação realizada pela 
Secretaria de Estado da Saúde mostra 
que os AMEs (Ambulatórios Médicos de 
Especialidades) do Governo do Estado têm 
altos índices de aprovação dos pacientes 
e usuários. A média geral das mais de 50 
unidades de todo o Estado em 2016 foi 
de 96,7% de aprovação. As três unidades 
administradas pela Fundação do ABC estão 
entre as mais bem avaliadas. Em Mauá, a 
satisfação apurada no período foi de 98%. 
Em Praia Grande chegou a 97,6% e, em 
Santo André, foi de 96,3%.

A média dos AMEs da FUABC foi de 
97,3%, ou seja, acima do índice geral de 
aprovação apurado pelo Estado. A pesquisa 
avaliou seis quesitos: espaço físico, atendimento 
da recepção, atendimento da equipe médica 
e da equipe de enfermagem, atendimento 
de outros profissionais e ambulatório. Os 
números divulgados correspondem ao ano de 
2016 e foram coletados junto aos pacientes e 
usuários das unidades.

“Saúde se mantém com investimento, 
infraestrutura de qualidade e um time de 
profissionais comprometido e sensível às 
necessidades dos pacientes. Essa equipe me 
orgulha”, elogiou o governador Geraldo 
Alckmin.

Entre os dias 18 e 25 de março, 
150 hospitais e AMEs estaduais irão 
antecipar consultas, exames e cirurgias, 
além de realizar atividades abertas à 
população. O megamutirão do Governo 
do Estado agendou atendimentos para 
aproximadamente 130 mil pessoas na capital 
paulista, Grande São Paulo, interior e litoral. 
Os serviços, nas mais diversas especialidades, 
foram previamente programados com 
pacientes já inscritos em cada unidade.

A iniciativa também conta com ações 
preventivas, como testes de glicemia 
e medição de pressão arterial, além de 
palestras e orientações sobre saúde e 
qualidade de vida.

Organizado pela Secretaria de Estado 
da Saúde, o megamutirão visa ao mesmo 
tempo reduzir a espera por atendimento 
nos diferentes serviços da rede estadual, 
conforme a demanda e o perfil assistencial 
de cada unidade, e também incentivar 
as pessoas a cuidarem da saúde. “Trata-
se de uma ação para agilizar consultas 

Na pesquisa de satisfação do Governo do Estado, média da FUABC foi de 97,3% – índice acima  
da média geral de aprovação do Estado, de 96,7%

SATISFAÇÃO DOS USUáRIOS
A pesquisa apontou ainda que os AMEs 

de Atibaia e São João da Boa Vista receberam 
as melhores avaliações entre os usuários, com 
índice geral de 100% de aprovação, seguidos 

dos os AMEs Clínico e Cirúrgico de Barretos, 
Ituverava e Tupã, com 99,9%. Os índices 
superiores a 99% são verificados em 1/3 do total 
de AMEs espalhados pelo território paulista.

Os AMEs são unidades estaduais de alta 

e procedimentos, além de uma importante 
iniciativa de promoção e prevenção da saúde 
para a população paulista”, afirma Dr. David 
Uip, secretário de Estado da Saúde de São 
Paulo e professor titular da Faculdade de 
Medicina do ABC.

FUNDAÇÃO DO ABC
As unidades estaduais gerenciadas pela 

Fundação do ABC também estão inseridas na 

iniciativa. O Hospital Estadual Mário Covas, por 
exemplo, realiza cirurgias de hérnia e exames 
de ressonância magnética. Já o AME Mauá 
faz atendimentos nas áreas de endocrinologia, 
tomografia óptica, retinografia, paquimetria e 
campimetria. Tanto no AME Mauá como no 
AME Santo André, estarão disponíveis aferição 
de pressão e testes de glicemia para os pacientes 
que procurarem a unidade, assim como palestras 
sobre saúde e qualidade de vida.

Para o Hospital Estadual de Francisco 
Morato foram programadas endoscopias, 
postectomias e herniorrafias, assim como 
a palestra “Prevenção de gravidez na 
adolescência e DST”.

Na Baixada Santista, o Instituto de 
Infectologia Emilio Ribas II do Guarujá 
realiza testes de glicemia capilar, aferição 
de pressão arterial, eletrocardiograma, 
avaliação nutricional (peso, IMC, altura 
e orientação alimentar), palestra sobre 
cuidados de higiene pessoal e higiene de 
mãos, teste rápido para detecção de sífilis e 
imersão em ventilação mecânica. Também 
haverá distribuição de material educativo 
sobre qualidade de vida e palestras sobre 
promoção à saúde para colaboradores, 
acompanhantes e familiares.

O AME Praia Grande programou 
atendimentos em urodinâmica, aferição 
de pressão e testes de glicemia, além 
de palestras sobre saúde e qualidade de 
vida, hipertensão, diabetes, Zika vírus e 
febre amarela.

AMEs estaduais e 150 hospitais antecipam consultas, exames e cirurgias

Governo do Estado/Milton Michida

resolutividade, com modernos equipamentos, 
que oferecem consultas com médicos em 
diferentes especialidades, consultas não-
médicas em áreas como fisioterapia e 
fonoaudiologia, exames de apoio diagnóstico 
e, em alguns casos, cirurgias em um mesmo 
local, proporcionando maior rapidez ao 
diagnóstico e ao tratamento dos pacientes.

O novo modelo começou a ser implantado 
em 2007 no Estado de São Paulo. Desde 2011 
foram instaladas 19 novas unidades. Agora a 
Secretaria Estadual de Saúde está empenhada 
na transformação de todas as unidades 
em “AMEs Mais”, com cirurgias de média 
complexidade e internação no regime de 
Hospital Dia. Das 55 unidades, 35 já realizam 
pequenas e médias cirurgias. “Os AMEs foram 
criados para atender de forma rápida e eficaz 
casos de média complexidade, promovendo 
diagnóstico precoce, tratamento cirúrgico 
ou terapêutico a pacientes que não precisam 
de internação hospitalar ou atendimento de 
urgência”, explicou o governador.

Os AMEs recebem pacientes 
encaminhados pelas Unidades Básicas de 
Saúde dos municípios. O agendamento das 
consultas é feito pelos próprios postos de 
saúde, mediante sistema informatizado da 
Secretaria. 
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Hospital Municipal Central de Osasco
inaugura ‘Centro de Estudos’

Disciplina de Ortopedia e alunos da FMABC
conscientizam motoristas no período pré-carnaval

A Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia (SBOT) organizou em 
todo o país a campanha “Carnaval sem 
Traumas”, tendo em vista que os acidentes 
de trânsito aumentam entre 20% e 30% 
no período do carnaval – sendo a causa 
principal o consumo de álcool antes de 
dirigir. No Grande ABC, os trabalhos 
foram coordenados pela disciplina de 
Ortopedia e Traumatologia da Faculdade 
de Medicina do ABC, em conjunto com 
alunos de Medicina, membros da Liga de 
Ortopedia.

Dias 22 e 23 de fevereiro, os estudantes 
foram para as ruas distribuir panfletos 
educativos em faróis e orientar motoristas 
sobre os perigos de dirigir embriagado. 
“Saímos na quarta e quinta-feira que 
antecederam a sexta-feira de carnaval, na 
tentativa de conscientizar os motoristas 

Roberto, que acrescenta: “Ao todo foram 
distribuídos cerca de 1.000 mil panfletos 
nos horários de maior fluxo, com intuito 
de atingir o maior número possível de 
motoristas e também de pedestres. Quando 
o semáforo fechava, aproveitávamos para 
ocupar a faixa de pedestre e estender uma 
faixa alusiva à campanha”.

O Brasil é campeão mundial 
em acidentes de trânsito. Dados do 
DENATRAN indicam que a ingestão 
de álcool é responsável por 65% dos 
acidentes. Segundo a SBOT, o uso de 
celular ao volante também é extremamente 
perigoso, pois aumenta em até 400% o 
risco de acidentes. Apesar disso, 84% dos 
motoristas de São Paulo e do Rio de Janeiro 
admitem usar o telefone enquanto dirigem. 
Dirigir e digitar é ainda pior, aumentando 
em 23 vezes o risco de acidentes. 

O Hospital Municipal Central de Osasco 
“Antônio Giglio” entregou em 23 de fevereiro 
o Centro de Estudos e a reforma do antigo anfi-
teatro da instituição. Na oportunidade, também 
foi realizada cerimônia de entrega de diplomas a 
13 médicos residentes da unidade. A solenidade 
contou com participação do prefeito e da vice-
prefeita da cidade, Rogério Lins e Ana Maria 
Rossi, do secretário de Saúde do município, José 
Carlos Vido, do vereador e presidente da Câma-
ra Municipal de Osasco, Dr. Lindoso, além do 
diretor geral do hospital, Dr. Alessandro Neves.

A residência médica gera inúmeros bene-
fícios, diretos e indiretos, ao município que 
a adota, pois amplia a quantidade e assegura 
melhoria da qualidade do atendimento à po-
pulação. A instituição torna-se uma referência 
acadêmica e o método é a melhor forma do 
médico realizar sua especialização, pois viven-
cia – na prática – o ambiente em que irá atuar.

A cerimônia foi aberta pelo Dr. Alessandro 
Neves, que cumprimentou as autoridades pre-
sentes, a plateia e saudou os residentes. “Gos-
taria de parabenizar e desejar sucesso aos meus 
colegas, agora médicos especialistas. E também 
fazer um agradecimento especial ao Governo, 
por acreditar e nos dar confiança, permitindo 
que façamos um bom trabalho para o municí-
pio de Osasco”, afirmou o diretor.

Obra não teve custo aos cofres públicos e foi financiada pelas entidades parceiras do Programa de Residência Médica

Ações ocorreram na quarta e quinta-feira que antecederam o carnaval

SECOM/PMO

O prefeito Rogério Lins também fez men-
ção aos residentes, elogiou as novas depen-
dências do Centro de Estudos e o trabalho 
realizado por toda a equipe do hospital. “Não 
adianta um corpo diretivo, prefeito e vereado-
res competentes se não tivermos uma equipe 
atuante e qualificada. Quando venho fazer visi-
tas surpresas ao hospital, a grande maioria das 
pessoas elogia o atendimento, aqui e na UPA. 
Por trás de tudo isso existe uma equipe e nós 
temos que reconhecer isso”, afirmou Lins.

Após a inauguração e a solenidade de en-
trega dos diplomas, os residentes homenagea-
ram o professor preceptor da turma, o cardio-
logista Dr. Rodrigo Morel Vieira de Melo.

SOBRE A REFORMA
O investimento no Centro de Estudos do 

Hospital Municipal Central de Osasco não ge-
rou impacto aos cofres públicos. O financia-
mento ocorreu por meio de parcerias entre o 
HMCO e entidades que apoiam o Programa de 

Residência Médica do hospital. São elas: Colégio 
Papa Mike, Senac, FIEO, Universidade Anhan-
guera, Escola de Enfermagem São Bernardo, 
Colégio 24 de Março e Centro Evangélico de 
Ensino Profissionalizante (Ceenpro).

“A inauguração do Centro de Estudos é 
de suma importância. Investir neste tipo de 
espaço legitima o município de Osasco, es-
pecialmente o hospital, como um centro de 
formação de profissionais de saúde. Além dos 
programas de residência médica que treinam 
os especialistas, existem profissionais de enfer-
magem, fisioterapia e técnicos de enfermagem 
que utilizam este espaço para reciclagem”, 
considera Dr. Alessandro Neves.

A reforma do anfiteatro tornou o espaço 
mais moderno e adequado para realizar aulas 
temáticas, palestras e seminários, entre outras 
atividades. Os serviços efetuados foram troca 
geral da fiação e da iluminação, adequação do 
ar-condicionado, troca e reforma da porta prin-
cipal e das demais portas, reforma do telhado, 
prolongamento do palco, acabamento de gesso 
e pintura geral. O local recebeu ainda instalações 
de carpete sobre o palco e tablado, cortina preta 
com blackout, novo rodapé e longarinas, além 
das instalações de sistema de som, lousa de vi-
dro, projetor com sistema Blu-Ray, novas mesas 
e cadeiras, entre outras melhorias.

de que álcool e direção não combinam. 
No primeiro dia, a intervenção ocorreu no 
cruzamento em frente ao campus da Fundação 
do ABC, enquanto no segundo dia atuamos 

nas proximidades do Paço Municipal de Santo 
André”, detalha o médico assistente da disciplina 
de Ortopedia e patrono da Liga de Ortopedia 
da FMABC, Dr. Fernando Augusto Reginatto 
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Com apoio da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia, a Faculdade de Medicina do 
ABC organizou em 9 de março campanha 
de prevenção pelo Dia Mundial do Rim. 
Orientações e atendimentos gratuitos foram 
realizados das 9h às 16h no ambulatório da 
disciplina de Nefrologia da FMABC, locali-
zado em frente ao Hospital Anchieta, em São 
Bernardo (Rua Silva Jardim, 501).

Ao todo foram atendidos 240 pacientes. 
Entre as atividades disponíveis estiveram tes-
tes de glicemia capilar (diabetes), verificação 
de pressão arterial e exames de fitas de urina 
para detecção de sangue e albumina (proteí-
na), fatores que podem indicar problemas re-
nais. Também houve orientação com equipe 
multiprofissional e questionários sobre doen-
ças prévias e hábitos de vida, além da distri-
buição de material informativo sobre as fun-
ções dos rins, principais situações de agressão 
renal e sobre como prevenir lesões.

O Dia do Rim é comemorado em todo 
o mundo com objetivo de reforçar o papel 
fundamental dos rins na manutenção do 
equilíbrio do organismo, ao filtrar o sangue 
e remover impurezas. Para 2017, o tema es-
colhido foi “Doença renal e obesidade. Estilo 
de vida saudável para rins saudáveis” – com 
foco no alerta à população sobre os perigos 
relacionados à obesidade.

No ABC, a campanha de prevenção de 
doença renal organizada pela disciplina de 
Nefrologia teve participação de alunos, mé-
dicos residentes e docentes da Faculdade de 
Medicina do ABC, que contaram com apoio 
de equipes multiprofissionais.

DOENÇA RENAL
A doença renal é uma enfermidade com-

plexa e fatal. Segundo dados da Sociedade 
Brasileira de Nefrologia, cerca de 10% da po-
pulação mundial sofre de algum tipo de do-
ença renal e, anualmente, milhões de pessoas 
morrem devido a complicações decorrentes 
da doença renal crônica (DRC).

Entre as principais causas para a perda 
da função dos rins estão hipertensão arterial, 
diabetes e glomerulonefrites. “É importante 
ressaltar que o problema pode ser facilmente 
diagnosticado por meio de exames de urina 
e da dosagem de creatinina no sangue. O 
tratamento adequado retarda a progressão 
da doença, reduz as mortes e os custos tera-
pêuticos”, alerta o professor de Nefrologia da 

Faculdade de Medicina do ABC e coordena-
dor da campanha de prevenção, Dr. Daniel 
Rinaldi dos Santos, que completa: “Apesar da 
simplicidade diagnóstica, a doença renal é si-
lenciosa. Na maioria dos casos, os pacientes 
procuram o especialista já no quadro terminal 
de insuficiência renal crônica. Trata-se de si-
tuação grave, em que há perda progressiva da 
função renal. Os dois rins param de funcio-
nar ou funcionam de maneira precária. Com 
isso, as impurezas permanecem na corrente 
sanguínea e passam a afetar outros órgãos, 
como o coração, cérebro, pulmões, estômago 
e músculos”.

Dessa forma, o melhor remédio é a pre-
venção. Controlar a pressão arterial e o dia-
betes, praticar atividades físicas regularmente 
e manter a alimentação saudável são algumas 
das recomendações.

O tratamento preconizado contra insufi-
ciência renal crônica é a diálise por toda a vida 
ou o transplante renal. Atualmente existem 
dois tipos de diálise e a opção terapêutica é 
feita a partir da avaliação médica do paciente. 
Na hemodiálise, o doente passa por três ses-
sões semanais de aproximadamente quatro 
horas cada. O tratamento geralmente é reali-
zado em clínicas especializadas e consiste na 
filtragem do sangue por equipamento especí-
fico, que substitui a função do rim. A segun-
da alternativa é a diálise peritoneal, realizada 
diariamente através da cavidade peritoneal 
(na barriga) e em regime domiciliar, desde 
que sob supervisão familiar ou de profissio-
nal treinado.

A Sociedade Brasileira de Nefrologia re-
comenda que a população siga o que chama 
de “8 regras de ouro” para a prevenção da 
doença renal crônica:

1 - Mantenha-se em forma e pratique ativi-
dade física regularmente.

2 - Controle o nível de açúcar no sangue 
(glicemia) para evitar o diabetes.

3 - Monitore sua pressão arterial.
4 - Mantenha sua alimentação saudável e 

evite o sobrepeso.
5 - Mantenha-se hidratado, tomando líquidos 

não alcoólicos.
6 - Não fume.
7 - Não tome remédios sem orientação 

médica.
8 - Consulte um médico regularmente para 

verificar a situação dos seus rins.

grande ABC tem atendimento
gratuito no ‘Dia Mundial do Rim’

Disciplina de Nefrologia da Faculdade de Medicina do ABC comandou campanha gratuita em São Bernardo

NEFRO-PG manteve acesas luzes nas cores azul e vermelha, marcando o Dia Mundial do Rim em sua fachada

Ao todo foram atendidos 240 pacientes no ambulatório da disciplina de Nefrologia da Faculdade de Medicina do ABC

PRAIA gRANDE
No Dia Mundial do Rim, em 9 de março, 

a Unidade de Alta Complexidade em Cuida-
dos ao Portador de Doença Renal Crônica e 
Terapia Renal Substitutiva, Nefro-PG, pro-
moveu palestras para alertar a população para 
o risco do desenvolvimento da doença renal 
crônica. Especialistas em Nefrologia, Nutri-
ção e Educação Física falaram sobre cuidados 
como ingestão de líquido, alimentação saudá-
vel e atividade física, que ajudam na preven-
ção contra a insuficiência renal.

Dentre os fatores de risco que favorecem 
o mal funcionamento do órgão, a obesidade 

é a que mais se destaca, por contribuir para o 
surgimento de outros problemas que também 
levam à DRC, como o diabetes e a hiperten-
são arterial.

Para lembrar o Dia Mundial do Rim, a 
NEFRO-PG manteve acesas luzes nas cores 
azul e vermelha, marcando a campanha em 
sua fachada. A unidade conta com equipe 
multidisciplinar altamente capacitada e titu-
lada, composta por médicos nefrologistas 
(adulto e pediátrico), enfermagem, psicolo-
gia, nutrição e assistência social. É gerenciada 
pela Fundação do ABC através do Complexo 
Hospitalar Irmã Dulce. 
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Equipe da Central de Convênios
vistoria UPA Central de Santos

Maior mantida da Fundação do ABC, a 
Central de Convênios (CC) deu sequência 
em 6 de março à série de visitas programadas 
às unidades gerenciadas. Desta vez, comitiva 
da área administrativa esteve na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Central de San-
tos, na Vila Mathias.

O gerente Décio Prates Júnior e a diretora 
administrativa Salete Bueno acompanharam o 
diretor geral da CC-FUABC, Aroldo da Costa 
Saraiva, na vistoria à UPA. O grupo de Santo 
André foi recebido pela gerente administrativa 
da unidade, Zilvani Guimarães, e pela coorde-
nadora médica, Dra. Gisele Abud Nicolau, e 
percorreu todas as alas, conversou com fun-
cionários, pacientes e conferiu de perto o tra-
balho desenvolvido no equipamento de saúde.

No período da tarde, as equipes da Cen-
tral de Convênios e da UPA se reuniram 
com os representantes da Secretaria de Saú-
de de Santos, Denis Valejo e Dr. Marco Sér-
gio Duarte. A partir da visita, será preparado 
relatório com o detalhamento do que foi en-
contrado e um plano de ação, que permitirá 
adequar situações e implantar melhorias.

“Quando assumimos a UPA, há pouco 
mais de um ano, o planejamento da Prefei-
tura era para que realizássemos, em média, 

Décio Prates Júnior, Dra. Gisele Abud Nicolau, Denis Valejo, Dr. Marco Sérgio Duarte, Aroldo da Costa Saraiva, Zilvani Guimarães e Salete Bueno

600 atendimentos por dia. Entretanto, con-
siderando o fechamento de hospitais na re-
gião, hoje a demanda na unidade está muito 
acima do pactuado contratualmente. Muitas 
vezes a UPA Central chega a atender mais de 
900 pacientes por dia, ou seja, 50% a mais 
do que a média prevista inicialmente. Essa 
instabilidade na área da saúde na região da 
Baixada Santista e a procura acentuada por 

atendimento em Santos têm prejudicado o 
fluxo e a logística de atendimentos na uni-
dade”, explica o diretor geral da Central de 
Convênios, Aroldo da Costa Saraiva.

Segundo o gestor da CC-FUABC, em 
breve a UPA deve receber melhorias e ex-
pandir os serviços: “A vistoria à unidade 
e a reunião foram muito positivas. Hoje 
a Fundação do ABC está em negociação 

com a Prefeitura de Santos, em vista de 
contratar mais funcionários para a UPA 
Central e para viabilizar projeto de am-
pliação da área de atendimento, com novo 
espaço no prédio atual já cedido pelo mag-
nífico reitor da UNILUS, Dr. Nelson Tei-
xeira”, revela Aroldo Saraiva, ao adiantar 
que o projeto prevê a ampliação do espaço 
da Pediatria. 

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes recebe
prêmio internacional de sustentabilidade

Comitivas da Central de Convênios 
e da UPA Rodeio de Mogi das Cruzes 
prestigiaram em 23 de fevereiro a entre-
ga do prêmio “2020 Challenge Climate 
Champion Awards 2016” ao Hospital 
Municipal de Mogi das Cruzes, que pas-
sou a ser uma entre seis unidades em toda 
a América Latina a receber a honraria. A 
conquista veio a partir da participação na 
campanha “Desafio 2020 - A Saúde pelo 
Clima”, pela qual o hospital destacou-se 
nas categorias “Energia Renovável” e 
“Resiliência Climática”.

Além do hospital mogiano, único do 
Brasil com atendimento 100% SUS entre 
os premiados, estão Sírio-Libanês, Albert 
Einstein, São Luiz e a organização social 
SPDM (Associação para o Desenvolvi-
mento da Medicina). Outro latino-ameri-
cano, da Costa Rica, foi o equipamento de 

volvida em 133 países, incluindo EUA, 
Canadá e continente europeu.

Em Mogi das Cruzes, o reconheci-
mento é resultado da utilização da ener-
gia solar, por meio de 60 painéis solares, 
o que resulta em uma economia média 
mensal de 10% na conta de luz. O sistema 
é utilizado no aquecimento de água.

Dentre as outras ações em prol do 
clima, o hospital faz inventário anual 
com meta de 5% de redução na emis-
são de gases de efeito estufa e elabora 
plano para mitigar essas emissões até 
2020. Além disso, ações de economia de 
energia, reuso de água, sistema ambien-
talmente correto de coleta de resíduos 
de serviços de saúde e a redução no uso 
de gases medicinais também fazem par-
te das ações de sustentabilidade do hos-
pital municipal. 

saúde Clínica Bíblica.
O prêmio é concedido pela Rede Global 

Green and Healthy Hospitals e pelo Projeto 

Hospitais Saudáveis após avaliação e reco-
nhecimento pela participação na campanha 
Desafio 2020 - A Saúde pelo Clima, desen-

Durante a premiação, o diretor geral da Central de Convênios-FUABC, Aroldo da Costa Saraiva, 
e o secretário de Saúde de Mogi das Cruzes, Marcello Cusatis
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FUABC e FMABC participam de audiência
pública sobre epidermólise bolhosa

A Câmara Municipal de Santo André or-
ganizou em 13 de março Audiência Pública 
com objetivo de promover discussão sobre 
problemas relacionados à epidermólise bo-
lhosa – um tipo de doença rara conhecida 
pela sigla EB. A sessão foi presidida pela ve-
readora Elian Santana (SD) e contou com a 
contribuição de especialistas da área da saúde 
para a apresentação dos aspectos, característi-
cas e complexidade da patologia. Participaram 
do ato a médica e presidente da Fundação 
do ABC, Dra. Maria Bernadette Zambotto 
Vianna, a professora de Dermatologia da 
Faculdade de Medicina do ABC, Dra. Cris-
tina Laczynski, o enfermeiro Hilton Roberto 
Guesse, representando a secretária de Saúde 
de Santo André, a especialista em cuidados 
com pacientes com EB e curativos, Vania 
Declair Cohen, e a professora Eliana de Melo 
Chagas, presidente da Associação Butterfly – 
que assiste crianças portadoras de EB.

A epidermólise bolhosa é uma doença 
genética ainda sem cura, que atinge crian-
ças, jovens e adultos. Não é contagiosa e 
caracteriza-se pela fragilidade da pele e da 
mucosa, que, ao menor contato, apresentam 
a formação de bolhas. As áreas do corpo 
mais atingidas são as articulações e o sistema 
digestivo, o que dificulta a alimentação.

Vania Declair abordou os aspectos, cau-
sas, sintomas e possíveis diagnósticos da 
EB. Relatou também as dificuldades que os 
portadores desta doença rara enfrentam no 
tocante ao atendimento na rede de saúde, 
por conta do desconhecimento por parte 

Proposta pela vereadora Elian Santana (SD), discussão sobre a doença
rara ocorreu em 13 de março, na Câmara Municipal de Santo André

dos profissionais, que pode levar o paciente 
a óbito em casos extremos.

A Dra. Cristina Laczynski, que esteve 
acompanhada pela também professora de 
Dermatologia da FMABC, Dr. Lucia Mio-
ko Ito, colocou à disposição o Ambulatório 
de Dermatologia Pediátrica da Faculdade 
de Medicina do ABC, cujos atendimentos 
ocorrem mediante encaminhamento das 
unidades de saúde dos municípios do ABC. 
Já a Dra. Maria Bernadette Vianna enfatizou 
que “foi ganha pela causa” e que a Fundação 
do ABC estará de portas abertas para parce-
rias relacionadas ao tema.

O enfermeiro Hilton Guesse, represen-
tante da Secretaria de Saúde de Santo André, 
destacou a importância de parcerias para 
conduzir melhorias na produção de infor-

mações relacionadas à doença junto aos pro-
fissionais da rede de saúde do município.

Na ocasião, Elian Santana falou sobre 
Projeto de Lei de sua autoria, que institui o 
“Programa de Conscientização da Epider-
mólise Bolhosa no Âmbito do Município de 
Santo André”. A matéria versa sobre cam-
panhas com o intuito de propagar e trazer 
conhecimento para profissionais de saúde e 
para a população. A vereadora também des-
tacou a importância do engajamento do Po-
der Público e da sociedade civil com o tema. 
“Pessoas que se dedicam a causas como esta 
são dignas de todo o respeito, pois, em meio 
ao sofrimento alheio, mostram-se prontas 
a ajudar. A solidariedade une e conforta os 
portadores da EB, rara doença genética”, 
pontuou.

EPIDERMÓLISE BOLHOSA
Os aspectos clínicos da EB são bem mar-

cantes, havendo formação de bolhas, ulcerações, 
erosões em crosta, cicatrizes, queloides, equimo-
ses e pele apergaminhada ou xerótica. É comum 
a presença de milia – formação de pequenos 
nódulos esbranquiçados na pele –, decorrente 
da ruptura na junção dermo-epiderme.

Ações corriqueiras, como o ato de tomar 
banho ou trocar curativos, tornam-se grandes 
dificuldades devido às dores intensas que aco-
metem pessoas com EB. Os pacientes necessi-
tam de atenção especial tanto dos profissionais 
de saúde como da família, no que se refere às 
medidas educativas e preventivas. Também é 
indispensável a reeducação alimentar, para que 
se obtenha sobrevida menos traumática para o 
portador desta enfermidade. 

Dra. Cristina Laczynski, Hilton Roberto Guesse, a vereadora Elian Santana, Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna, Vania Declair Cohen e a professora Eliana de Melo Chagas

‘grupo de Apoio às Minorias’ organiza simpósio na FMABC
A Faculdade de Medicina do ABC, por 

meio do Grupo de Apoio às Minorias 
(GAMABC), realizará em 29 de março 
(quarta-feira) a primeira edição do “Simpósio 
de Minorias da FMABC”, que contará com 
participação de profissionais da área da 
saúde especializados na temática. O evento 
das 12h às 13h terá lugar no anfiteatro Dr. 
David Uip, no próprio campus universitário 
(Av. Lauro Gomes, 2.000, Vila Sacadura 
Cabral, Santo André - SP). As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas pelo Facebook, 
na página do GAMABC.

faculdade, a fim de avaliar a saúde mental 
dos alunos, com enfoque naqueles 
que pertencem a grupos minoritários, 
entre os quais negros, homossexuais, 
muçulmanos e deficientes, por exemplo.

A partir dos resultados obtidos na 
pesquisa, pretende-se criar uma rede 
de apoio, que incluirá atendimentos 
psicoterápico e psiquiátrico para os discentes 
que apresentarem quadros de depressão, 
ansiedade, síndrome de burnout, ideação 
suicida, desesperança e despersonalização, 
entre outros transtornos mentais. 

A abertura das atividades será feita pelo 
chefe do Departamento de Neurociências da 
FMABC, presidente da Associação Brasileira 
de Neurociências Clínicas e coordenador 
docente do GAMABC, Dr. Sérgio Baldassin. 
Em seguida, a educadora popular da 
Articulação Nacional de Movimentos e 
Práticas de Educação Popular em Saúde, Luzia 
Aparecida, fará palestra sobre “Minorias no 
Brasil”. Psicóloga formada pela Universidade 
de São Paulo e professora de Saúde Coletiva 
da FMABC, Roberta Cristina Boaretto 
abordará o tema “Minorias na Faculdade 

de Medicina do ABC”, enquanto Gabrielle 
Ellen Grinblat, coordenadora discente do 
GAMABC e acadêmica do curso de Terapia 
Ocupacional, fará a apresentação formal do 
Grupo de Apoio às Minorias.

PROJETO gAMABC
Projeto de extensão universitária recém-

criado, o Grupo de Apoio às Minorias 
da Faculdade de Medicina do ABC é uma 
iniciativa de discentes e docentes de diversos 
cursos da FMABC. O objetivo central 
é realizar pesquisa de campo dentro da 
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Unidades da Fundação do ABC
celebram ‘Dia Internacional da Mulher’

As unidades gerenciadas pela Fundação 
do ABC prepararam série de eventos em ho-
menagem ao Dia Internacional da Mulher. 
Palestras, cafés da manhã, atividades de pro-
moção à saúde e de beleza foram algumas 
das ações que marcaram as celebrações tan-
to no ABC como nas unidades do Litoral. 
Confira nesta reportagem como foram as 
comemorações.

LUTA FEMININA
O 8 de março é celebrado pelas Na-
ções Unidas desde 1975 como Dia 
Internacional da Mulher, em memó-
ria às operárias de uma fábrica de teci-
dos nos Estados Unidos, que fizeram 
grande greve por direitos trabalhistas 
e foram queimadas. O intuito da data 
não é apenas comemorar a luta femi-
nina. O maior objetivo é discutir o 
papel da mulher na sociedade atual, 
através de conferências, debates e pa-
lestras organizadas em vários países, 
levando em conta que a mulher ainda 
sofre preconceito e desvalorização no 
mercado de trabalho.

SÃO BERNARDO
A Saúde de São Bernardo registrou mais 

de 7 mil atendimentos prioritários a mulheres 
durante mutirão realizado entre os dias 6 e 
10 de março, nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), em comemoração ao Dia Internacio-
nal da Mulher. No período, foram ofertadas 
consultas com ginecologistas, coleta de Pa-
panicolau, exame das mamas, teste rápido de 
HIV, hepatite e outras Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs) sem necessidade de 
agendamento prévio.

Os exames mais procurados durante a se-
mana foram o Papanicolau e a mamografia 
(baseada na radiografia de mama feita com 
equipamento especial). A UBS União chegou 
a registrar mais de 500 atendimentos de Pa-
panicolau durante essa semana. As unidades 
com maior demanda do teste foram as dos 
bairros União, Alvarenga e Silvina. Nos casos 
em que foram detectadas anormalidades, as 
pacientes foram encaminhadas para realiza-
ção de outros exames mais aprofundados.

Durante a semana também foram pres-
tadas orientações sobre alimentação saudável 
e atividade física, além de discussões sobre 
a importância dos exames preventivos “A 
campanha foi um sucesso e superou as ex-
pectativas. A proposta foi pensada em educar 

Em São Bernardo, foram oferecidas consultas com ginecologistas, coleta de Papanicolau, exame das mamas, entre outros, sem necessidade de agendamento

Homenagem musical surpreendeu mulheres que estavam no PS Infantil do Hospital Márcia Braido, em São Caetano

a mulher, sob o aspecto das prevenções que 
precisam ser tomadas, e funcionou. Um pon-
to a destacar também foi a nossa estrutura, 
que conseguiu realizar de maneira eficaz to-
dos os serviços de atendimento”, destacou o 
Diretor do Departamento de Atenção Básica 
e Gestão do Cuidado, Dr. Rodolfo Strufaldi.

“Pedi ao Dr. Geraldo (secretário de Saú-
de) que fizéssemos mais do que uma semana 
de comemoração ao dia da mulher e sim uma 
semana de ação. A comemoração simbólica é 
importante, mas não é isso que muda a vida 
das mulheres da nossa cidade. Desta forma, 
em todas as nossas UBS o atendimento será 
100% prioritário para elas”, disse o prefeito 
Orlando Morando.

SANTO ANDRÉ E CHM
Em comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher, a Prefeitura de Santo André, por 
meio da Secretaria de Saúde, desenvolveu 
agenda com diversas ações voltadas ao públi-
co feminino nas unidades de saúde do mu-
nicípio. Entre as atividades estiveram pales-
tras para a população sobre saúde da mulher, 
coleta de Papanicolau, autoexame de mama e 
teste rápido para DSTs. Para as funcionárias 
dos equipamentos houve oficinas de artesa-
nato e cuidados pessoais. A programação se 

estende por todo o mês de março.
“Resolvemos focar a programação des-

te mês na prevenção do câncer uterino e de 
mama, porque são as doenças mais recor-
rentes no caso das mulheres.  É importante a 
conscientização pela necessidade de diagnós-
tico precoce dessas patologias e intervenção 
rápida para mudar o prognóstico desses ca-
sos”, explicou a secretária da Pasta, Ana Paula 

Peña Dias. Além disso, a área está implan-
tando na rede municipal a linha de cuidados 
da saúde da mulher, que vai desde a parte de 
vacinação específica, acompanhamento gi-
necológico, período gestacional, menopausa 
e outras ocorrências específicas do público 
feminino.

Além da rede de Atenção Básica, o Centro 
Hospitalar Municipal de Santo André tam-

PMSBC/Gabriel Inamine

PMSCS/Letícia Teixeira
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Fundação do ABC  
reúne unidades para

planejamento de ações  
em sustentabilidade

A equipe do Programa Meio Am-
biente e Sustentabilidade, da Diretoria 
de Qualidade da Fundação do ABC, 
reuniu em 21 de fevereiro representan-
tes dos hospitais e unidades mantidas, 
assim como da Faculdade de Medicina 
do ABC, na “VII Reunião de Gestores 
de Resíduos da FUABC”. Foi o primei-
ro de 11 encontros gerais programados 
para 2017 pela FUABC, que hoje geren-
cia 18 hospitais e 3 AMEs (Ambulató-
rios Médicos de Especialidades), além 
da FMABC e da Central de Convênios, 
que administra mais 40 planos de traba-
lho específicos – incluindo Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) de Santo 
André, São Bernardo, Santos e Franco 
da Rocha, por exemplo.

A abertura da reunião esteve a cargo 
da gerente de Qualidade Flávia Corrêa 
Barbosa. Entre os principais pontos 
discutidos, ficou acordado entre todos 
que a equipe de sustentabilidade da 
Fundação do ABC realizará treinamen-
to sobre a RDC 306/2004, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (AN-
VISA), para líderes de cada hospital, 
que ficarão responsáveis por replicar a 
capacitação para todos os colaborado-
res das respectivas unidades.

A reunião de gestores também ser-
viu para reforçar a importância de que 
todas as unidades passem a integrar o 
Programa Hospitais Saudáveis (PHS), 
da Rede Global Hospitais Verdes e 
Saudáveis, e façam adesão à campanha 
“Desafio 2020 - A saúde pelo clima”, 
que inclui o preenchimento de inven-
tário de gases de efeito estufa (GEE). 
Nesse sentido, em abril de 2017 será 
realizada oficina para elaboração e pre-
enchimento do Inventário de Gases de 
Efeito Estufa, aberta a todas as unida-
des da FUABC.

Além da equipe da Fundação do 
ABC, compareceram à primeira reu-
nião de 2017 representantes do AME 
Mauá, AME Praia Grande, AME Santo 
André, Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário, Complexo Hospitalar de 
São Caetano, Faculdade de Medicina do 
ABC, Hospital da Mulher, Hospital Es-
tadual Mário Covas, Hospital Estadual 
de Francisco Morato, Hospital Nardini, 
Hospital Municipal Irmã Dulce, UPA 
Franco da Rocha, Pronto Atendimento 
Maria Dirce de Guarulhos, Complexo 
Hospitalar de São Bernardo, Contrato 
de Gestão São Mateus e Hospital Mu-
nicipal Central de Osasco.

Foi o primeiro de 11 encontros gerais programados para 2017 pela FUABC

bém prestou homenagem. O equipamento 
realizou em 7 de março, no anfiteatro, pales-
tra com o tema “A tríplice jornada de trabalho 
da mulher: como gerenciar trabalho e vida 
pessoal para não adoecer”, com a psicóloga 
Tereza Oliveira Gomes. A ação foi destina-
da às funcionárias técnicas, administrativas e 
alunas que utilizam o CHM como campo de 
estágio. Também houve apresentação musical 
com a cantora Rita Maria Silva.

HOSPITAL MáRCIA BRAIDO
O Dia da Mulher dentro de um hospital 

acabou se tornando especial para as mães que 
se encontravam no Pronto-Socorro Infantil 
do Hospital Márcia Braido, em São Caetano 
do Sul. Isso graças a uma homenagem-sur-
presa realizada pela equipe médica local e que 
contou com a presença da secretária de Saú-
de, Regina Maura Zetone Grespan.

“Temos uma surpresa bastante agradável 
para todas as mulheres e mães que compa-
receram aqui no PS Infantil. Esperamos que 
este gesto possa ser transferido para todas as 
mulheres de São Caetano”, comentou Regina 
Maura.

Quando ninguém esperava, soou a me-
lodia dos músicos Klébio Jackson (teclado) 
e Thiago Cruz (violino), ambos de São Ca-
etano. De imediato, a surpresa tomou conta 
de todos no ambiente, principalmente do pe-
queno Guilherme Lopes Sapata Alves, de 9 
meses, e que queria pegar o violino das mãos 
do músico. Daniela Lopes da Silva, 24 anos, 
moradora do Bairro Santa Paula e mãe de Ga-
briel, explicou a vontade do pequeno Gabriel. 
“Ele ama música, principalmente porque o 
padrinho dele toca violão e guitarra. Então, 
ele está bastante acostumado com a música. 
Chegar aqui, num momento em que estou 
preocupada com a saúde dele e ser recebida 
com esta homenagem foi maravilhoso”, co-
mentou Daniela.

EMÍLIO RIBAS II
O Instituto de Infectologia Emílio Ri-

bas II, no Guarujá, por meio da Comissão 
de Eventos, realizou série de atividades em 
homenagem às 170 colaboradoras da unida-
de. Com o patrocínio de empresas fornece-
doras, houve a entrega de rosas pelo diretor 
geral do ERII, Reginaldo Reple Sobrinho, e 
pela diretora técnica, Dra. Maria Odila Dou-
glas. Além disso, foi montado espaço lúdico 
para realização de aula de automaquiagem, 
massagem relaxante, almoço especial e fo-
tos. Também houve a palestra “Que mulher 
é você?”, ministrada pela psicóloga hospitalar 
Silvia Ximenez, com intuito de demonstrar a 
importância das mulheres no contexto pro-
fissional e social.

HOSPITAL DA MULHER
Em comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher, o Hospital da Mulher de Santo 
André amanheceu no dia 8 de março ao som 
de clássicos da MPB. Foi uma singela home-
nagem a todas as colaboradoras, pacientes e 
visitantes. Durante o dia, as mulheres rece-
beram uma rosa artesanal, feita pela própria 
equipe do hospital, e uma mensagem, em mo-
mento de descontração através de serenatas, 
tocadas pela musicoterapeuta da instituição 
nos setores de Maternidade, Clínica Cirúrgica 
e UTI Neonatal.

Segundo o médico Onésimo Duarte Ri-
beiro Junior, diretor geral do hospital, além da 
homenagem às mulheres, o evento teve papel 
de aproximar a instituição da população, das 
pacientes e colaboradoras. “O Dia Interna-
cional da Mulher é um marco histórico na 
luta do movimento de mulheres pela igualda-
de de gênero. Além disso, é ocasião importan-
te para que possamos refletir sobre o papel da 
mulher na sociedade e uma oportunidade de 
aproximação da instituição com a comunida-
de”, ressaltou Dr. Onésimo.

Funcionárias do Emílio Ribas II receberam rosas do diretor geral da unidade, Reginaldo Reple Sobrinho
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O Prefeito Paulo Serra vistoriou na ma-
nhã de 16 de fevereiro as obras do antigo 
PA Bangu, fechado desde dezembro do 
ano passado por problemas de infiltração. 
Acompanhado da secretária da Saúde, Ana 
Paula Peña Dias, e do secretário adjunto de 
Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Pú-
blicos, Vitor Mazzeti, o chefe do Executi-
vo anunciou que vai pedir ao Ministério da 
Saúde a ampliação do projeto da unidade. 
Se aprovado, o equipamento que está sen-
do adequado ao conceito de UPA 24 horas 
porte 2, será habilitado para o porte 3, o que 
amplia sua cobertura para até 300.000 habi-
tantes da região.

Segundo Paulo Serra, faz todo sentido 
aproveitar a área ampla que a unidade pos-
sui para atender melhor a população do 2º 
Subdistrito, que tem solicitado um local de 
atendimento mais próximo de suas casas. 
“Essa área possui demanda que justifica 
a ampliação e essa deveria ser a proposta 
desde o início. Eles merecem uma unida-
de de grande porte. Vamos estudar utilizar 
nesse importante equipamento recursos 
parlamentares que conseguimos nesse 
governo. Além disso, se o Ministério da 
Saúde estiver de acordo com a mudança, 
isso aumentará o valor do repasse para as 
obras e custeio mensal”.

Santo André solicitará ao Ministério da Saúde
ampliação do projeto da UPA Bangu

Prefeito Atila Jacomussi prestigia apresentação  
da nova Diretoria do Hospital Nardini

A nova diretoria do Hospital de Clí-
nicas Dr. Radamés Nardini foi oficial-
mente apresentada dias 3 e 4 de março 
no auditório da unidade. O prefeito Atila 
Jacomussi marcou presença nos quatro 
encontros de apresentação realizados 
para os plantões diurnos e noturnos. Dr. 
Ricardo Carajeleascow, ex-secretário de 
Saúde de Ribeirão Pires e Paulínia, foi 
empossado como diretor geral do hospi-
tal e do Complexo de Saúde de Mauá. O 
hospital também conta com nova diretora 
Administrativa e Financeira, a advogada 
Dra. Lucy de Souza Lima.

Entre os maiores desafios da nova 
gestão estão a entrega das duas grandes 
obras em andamento na unidade, pronto-
socorro e maternidade, e o início de no-
vas intervenções estruturais. A Diretoria 
Técnica permanece com a Dra. Adlin 

nossa querida Mauá”, afirmou o prefeito 
Atila Jacomussi.

Além de entregar as atuais reformas em 
andamento, que tiveram início em 2015, o 
novo diretor geral tem como meta qualifi-
car o corpo assistencial da unidade e recu-
perar a capacidade financeira da instituição. 
“É com muita honra que aceitei o convite 
para dirigir o Hospital Nardini e o Com-
plexo de Saúde de Mauá. Uma cidade com 
tamanha importância regional necessita de 
uma Saúde focada em resultados, em contí-
nua qualificação da assistência e otimização 
de gastos e investimentos. Conheço as di-
ficuldades, mas tenho ciência da responsa-
bilidade que assumo e garanto aos funcio-
nários e população máximo empenho para 
elevar o padrão de atendimento nos nossos 
serviços de Saúde, com uma gestão trans-
parente e eficaz”, disse Carajeleascow.

Santana Veduato e o novo diretor de Enfer-
magem será anunciado em breve.

“Vamos reabrir o PS do Nardini, dar 
melhores condições de trabalho, qualificar 
os funcionários e motivá-los para que conti-

nuem trabalhando pela qualidade de vida da 
nossa população. Sei que o paciente precisa 
ser tratado com terapias e remédios, mas 
também com carinho e atenção. Perseguimos 
a humanização do atendimento ao povo da 

dado é aproveitar o amplo estacionamento 
do equipamento para realizar mutirões de 
consultas e exames.

Nas próximas semanas, as equipes de 
trabalho se reunirão para determinar as me-
didas a serem tomadas para efetivar a mu-
dança no projeto e o cronograma da obra. 
“A questão da implantação dessa alteração 
precisa ser feita em aspectos jurídicos, então 
vamos regularizar isso, porque dessa forma 
a gente consegue uma ampliação de leitos, 
do repasse financeiro, de equipes médicas 
e profissionais de saúde, dando um melhor 
atendimento a nossa população, já que nessa 
região não tem nenhum hospital. A pessoa 
deve ser acolhida da melhor forma possí-
vel, com eficácia, humanização e técnica. 
Os casos em que houver necessidade serão 
transferidos para o Centro Hospitalar Muni-
cipal”, explicou a secretária de Saúde.

Neste momento, a reforma está orçada 
em R$ 1.600.000,00, sendo contrapartida 
do município, enquanto o Governo Federal 
repassou R$ 517.707,00 para ampliação. As 
obras estão sendo feitas pela empresa Pon-
to Forte. A expectativa é de que a unidade 
realize pelo menos 12 mil atendimentos 
por mês, servindo para desafogar equipa-
mentos da rede de urgência e emergência 
mais próximos. 

No local estão sendo instalados 17 lei-
tos adultos e 10 pediátricos, o que já atende 
ao número mínimo estipulado pelo Gover-
no Federal para qualificar a unidade como 
porte 3. Além disso, a estrutura está sendo 
ampliada para melhorar a circulação dentro 
da unidade. Toda a rede de gases medicinais 

também está sendo modernizada. Próximo 
à Pediatria será feito um parquinho para 
tornar a espera por atendimento menos do-
lorosa às crianças. Para os demais usuários 
e equipe de trabalho será repensada a am-
biência das salas, a fim de gerar mais con-
forto no acolhimento. Outro projeto estu-

Unidade habilitada como porte 2 possui espaço e demanda que justificam mudança para porte 3

Dr. Ricardo Carajeleascow, prefeito Atila Jacomussi e Dra. Lucy de Souza Lima

PSA/ Julio Bastos
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A Comissão de Residência Médica (Core-
me) da Secretaria de Saúde de São Bernardo 
realizou na tarde de 20 de fevereiro cerimônia 
de encerramento dos Programas de Residência 
Médica em Medicina de Família e Comunida-
de, Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia e 
Obstetrícia e Psiquiatria. Ao todo, 18 residen-
tes foram certificados na solenidade realizada 
no Auditório do Hospital de Clínicas Munici-
pal “José de Alencar”, localizado na Estrada 
dos Alvarengas, 1.001, no bairro Alvarenga.

O evento contou com presenças do pre-
feito Orlando Morando, do secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple, e da coordenadora 
do Coreme e diretora do Hospital Municipal 
Universitário (HMU), Dra. Mônica Carneiro.

“Recebemos residentes do Brasil inteiro e 
nesta edição até um haitiano está se forman-
do na nossa cidade. É um programa bastante 
importante para São Bernardo, porque gran-
de parte destes médicos se estabelece e passa 
a atuar aqui. As pessoas acabam adquirindo 
um carinho especial pela cidade e pelos nos-
sos munícipes”, destacou o prefeito Orlando 
Morando, que entregou os certificados de re-
sidência aos médicos formados.

Em seu discurso, o chefe do Executivo 

Programa de Residência Médica certifica
18 novos médicos em São Bernardo

Prefeitura de São Bernardo planeja
melhorar atendimento no Caps Central

Unidade de São Bernardo que registra 
maior atendimento ao público em aten-
ção psicossocial, dependência de álcool e 
entorpecentes, o Caps Central terá plano 
para melhorar o atendimento e a qualida-
de dos serviços oferecidos.

Localizado na Rua Pedro Jacobucci, 
470, na Vila Euclides, o Centro de Aten-
ção Psicossocial realiza mensalmente 
quase 5.000 atendimentos com pacientes 
em vulnerabilidade social. Além da assis-
tência psicossocial e em dependência quí-
mica, a unidade também possui estrutura 
de pronto atendimento.

A meta de melhorias no local foi 
anunciada em 17 de fevereiro pelo prefei-
to de São Bernardo, Orlando Morando, 
em continuidade à programação de visto-
rias nos equipamentos públicos na cidade. 
A Saúde tem sido um dos pontos priori-
tários da nova gestão, sendo intensificada 
desde o início do ano. O titular do setor, 
Dr. Geraldo Reple, acompanhou a visita 

dentro do Caps. Até mesmo funcionários. 
Então, são ações como esta que respeitam 
os locais públicos e os outros trabalhado-
res”, argumentou Morando.

Os serviços oferecidos pelo Caps são 
direcionados a adultos que fazem uso abu-
sivo de álcool e outras drogas. O local conta 
com atendimento de internação, destinado 
à desintoxicação e tratamento de síndro-
mes de abstinência leves. É ofertado ainda 
acolhimento, grupos de escuta e de apoio, 
como também diversas atividades terapêu-
ticas para os usuários e seus familiares.

O atendimento 24 horas é destinado aos 
portadores de transtornos psíquicos severos 
e persistentes, residentes na região dos bairros 
Centro, Planalto, Independência, Jordanópo-
lis e Anchieta. Existem outras seis unidades 
do Caps no município: dois no Alvarenga, 
Bairro Assunção, Jardim Farina, Silvina.

Mais informações pelo site www.sa-
obernardo.sp.gov.br/o-guia-da-saude ou 
no telefone 4348-1600. 

pelas dependências do Caps.
“Nós queremos melhorar o atendimento 

do espaço, com mais profissionais, a fim de 
oferecer qualidade e serviço psicossocial mais 
avançado. Eu registro uma preocupação, pois 

há uma crescente no número de usuários de 
drogas e álcool. Por isso, colocamos aqui uma 
marca de correção mais efetiva, porque neste 
mesmo local, no passado, por relatos, nos foi 
informado de pessoas usarem entorpecentes 

Atualmente, os programas de Pediatria e Me-
dicina de Família e Comunidade já se encon-
tram credenciados por período de cinco anos. 
Já os programas de Ginecologia e Obstetrí-
cia e de Psiquiatria serão avaliados para cre-
denciamento e aumento de vagas, enquanto 
Clínica Médica, por sua vez, encontra-se em 
diligência junto à Comissão Nacional de Re-
sidência Médica. 

também enfatizou proposta de contratação 
de 300 médicos até o final deste mandato. 
Em apenas dois meses de governo, parte 
significativa da promessa de campanha já foi 
cumprida em várias especialidades. “A nossa 
meta é contratar 300 médicos ao longo dos 
próximos quatro anos e já cumprimos grande 
parte”, ressaltou Dr. Geraldo Reple.

A Comissão de Residência Médica foi ins-

tituída no segundo semestre de 2013, em aten-
dimento à lei do Mais Médicos. As primeiras 
turmas foram selecionadas através de concur-
so realizado em conjunto com as secretarias de 
Saúde de São Paulo, Guarulhos e Mauá. Em 
São Bernardo, são oferecidas 40 vagas, distri-
buídas nas mais variadas especialidades.

No final de 2014, foram credenciados os 
programas de Anestesiologia e Neonatologia. 

Em vistoria, prefeito Orlando Morando destacou ações para reforçar qualidade dos serviços oferecidos na unidade

Profissionais integram programas de Medicina da Família e Comunidade, Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Psiquiatria

Fotos: PMSBC/Gabriel Inamine
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Próxima edição do ciclo de palestras do
Emílio Ribas II abordará ‘Febre Amarela’

Hospital Mário Covas inicia atividades
no ‘Ambulatório dos Viajantes’

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas 
II, no Guarujá, organiza em 29 de março 
nova edição do ciclo de palestras para orien-
tação e conscientização de profissionais da 
saúde. O tema pautado para a ocasião será 
‘Febre Amarela’. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas pelo e-mail palestras@
emilioribasbs.org.br. Para o dia do evento, 
pede-se a doação de um quilo de alimento 
não perecível, que será entregue a pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. Desti-
nado a profissionais e estudantes da área da 
saúde, agentes comunitários e conselheiros 
de saúde, o evento das 8h30 às 12h terá lugar 
no Teatro Municipal Procópio Ferreira (Av. 
D. Pedro I, 350, Tejereba - Guarujá).

FEBRE AMARELA
Toda pessoa que reside ou vai viajar para 

regiões silvestres, rurais ou de mata, que são 
Áreas com Recomendação da Vacina contra 
febre amarela, deve se imunizar. A orientação 
do Ministério da Saúde se justifica porque a 
doença tem maior número de casos nos me-
ses de dezembro a maio e a transmissão é 
considerada possível em grande parte do Bra-
sil. A vacina contra a febre amarela é ofertada 
no Calendário Nacional do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e é enviada, mensalmente, para 
todo o país. Em 2016, foram enviadas aos Es-
tados mais de 16 milhões de doses, sendo 2,7 
milhões para o Estado de São Paulo.

A vacina é altamente eficaz e segura para 
o uso, a partir dos 9 meses de idade, em re-

O Hospital Estadual Mário Covas 
(HEMC), em Santo André, deu início em 2 
de março aos serviços no Ambulatório dos 
Viajantes – uma iniciativa da disciplina de 
Infectologia da Faculdade de Medicina do 
ABC, Serviço de Infectologia do HEMC 
e Secretaria de Estado da Saúde. Pionei-
ro na região do ABC, o espaço anexo ao 
Centro de Referência de Imunobiológicos 
Especiais (CRIE-ABC) é direcionado ao 
atendimento de pessoas que se deslocam 
em viagens nacionais e internacionais e 
que necessitam de orientação quanto aos 
cuidados para prevenção de doenças in-
fectocontagiosas na região de destino. In-
formações sobre outros riscos, como de 

Hospital Dia: Rua Dr. Henrique Calde-
razzo, 321, Bairro Paraíso - Santo André 
(SP). Informações e agendamento pelo 
telefone (11) 2829-5165.

CRIE-ABC
O Centro de Referência de Imuno-

biológicos Especiais atende há 11 anos 
no HEMC a ocorrências emergenciais e 
espontâneas, oferecendo vacinas especiais 
(imunoglobulinas). São realizados entre 
500 e 660 atendimentos mensais, demanda 
que aumenta nas ocorrências endêmicas 
de gripes e outras patologias. Vacinas con-
tra hepatite B, tétano, febre amarela e raiva 
estão entre as disponíveis no CRIE.

trombose em viagens aéreas ou nas atividades 
de mergulho, também integram o trabalho.

Para abertura do serviço, o hospital in-
vestiu na reforma e adequação do espaço, 
contração de infectologista, além da aquisição 
de equipamentos de mobiliário, projetor, no-
tebook e ar-condicionado.

ORIENTAÇÃO E CUIDADOS
No Ambulatório dos Viajantes, a popu-

lação será orientada sobre os cuidados com a 
ingestão de água e alimentos, picadas de inse-
tos e vacinação específica conforme o desti-
no. Além disso, o local está ligado ao Centro 
de Referência de Imunobiológicos Especiais 
do ABC, que disponibiliza vacinas para a 

rede pública, que serão indicadas durante as 
consultas. Concluída a etapa de informação e 
esclarecimento, as vacinas serão aplicadas no 
próprio CRIE-ABC.

O atendimento também será realizado para 
pessoas que retornam de viagem com sinais ou 
sintomas de doenças que possivelmente foram 
adquiridas nesse período. O serviço está sob 
responsabilidade de equipe médica e de enfer-
magem especializada, que dispõe de recursos 
técnicos e audiovisuais para proporcionar me-
lhor entendimento e orientação aos viajantes.

O ambulatório funciona mediante agen-
damento prévio, as segundas e quintas-feiras, 
das 12h às 16h, no 3º andar do Hospital Esta-
dual Mário Covas. O acesso é pela entrada do 

sidentes e viajantes a áreas endêmicas ou, a 
partir de seis meses de idade, em situações de 
surto da doença. Todos os Estados, nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), estão abaste-
cidos com a vacina contra febre amarela e o 
país tem estoque suficiente para atender toda 
a população nas situações recomendadas.

Os sintomas iniciais da doença incluem 
febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas cos-

tas, dores no corpo em geral, náuseas e vô-
mitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a 
pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia 
(coloração amarelada da pele e do branco dos 
olhos), hemorragia e, eventualmente, choque 
e insuficiência de múltiplos órgãos. Cerca de 
20% a 50% das pessoas desenvolvem doença 
grave, podendo vir a óbito.

Às pessoas que identificarem alguns des-

Evento gratuito é destinado a profissionais e estudantes da área da saúde, agentes comunitários e conselheiros de saúde

James Gathany/CDC

tes sinais, o Ministério da Saúde recomenda 
procurar um médico na unidade de saúde 
mais próxima e informar sobre qualquer via-
gem para áreas de risco nos 15 dias anterio-
res ao início dos sintomas. Essa orientação é 
importante, principalmente, àqueles que re-
alizaram atividades em áreas rurais, silvestres 
ou de mata.

Além da vacinação, as medidas preventi-
vas contra a febre amarela também incluem a 
eliminação dos criadouros do mosquito Ae-
des aegypti, transmissor da doença e também 
da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e 
do vírus Mayaro (com informações da Agência 
Saúde/Ministério da Saúde).

PREVENÇÃO NO CARNAVAL
Neste carnaval, o Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas II, em conjunto com proposta 
da Fundação do ABC, realizou a campanha 
“Carnaval + Saúde 2017”, pela qual promo-
veu a distribuição de preservativos para a co-
munidade do bairro durante os dias de folia. 
O intuito foi promover e estimular a preven-
ção da AIDS e das DSTs. O preservativo é 
o método mais eficaz para prevenir muitas 
infecções sexualmente transmissíveis, além 
de uma possível gravidez não planejada. No 
cenário atual, muitos jovens estão se contami-
nando através do sexo desprotegido. Por essa 
razão, o ERII resolveu trabalhar na Atenção 
Primária, ou seja, na prevenção. Nesse senti-
do, outras ações semelhantes já estão sendo 
planejadas para o decorrer do ano. 
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Hospital 
da Mulher 
promove 
curso de 

Biossegurança

Hospital da Mulher oferece 
aulas de artesanato em Oficina 

de Reciclagem

Capacitação contínua para a assis-
tência à saúde sempre melhor e mais 
segura. É com esse objetivo que os 
setores de Educação Continuada e 
do Serviço Especializado em Enge-
nharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMET), do Hospital 
da Mulher “Maria José dos Santos 
Stein”, em Santo André, promoveram 
entre os dias 20 e 23 de março os trei-
namentos de Biossegurança e Boas 
Práticas da Enfermagem.

“O curso busca capacitar ainda 
mais nossos colaboradores, de modo 
a contribuir com o desenvolvimento 
profissional e aperfeiçoar a assistência 
à população”, resume o médico Oné-
simo Duarte Ribeiro Junior, diretor 
geral do hospital, reiterando que o co-
nhecimento adquirido permite aos co-
laboradores auxiliarem na assistência 
com maior precisão. “O treinamento 
garante mais segurança à assistência e 
é isso que precisamos em nosso dia a 
dia. Tanto o serviço como os pacientes 
saem ganhando. Esse é o resultado que 
constatamos diariamente”, enfatiza.

Todos os setores da instituição 
integraram o programa. Os treina-
mentos têm carga de 3 horas. “Tra-
balhamos com capacitação contínua, 
que alia atividades teóricas e práticas”, 
explica a enfermeira Elide Leyla Mar-
tinez Moscatello, gerente de Enfer-
magem do hospital.

Além de contribuir para a melho-
ria da assistência no setor de atuação, 
o colaborador pode ser habilitado 
para auxiliar na instituição como um 
todo. “A iniciativa contribui na assis-
tência diária, mas também promove 
o envolvimento dos profissionais 
na análise de processos de trabalho 
e melhorias. Como resultado, todos 
são beneficiados. O colaborador 
ganha o desenvolvimento pessoal e 
profissional, enquanto o hospital e 
os usuários são favorecidos com me-
lhorias na qualidade e segurança da 
assistência”, avalia Elide. 

Estimular a prevenção, o tratamento 
e a educação para hábitos saudáveis é um 
compromisso do Hospital da Mulher “Ma-
ria José dos Santos Stein”, em Santo André. 
Para cumprir a meta, a instituição promove 
semanalmente a Oficina de Reciclagem – 
ação que tem como objetivo auxiliar na sen-
sibilização sobre a importância de selecionar 
materiais recicláveis para a preservação do 
meio ambiente e que demonstra como é 
possível transformar em arte o que aparen-
temente é lixo.

A Oficina de Reciclagem foi criada em 
2011 na Fundação do ABC e até 2014 de-
senvolveu campanhas permanentes de arre-
cadação de papel, latas, garrafas PET, vidros, 
pilhas e baterias, entre outros itens. Sob co-
mando da coordenadora Cristina Passaretti, 
29 adolescentes em tratamento na Faculda-
de de Medicina do ABC tiveram aulas duas 
vezes por semana, aprendendo na prática a 
importância da sustentabilidade e reaprovei-
tando materiais na confecção de agendas, 
porta-retratos, utensílios domésticos e de es-
critório. A partir de 2016, as oficinas passa-
ram a ocorrer em alguns hospitais mantidos 
pela Fundação do ABC.

Segundo o médico Onésimo Duarte Ri-

beiro Junior, diretor geral do hospital, além 
de oferecer semanalmente opção de des-
contração aos pacientes internados, a ação 
tem o papel de aproximar a instituição dos 
usuários e dos colaboradores. “Acreditamos 
que as atividades refletem na qualidade do 
atendimento prestado, além da possibilidade 
de proporcionar uma melhora significativa 
no quadro geral das pacientes, possibilitan-
do uma vivência hospitalar mais acolhedora, 
humanizada e menos traumatizante, forta-
lecendo vínculos entre paciente, família e a 
equipe do Hospital da Mulher”, considera.

REFERÊNCIA REgIONAL
Inaugurado em agosto de 2008 pela 

Prefeitura de Santo André e gerido desde 
o início pela Fundação do ABC, o Hospital 
da Mulher Maria José dos Santos tornou-
se referência graças à excelência e humani-
zação do atendimento – presentes desde a 
recepção até as consultas médicas e exames 
diagnósticos. A unidade oferece assistência 
total nas áreas de obstetrícia e ginecologia, 
nos períodos de pré-parto, parto, pós-parto 
imediato e pós-operatório. Promove o alo-
jamento conjunto para mãe e bebê, incen-
tiva e dá condições para acompanhamento 

familiar e presta assistência integral e huma-
nizada aos recém-nascidos – tanto saudáveis 
como em regime de terapia intensiva.

Todos os exames necessários para apoio 
ao parto e procedimentos obstétricos estão 
à disposição das usuárias. O parque tecno-
lógico é destinado ao diagnóstico e tera-
pêutica, contando com métodos gráficos, 
patologia clínica, imagenologia, anatomia 
patológica e citopatologia, procedimentos 
cirúrgicos e videolaparoscópicos, reabilita-
ção de pacientes internos, desenvolvimento 
de atividades hemoterápicas e hematológi-
cas, além de pronto atendimento no Banco 
de Leite Humano.

Instalado no Parque Novo Oratório, 
em área construída de mais de 7 mil metros 
quadrados, o Hospital da Mulher registra 
mensalmente média de 350 partos, 11.300 
consultas e atendimentos e 10.000 exames 
e procedimentos. São 113 leitos, incluin-
do Maternidade, Centro de Parto Natural, 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN), Unidade de Cuidados Intermedi-
ários Neonatal (UCINCO), UTI Adulto e 
Centro Cirúrgico, além de Pronto-Socorro 
24 horas nas áreas de Ginecologia, Obste-
trícia e Violência Sexual. 

Criada em 2011 pela FUABC, Oficina de Reciclagem passou a ocorrer nos hospitais gerenciados desde o ano passado
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FUABC participa  
de congresso sobre 

“Excelência em 
Processos”

Gerente de Qualidade da Funda-
ção do ABC, Flávia Corrêa Barbosa 
foi uma das convidadas do Congresso 
Nacional de Excelência em Processos, 
realizado dias 15 e 16 de fevereiro, no 
Hotel Pergamon Frei Caneca, na Ca-
pital. A gestora da FUABC integrou 
o “Painel de Debates: Setor Público”, 
pelo qual discutiu-se o tema: “A difícil 
tarefa de vender um novo plano de 
processos para a alta gestão em estru-
turas de operação públicas”.

Além da gerente da Fundação do 
ABC, a mesa de debates teve como 
moderador Fabiano Ferreira de Arau-
jo, coordenador da Qualidade em 
Processos Organizacionais da ANVI-
SA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), e também o convidado Fá-
bio Figueiredo, coordenador do Es-
critório de Processos da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Entre os objetivos estiveram o de-
bate sobre os desafios da condução de 
processos em órgãos públicos, com 
regras e burocracias diferenciadas, as-
sim como a manutenção de processos 
diante de alterações de mandatos, os 
critérios para a contratação efetiva de 
prestadores de serviços para a área de 
processos, e o desenvolvimento da 
cultura organizacional de melhoria de 
processos voltada para resultados no 
setor público.

Residência Médica de Mauá em
Psiquiatria é destaque em São Paulo

A Residência Médica de Mauá em Psi-
quiatria foi a primeira escolhida entre as Re-
sidências em Rede no processo seletivo rea-
lizado pela Fundação VUNESP em parceria 
com a Prefeitura de São Paulo. Participaram 
da concorrência as Redes de Saúde dos muni-
cípios de São Paulo, São Bernardo do Campo 
e Guarulhos. A prova para seleção pública 
foi feita em novembro e as matrículas serão 
realizadas até o fim de março. Em Mauá, a 
Residência em Rede contempla vagas nas es-
pecialidades de Cirurgia Geral, Pediatria, Clí-
nica Médica, Psiquiatria e Medicina de Famí-
lia e Comunidade. Até o momento, sete das 
13 vagas foram preenchidas, sendo quatro 
em Psiquiatria, duas em Clínica Médica e uma 
de Pediatria. A segunda chamada ocorrerá no 
fim de março.

Este é o quarto ano da residência médi-
ca em Psiquiatria no município. A primeira 
formatura do curso, que tem duração de três 
anos, aconteceu em fevereiro junto às turmas 
das demais especialidades. Atualmente 12 
médicos residentes de Psiquiatria atendem 
tanto no Hospital de Clínicas Dr. Radamés 
Nardini quanto na Rede de Saúde, sendo 
quatro de cada turma. A atuação é estendida 
às Unidades Básica de Saúde (UBSs), Centros 
de Atenção Psicossociais (CAPS), entre ou-
tros serviços. Entre as Residências em Rede 

Complexidade dos casos atendidos e estímulo à pesquisa científica estão entre diferenciais

recém-implantadas, Mauá tem sido a prefe-
rida pelos jovens médicos que desejam ser 
psiquiatras. “O principal diferencial do nosso 
programa é a missão em ofertar um hospital 
de referência para o tratamento de transtor-
nos mentais de uma grande região que inclui 
Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. 
A pluralidade e complexidade de casos refe-
renciados para o Hospital Nardini tornam o 
serviço excelente campo de prática e aprendi-
zado, onde são priorizados não só o manejo 
farmacológico, mas a reabilitação e reinserção 
social dos pacientes”, comenta o coordena-
dor do Programa de Residência Médica em 
Psiquiatria de Mauá, Dr. Adiel Carneiro Rios.

O serviço de preceptoria em Psiquiatria, 
feito por médicos habilitados para supervi-

sionar o trabalho dos residentes, está 100% 
preenchido em tempo integral, o que be-
neficia não apenas a qualificação do ensino 
como a melhoria da assistência ao paciente. 
Apenas no Hospital Nardini são 10 médicos 
preceptores da especialidade. A equipe multi-
profissional é composta por psiquiatras, en-
fermeiros, psicólogos, terapeuta ocupacional 
e assistente social.

Atualmente a Rede de Mauá conta com 21 
médicos residentes em atuação, sendo 12 em 
Psiquiatria e o restante nos programas de Clí-
nica Médica, Cirurgia Geral e Pediatria. Caso 
todas as vagas remanescentes sejam preenchi-
das na segunda chamada do processo seletivo, 
o município passará a contar com 30 médicos 
em formação em toda a Rede de Saúde. 

Equipe de Psiquiatria do Hospital Nardini

A gerente de Qualidade da Fundação do 
ABC, Flávia Corrêa Barbosa

Disciplina de Cardiologia da Medicina ABC é 
destaque em simpósio de 40 anos do INCOR

A disciplina de Cardiologia da Faculdade 
de Medicina do ABC marcou presença no 
aniversário de 40 anos do INCOR, o Insti-
tuto do Coração do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo. Como parte das comemora-
ções, foi realizado em 17 e 18 de fevereiro 

o simpósio internacional “Na Fronteira do 
Conhecimento”, cuja Comissão Executi-
va teve entre os membros os docentes da 
FMABC Antonio Carlos Palandri Chagas, 
Carlos Vicente Serrano Jr. e João Fernando 
Monteiro Ferreira.

A disciplina de Cardiologia, comandada 

pelo titular, Dr. Chagas, participou ativamen-
te das atividades nos dois dias de evento. En-
tre os destaques esteve o encontro da equipe 
do ABC com a convidada internacional, Dra. 
Noel Bairey Merz, diretora do Barbra Strei-
sand Women's Heart Center / Cedars Sinai 
Medical Center, de Los Angeles (EUA). 

Doutores Luciano Pessoa, João Fernando Ferreira, Adriano Meneghini, Noel Merz, Antonio Chagas, 
Maria Odila Douglas, Carla Lantieri, Priscila Sposito e Roberto Douglas Antonio Carlos Palandri Chagas e Noel Bairey Merz
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Complexo Hospitalar Irmã Dulce
já conta com laboratório próprio

Segurança é promessa do MMA na Baixada Santista

O Complexo Hospitalar Irmã Dulce passou 
a contar com um laboratório de análises clínicas 
próprio, o que vai possibilitar maior agilidade no 
atendimento às quatro unidades mantidas pela 
Fundação do ABC em Praia Grande. Juntos, o 
Hospital Municipal, o Pronto-Socorro Central, 
a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Charles 
Antunes Bechara (UPA Samambaia) e a Unida-
de de Alta Complexidade em Cuidados ao Por-
tador de Doença Renal Crônica e Terapia Renal 
Substitutiva (Nefro-PG) produzem demanda 
de 45 mil exames por mês.

De acordo com a Diretoria Técnica do 
“Irmã Dulce”, a mudança também vai pro-
porcionar economia de aproximadamente 
30% com o custeio dos serviços laboratoriais, 
que antes eram realizados por empresa ter-
ceirizada. A agilidade na entrega de resulta-
dos será outra vantagem, segundo o diretor 
técnico do Complexo Hospitalar, Dr. Airton 
Gomes. “Ao assumirmos totalmente os ser-
viços laboratoriais, temos uma melhor gestão 
do controle de qualidade e também da parte 
operacional, visando aprimorar o atendimen-
to à população”, destacou.

A expansão do número de exames aten-
didos em áreas como de hematologia, bioquí-
mica, parasitologia, uroanálise e imunologia é 

outro benefício, apontado pelo responsável 
pelo serviço de Análises Clínicas do Irmã 
Dulce, o biomédico Roberto Morini. “Tam-

bém estamos revendo alguns processos, entre 
eles a implantação da análise de gases sanguí-
neos (gasometria) na própria UTI, que visa 

atender pessoas com problemas respiratórios 
e, assim, assegurar a qualidade do material, a 
fim de não comprometer o resultado”, disse.

Considerado a mais nova revelação 
do MMA na categoria peso galo (61 qui-
los), Fernando Nascimento, 25 anos, é co-
nhecido como “Fernando Soldado” entre 
competidores e apreciadores da modali-
dade na Baixada Santista. No Comple-
xo Hospitalar Irmã Dulce, o rapaz atua 
como segurança, auxiliando e orientando 
o público no Pronto-Socorro Central e 
no Hospital Municipal. A fama de per-
sistente nas atividades físicas no Exército 
rendeu o apelido ao lutador.

Fora do expediente no Irmã Dulce, 
Fernando Soldado treina todos os dias na 
academia Seikan/Bronxs, no Boqueirão. 
Antes de ser atleta profissional de MMA, 
até os 19 anos praticava futebol, mas uma 
lesão no joelho o fez mudar o sonho de 
ser jogador. Mesmo com a limitação para 
uso da perna lesionada, passou a treinar 
boxe e depois o Muay Thai, arte marcial 
de origem tailandesa.

Por seu desempenho, em três meses já 

gar ao UFC (Ultimate Fighting Cham-
pionship) – organização de MMA que 
produz eventos ao redor de todo o mun-
do, com base atualmente nos Estados 
Unidos.

A trajetória de bravura do segurança 
inclui a superação de uma tragédia fami-
liar, já que quando jovem presenciou o 
assassinato do pai. Segundos conhecidos 
seus, apesar do trauma, sua personalida-
de é toda voltada ao espírito desportivo. 
“Aprendi muito com meu pai e vou levar 
seus ensinamentos aonde eu for. Quero 
fazer o melhor sempre”.

Para o supervisor de segurança do 
Complexo Hospitalar, Roberto de Sou-
za Lima, o apelido de soldado também é 
apropriado no desempenho de sua fun-
ção. “É um dos membros de nossa equi-
pe que está sempre disposto a ajudar, 
seja durante ou até após o expediente. 
Nunca falta e tem uma postura exem-
plar”, considerou.

sede no Guarujá, na modalidade MMA (do 
inglês: Mixed Martial Arts, que significa artes 
marciais mistas).

Com esta decisão, os treinadores resolve-
ram testá-lo, inscrevendo-o no torneio King 
of  the Beach, evento de MMA que tem movi-
mentado amantes do esporte na Baixada San-
tista, estreando sua primeira luta com um ad-
versário experiente e de uma categoria acima 
da sua. “Foi uma luta de igual para igual. Perdi 
a luta no jogo de chão, por pontos, mas foi 
considerada minha primeira vitória no MMA, 
tanto que o pessoal na academia disse que 
faço jus ao meu apelido, porque atuei como 
soldado, combati para valer mesmo”, conta.

Conforme Soldado, pouco tempo depois, 
confiante na performance do atleta, o treina-
dor Marcio Papi decidiu inscrevê-lo em nova 
disputa, desta vez com um adversário de sua 
própria categoria. “Venci no primeiro round, 
aos três minutos de luta”, revela.

Atualmente, sem patrocínio, Fernando 
Soldado planeja se preparar para poder che-

foi indicado para participar de competições, 
o que, em geral, leva de um a dois anos para 
iniciantes. Bem-sucedido nas provas, passou a 
disputar alguns torneios. A partir daí, foi con-
vidado para treinar em uma academia com 

Implantação do serviço proporcionará economia de 30% com custo de exames realizados nas unidades

Após passar por tragédia familiar, atleta busca superação, 
sendo admirado no trabalho e no meio esportivo

Fotos: HMID/Maitê Morelatto




