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determinar de que maneira faremos 
as comemorações. Já temos ideias 
bastante avançadas, mas não vou de-
talhar neste primeiro Editorial do ano, 
para não estragar a surpresa.

Uma área em que pretendemos 
avançar neste 2019 é a assistencial. 
Estamos reestruturando os ambula-
tórios, estabelecendo novas regras e 
controle mais rígido, a fim de garantir 
maior segurança aos pacientes, à pró-
pria FMABC, e às prefeituras que con-
tratam nossos serviços. Além disso, a 
expertise e a credibilidade da faculdade 
têm trazido boas parcerias em favor da 
população da região. Em dezembro, 
por exemplo, realizamos campanha 
contra o câncer de pele em conjunto 
com a Prefeitura de Santo André, pela 
qual atendemos a 145 pacientes em 
livre demanda, com 20 casos confirma-
dos da doença. No mesmo mês, tive-
mos semana intensa na Oftalmologia, 
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O ano de 2018 passou rápido como 
um raio, apesar de tudo que vivemos 
no Grande ABC, no Estado e no País. 
Também foram muitas as novidades e 
conquistas na Faculdade de Medicina 
do ABC – a maior delas, sem dúvidas, 
nosso credenciamento como Centro 
Universitário. Após longa caminhada, 
iniciada em meados de 1999, finalmen-
te o trabalho desenvolvido na FMABC 
foi reconhecido junto ao Ministério da 
Educação. Agora, iniciamos nova jor-
nada rumo à estruturação do Centro 
Universitário, mas também no sentido 
do aperfeiçoamento da faculdade em 
todos os sentidos, inclusive na moder-
nização das instalações, laboratórios e 
salas de aula.

Este, sem dúvidas, será um ano 
especial: o ano do jubileu de ouro! 
Como ex-aluno da segunda turma de 
Medicina, é uma grande honra estar 
à frente da Direção em uma data tão 
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Quem somos mensagem

Novo ano, novos desafios
com mutirão realizado durante quatro 
dias e 882 pacientes assistidos. Já em 
São Bernardo, a disciplina de Urologia 
recebeu 120 homens no Hospital de 
Clínicas para campanha contra doen-
ças da próstata.

No campo da pesquisa, fechamos 
recentemente aliança com a multina-
cional IQVIA. Trata-se de importante 
passo no sentido da ampliação e 
desenvolvimento dessa área na ins-
tituição, assim como da maior par-
ticipação na condução de ensaios 
clínicos. Passamos a ser um polo de 
pesquisas na América do Sul e não 
tenho dúvidas de que avançaremos 
sobremaneira, com mais publicações 
e melhores resultados.

Desejo a todos um excelente 
2019. Que possamos trabalhar jun-
tos, superar os desafios e celebrar 
mais um ano de crescimento de nossa 
querida e cinquentenária FMABC.
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marcante. Vamos celebrar os 50 anos 
da Faculdade de Medicina do ABC 
com toda a honra, respeito e grati-
dão que devemos à nossa querida 
escola. Montamos uma comissão de 
festejos e iniciamos os estudos para 

Receita fedeRal

O departamento de Auditoria da 
Fundação do ABC está em conta-
to permanente com duas unidades 
mantidas, com objetivo de alinhar 
as bases de dados – especialmente 
financeiras e de suprimentos – para 
atender às novas normas de Es-
crituração Fiscal Digital de Reten-
ções e Outras Informações Fiscais 
(EFD-Reinf), da Receita Federal. 
Diferente das demais unidades ge-
renciadas pela FUABC, o Hospital 
Estadual Mário Covas (HEMC) e o 
Complexo Hospitalar Municipal de 
São Bernardo do Campo (CHMSBC) 
não utilizam o sistema de Tecno-
logia da Informação da TOTVS, o 
que requer trabalho específico para 
a incorporação dos dados.

“A previsão é de que o sistema 
do Reinf seja obrigatório a partir de 
maio de 2019, com possibilidade de 
ampliação de prazo para 2020. A 
Fundação do ABC passará a fazer 
o envio único do Reinf com informa-
ções consolidadas da mantenedora 
e de todas as unidades mantidas. 
Estamos trabalhando com a rea-

prof. Dr. David Everson Uip
Diretor-geral da FMABC

Divulgação SES/Sp

FUABC trabalha adequação de
unidades mantidas para o ‘Reinf’

Laercio Carlos de Oliveira, auditor responsável pelo Controle Interno da FUABC

lidade mais próxima e buscamos 
estar com todos os sistemas e da-
dos integrados por volta de março”, 
planeja Laercio Carlos de Oliveira, 
auditor responsável pelo Controle 
Interno da FUABC.

Para que tudo corra dentro do 
cronograma, Auditoria e Departa-
mento de Tecnologia da Informação 
(TI) da FUABC trabalham em con-

junto desde novembro, em contato 
com todas as unidades e realizan-
do diversos testes relacionados 
ao Reinf. Como somente HEMC e 
CHMSBC não utilizam o sistema 
TOTVS, a concentração de dados 
contábeis na mantenedora já está 
bastante adiantada. No entanto, é 
preciso que haja 100% de confor-
midade – do contrário, o envio do 

relatório à Receita Federal não é 
efetivado.

“Precisamos trabalhar como 
uma orquestra bem afinada para 
conseguirmos reunir todas as infor-
mações e enviar o relatório geral do 
Reinf. São vários pontos a serem 
observados e, muitas vezes, que 
precisam ser atualizados, como 
o cadastro de fornecedores e as 
datas-limite para lançamento de 
notas fiscais no sistema. Temos 
que seguir à risca o cronograma 
interno de envio de dados, pois o 
encaminhamento do relatório geral 
do Reinf deve ocorrer obrigatoria-
mente até o dia 15 de cada mês”, 
reforça Laercio Oliveira.

No momento, o setor de Tec-
nologia da Informação da FUABC 
trabalha em conjunto com as ‘TIs’ 
do HEMC e do CHMSBC realizan-
do testes e no intuito de que os 
sistemas das unidades de saúde 
trabalhem em paralelo com o TO-
TVS. Novas reuniões estão previs-
tas para este início de ano, a fim de 
alinhar os detalhes finais. 
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O Instituto de Olhos da Faculdade 
de Medicina do ABC agendou consultas 
e exames para 1.600 pacientes entre 
os dias 17 e 20 de dezembro. Trata-se 
de parceria firmada entre a disciplina de 
Oftalmologia da FMABC e a Prefeitura 
de Santo André, cujo objetivo foi agili-
zar o atendimento aos munícipes que 
aguardavam na fila por atendimento 
oftalmológico. 

Batizada Natal da OftalmoABC, a 
iniciativa foi destinada somente aos 
pacientes pré-agendados pela central 
de regulação do município. Os dois 
primeiros dias (17 e 18) foram dedi-
cados à oftalmopediatria, com 800 
crianças agendadas. Já os dias 19 e 
20 estiveram reservados a 800 adultos, 
com foco nos casos de retina. Ao todo 
compareceram 882 pacientes, sendo 
397 crianças e 485 adultos.

“Recebemos o convite da Prefeitura 
de Santo André e começamos a nos 
mobilizar para que essa força-tarefa de 
fim de ano fosse possível. Boa parte da 
equipe médica já estaria em recesso, 
mas aceitou postergar a parada em uma 
semana para participar desta ação tão 
importante”, revela o professor da FMA-
BC e chefe do Departamento de Oftal-
mologia, Dr. Vagner Loduca Lima.

Segundo o especialista, as crianças 
passaram inicialmente por triagem para 
verificação geral da saúde ocular. Em 
seguida, foram encaminhadas para o 
setor de refração, de onde já saíram com 
receita para os óculos. “Além da questão 
do grau dos óculos, a iniciativa permitiu 
verificar precocemente possíveis casos 
oftalmológicos mais graves, como de 
estrabismo e de glaucoma congênito, 
por exemplo. Todas as crianças que 
necessitaram de acompanhamento, 
exames ou de atenção especializada 
já saíram com consultas agendadas via 
central de regulação”, detalha Loduca.

Há sete meses aguardando consulta 
para a filha de 11 anos, Caroline Tha-
ís Ferrazzo de Campos Finotti esteve 
na campanha da FMABC e aprovou a 

iniciativa. “O pessoal da Prefeitura me 
ligou para avisar que a consulta tinha sido 
agendada. Minha filha se queixa de dor 
de cabeça na escola. Quando se senta 
um pouco mais afastada da lousa, nem 
consegue enxergar o que o professor 
escreve. O atendimento na faculdade 
está sendo maravilhoso e esperamos 
que tenha continuidade”, informou a mãe 
de Isabella Fernanda, ao acrescentar: 
“Fiquei muito feliz quando soube que a 
consulta da minha filha seria na Faculda-
de de Medicina, porque já sou paciente e 
o atendimento é muito bom. Há três anos 
eu trato um problema de ceratocone e 
não troco a faculdade por nenhum outro 
lugar. Recomendo a todos que conheço”, 
afirmou Caroline Finotti.

ADULTOS
No caso dos adultos, a força-tarefa 

foi destinada ao diagnóstico e tratamento 
na área de mapeamento de retina. São 
pacientes que sofrem, principalmente, 
de doenças oculares relacionadas ao 
diabetes e de degeneração macular 
relacionada à idade (DMRI). Assim 
como o público infantil, quem precisou 
de seguimento após a campanha já saiu 
com o encaminhamento.

“Essa é mais uma força-tarefa 
que realizamos para zerar a fila de 
espera por exames e consultas em 
Oftalmologia adulto e pediátrica, de 
pacientes que aguardavam desde 2016 
por atendimento. Já normalizamos os 
atendimentos em outras especialida-
des, como dermatologia, neurologia 
adulto e infantil e também endocrino-
logia. Uma grande mobilização para 
garantir atendimento ágil, de qualidade 
e humanizado a quem mais precisa, em 
linha com o novo padrão do Qualisaú-
de”, explica o prefeito Paulo Serra.

Aos 48 anos, o andreense Gilberto 
Santos de Jesus aguardava há seis 
meses por atendimento especializado 
em Oftalmologia. Diabético, ele revela 
que nunca precisou de óculos para lei-
tura, mas que nos últimos tempos tem 

mutiRão

Santo André realiza força-tarefa para 1.600  
pacientes na fila por consulta de oftalmologia

Parceria entre Prefeitura e disciplina de Oftalmologia da FMABC beneficiou centenas de crianças e adultos entre 17 e 20 de dezembro

Equipes assistenciais, administrativas e de apoio se uniram para realização da campanha na FMABC

Com queixas de dores de cabeça, a pequena Isabella Fernanda passou por atendimento na força-tarefa da OftalmoABC

Aos 48 anos, o andreense 
gilberto Santos de Jesus aguardava 

há seis meses na fila 

sentido uma “diminuição da visão” e a 
necessidade de usar óculos. O paciente 
esteve no dia 19 na Faculdade de Medi-
cina do ABC para consulta e exame de 
mapeamento de retina. No entanto, teve 
um mal-estar e precisou retornar no dia 
20. “Cheguei à FMABC com o diabetes 
e a pressão alterados. Depois, comecei 
com uma dor intensa na coluna e preci-
sei ser socorrido. Nunca tinha vindo na 
faculdade e fiquei impressionado com 
o bom atendimento e a preocupação 
dos funcionários. O pessoal me atendeu 
muito bem até a chegada do SAMU”, 
recorda Gilberto, que completa: “Fui 

medicado, acordei bem no dia seguin-
te e retornei à Oftalmologia. Passei em 
consulta, fiz os exames e o atendimento 
foi maravilhoso. Agora vou continuar em 
acompanhamento no próprio serviço de 
Oftalmologia da faculdade”.

O trabalho na FMABC contou com 
cerca de 30 médicos por dia, entre pro-
fessores, médicos assistentes e residen-
tes da disciplina de Oftalmologia, além 
de alunos da Liga de Oftalmologia e de 
toda a equipe de apoio, composta por 
recepcionistas, controladores de acesso 
e equipes de enfermagem, entre outros 
colaboradores.
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Pacientes foram agendados de acordo com a ordem cronológica da fila de espera pela especialidade

Promovida pela Fundação do ABC, ação visa engajar cipeiros sobre a importância da segurança do trabalho nas unidades de Saúde

CHM faz atendimentos noturnos para 
zerar demanda na área de endocrinologia

A Prefeitura de Santo André realizou 
dia 13 de dezembro mais uma força-
tarefa no Centro Médico de Especiali-
dades do Centro Hospitalar Municipal 
(CHM) Dr. Newton da Costa Brandão. 
Desta vez para zerar a fila de espera por 
consultas na área de endocrinologia. 

“Hoje as pessoas saem daqui com os 
exames marcados, com todos os encami-
nhamentos para que não se forme uma 
nova fila. É mais uma ação do programa 
Saúde Fila Zero. Já tivemos inúmeras 
especialidades para normalizar o ritmo do 
atendimento. Eram mais de 148 mil exa-
mes e consultas atrasados e em breve 
vamos zerar praticamente todas as filas”, 
explicou o prefeito Paulo Serra. 

A força-tarefa visa zerar a demanda 
reprimida e normalizar a marcação de 
consultas para a área de endocrinolo-
gia, que hoje possui 3.500 pacientes 
em fila de espera.

A dona de casa Poliana Gomes 
Fernandes, de 35 anos, foi uma das 
beneficiadas com a iniciativa. “Essa é a 
segunda vez que sou atendida em mu-
tirão. No último feriado fiz ultrassom de 
mama e transvaginal e hoje eu e minha 
mãe passamos com o endocrinologista. 
Fui muito bem atendida e o médico tirou 
todas as minhas dúvidas”.

Os pacientes foram agendados res-
peitando a ordem cronológica da fila de 
espera. Após o primeiro atendimento, 
se necessário, serão encaminhados 
para realizar exames de diagnóstico 
e retorno médico para efetivar a alta 
ou encaminhamento para a rede de 
atenção básica.

“Estamos colocando em dia o 
atendimento com endocrinologistas 
e o mais importante é que iniciamos  
amplo programa para poder conduzir 
os nossos pacientes que precisam de 

saúde fila ZeRo

prefeito paulo Serra visitou a unidade e cumprimentou usuários

O Hospital da Mulher de Santo André é o 
vencedor do Concurso Mascote CIPA 2018, pro-
movido pela Fundação do ABC em parceria com 
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) das unidades mantidas. Este é o segundo 
ano que a FUABC promove o concurso. No ano 
passado, o ganhador foi o Complexo Hospitalar 
Irmã Dulce, de Praia Grande. 

A ação visa engajar todos os cipeiros das 
mantidas e da mantenedora na promoção per-
manente de campanhas relacionadas à saúde e 
segurança do trabalho nas unidades de saúde. 
Este ano a FUABC recebeu cinco opções de 
mascote. O Hospital da Mulher concorreu com 
desenhos enviados por representantes do Hos-
pital Estadual de Francisco Morato, Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas do Guarujá, Fundação 
do ABC (mantenedora) e Pronto Atendimento 
Maria Dirce, de Guarulhos. 

campanha institucional

Membros da CIpA da unidade

“Não esperava vencer, mas a equipe estava 
confiante. A ideia que mais gostamos foi a de re-
presentar um profissional da saúde que cuida do 
próximo e de si mesmo. Por isso, tivemos a ideia 
de ilustrar um médico praticando yoga e de combi-
narmos uma frase alusiva ao tema, com ênfase à 

importância do uso dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs)”, disse o assistente de farmácia, 
Amauri Machado Junior, autor do desenho. A arte 
foi desenvolvida em parceria com a técnica de 
segurança do trabalho, Darlene Tamioso, junto à 
equipe de cipeiros do hospital. O tema escolhido 

Hospital da Mulher vence Concurso Mascote CIPA 2018

Alex Cavanha/pSA

foi: “Saúde e segurança trazem consciência e 
melhoram o bem-estar”.

O mascote vencedor representará todas as 
CIPAs das unidades pelo período de um ano 
nas peças institucionais da FUABC produzidas 
sobre o tema. 

cirurgia bariátrica com a qualidade ne-
cessária, de acordo com as portarias 
do Ministério de Saúde. O CHM está 

muito bem preparado para proceder 
com as cirurgias bariátricas. É um tra-
balho importante que no próximo ano 

o cidadão de Santo André vai passar a 
contar”, afirmou o secretário de Saúde, 
Márcio Chaves. 
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Equipamento também recebeu base fixa e descentralizada do SAMU;
local conta com 14 leitos e 138 funcionários

paRceRia

Capacitar os profissionais e me-
lhorar o atendimento oferecido nas 
unidades de saúde de São Bernardo. 
Com essas palavras, o prefeito Orlan-
do Morando deu início a “I Mostra de 
Experiências Exitosas Saúde Priori-
dade”, realizada entre os dias 10 e 12 
de dezembro no Centro de Formação 
dos Professores, o Cenforpe. Entre 
os palestrantes convidados esteve o 
diretor-geral da Faculdade de Medicina 
do ABC, Dr. David Uip, que apresentou 
o tema “30 anos do SUS”.

Palestras de capacitação, rodas 
de conversa e espaço para discussão 
integraram o evento que reuniu cerca 
de 800 funcionários da rede municipal 
de Saúde. Além disso, foram apresen-
tados mais de 200 trabalhos realizados 
nos últimos dois anos nas unidades do 
município. Entre os temas estiveram o 
programa Saúde Prioridade e o pro-
tocolo de atendimento aos pacientes 
com suspeita de dengue.

O prefeito salientou a alegria de 
participar da mostra, acompanhado 
pelo secretário de Saúde, Dr. Ge-
raldo Reple, do secretário adjunto e 
responsável pela organização, Dr. 

Medicina ABC participa da mostra
“Saúde Prioridade” de São Bernardo

Com 800 inscritos, evento teve apresentação de trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Saúde nos últimos dois anos

Dr. geraldo Reple, Dr. David Uip e o prefeito Orlando Morando

Unidade tem capacidade para atender 16 mil pacientes por mês

Totalmente reformada, a UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) 
Barão de Mauá, em Mauá, localizada 
no Jardim Maringá, abriu as portas dia 
8 de dezembro - data do aniversário 
de 64 anos da cidade. O equipamento 
tem capacidade para atender 16 mil 
pacientes por mês e possui estrutura 
nova e uma base fixa e descentraliza-
da do SAMU (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência).

mauá

Com atendimento 24 horas, a UPA 
Barão de Mauá conta com 138 funcio-
nários e mobiliário e equipamentos de 
trabalho recém-adquiridos. A unidade tem 
14 leitos – seis para pacientes de risco 
intermediário, três para setor de emer-
gência, um de isolamento para adulto, 
um de isolamento pediátrico e outros três 
de observação no mesmo setor. 

Segundo estimativas da Secretaria 
de Saúde, o equipamento receberá a 

maior demanda de pacientes na cidade, 
visto que as outras três unidades – Vila 
Magini, Jardim Zaíra e Vila Assis – de-
vem registrar médias de 14 mil a 15 mil 
pacientes por mês. As obras da UPA 
Barão de Mauá foram custeadas por 
meio do Fundo Nacional de Saúde, sem 
oneração aos cofres municipais, no valor 
de R$ 496,9 mil. Quanto aos serviços do 
SAMU, a Prefeitura calcula que haja, em 
média, 12 mil atendimentos por mês. 

Após reforma, UPA Barão de Mauá reabre as portas
Roberto Mourão/pMM

Edson Nakazone, e do diretor-geral 
da FMABC, Dr. David Uip.

“Considero este evento como 
um grande marco para a Saúde 

da cidade. São Bernardo possui 
uma completa rede de atendimen-
to, composta por 34 UBSs, nove 
UPAs, quatro hospitais e também 

estamos construindo o Hospital de 
Urgência. Acreditamos e investimos 
na qualidade dos nossos profissio-
nais. Por isso, poder acompanhar 

Omar Matsumoto/pMSBC

esse evento, onde selecionamos 204 
trabalhos de sucesso, demonstra o 
quanto estamos empenhados em 
melhorar o serviço que oferecemos 
à população”, disse Morando.

pALESTRANTES
Entre os palestrantes convidados 

esteve o Dr. David Uip – médico infec-
tologista, ex-secretário de Saúde do 
Estado de São Paulo, diretor-geral e 
professor titular da Faculdade de Me-
dicina do ABC –, que falou sobre os 
30 anos do Sistema Único de Saúde 
(SUS). “Precisamos entender nosso pa-
pel dentro do SUS. Eu sou um defensor 
do Sistema Único de Saúde e vejo que 
aqui as pessoas estão empenhadas 
em melhorar o atendimento. Cerca de 
75% da população brasileira utiliza as 
unidades públicas de saúde. Por isso, 
precisamos, cada vez mais, melhorar 
nossos serviços”, afirmou Uip.

A inscrição para participar da “I 
Mostra de Experiências Exitosas Saúde 
Prioridade” foi a doação de um quilo de 
arroz ou feijão. Toda a arrecadação 
foi encaminhada ao Fundo Social de 
Solidariedade de São Bernardo.
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Hospital de Olhos Dr. Jaime Tavares recebeu nova tecnologia em dezembro; informatização será concluída em toda a rede em 2019

Prontuário eletrônico chega ao 
primeiro hospital em São Caetano

O Hospital de Olhos Dr. Jaime 
Tavares é a primeira unidade hospi-
talar da Prefeitura de São Caetano a 
concluir a implantação do prontuário 
eletrônico. As funcionalidades especí-
ficas do sistema foram apresentadas 
dia 11 de dezembro.

 “Entregamos mais uma fase do 
prontuário eletrônico e, a partir de 
agora, o Hospital de Olhos passa 
a integrar às demais unidades que 
já dispõem do sistema”, destacou o 
prefeito José Auricchio Júnior. “Até o 
final de 2019, queremos finalizar a ins-
talação em todos os equipamentos da 
Saúde para que os pacientes tenham 
ainda mais celeridade e qualidade no 
atendimento”, completou.

A secretária municipal de Saú-
de, Regina Maura Zetone, explicou 
que todos os dados lançados no 
software poderão ser acessados de 
qualquer unidade da rede munici-
pal. “Todo o histórico de consultas 
e exames dos moradores fica regis-
trado. Isso gera mais confiabilidade 
nos dados e mais eficiência aos 
atendimentos”, avaliou.

Segundo Jorge Bastos, gerente 
de Informática da Secretaria, este 
módulo será implantado em todos os 
hospitais da cidade. “O diferencial é 
que cada setor tem os campos para 
o preenchimento das informações 
de acordo com suas especificidades. 
Esse prontuário, por exemplo, conta 
com detalhes próprios das consultas e 
exames de oftalmologia”, pontuou.

 
HISTÓRICO
O Hospital de Olhos Dr. Jaime Tava-

res está localizado na Rua Peri, 361, bair-
ro Santa Paula. Por mês, o equipamento 
realiza, em média, 5.000 exames, 2.300 
consultas e 300 cirurgias. Para possibilitar 
a implantação do prontuário eletrônico, 
o prédio passou por adequações e re-
estruturações na rede elétrica e lógica. 
Os funcionários que operarão o sistema 
passaram por capacitações.

Três unidades básicas de saúde 
(UBSs) já contam com o prontuário 
eletrônico em funcionamento (Angelo 
Antenor Zambom, João Bonaparte 
e Nair Spina Benedicts), além da 
Unidade de Saúde da Criança e do 

modeRniZação

A Prefeitura de São Caetano deu 
mais um importante passo para a 
informatização do sistema das unida-
des de Saúde do município. Dia 4 de 
dezembro os 120 agentes comunitá-
rios de saúde receberam tablets que 
serão usados durante as visitas aos 
domicílios, referentes ao programa 
Estratégia Saúde da Família (ESF). 
A cerimônia de entrega foi realizada 
no auditório da USCS (Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul – 
Campus Barcelona).

tecnologia

para realizar a digitação dos dados 
coletados. Agora, por meio de sincro-
nização, a transmissão é mais rápida e 
as informações estarão integradas ao 

“O equipamento trará mais pro-
dutividade, qualidade e celeridade ao 
trabalho dos agentes, além de ser uma 
ação sustentável, visto que não haverá 
mais utilização de papéis”, avaliou o 
prefeito José Auricchio Júnior. “Essa 
é uma das iniciativas que a Prefeitura 
implantou para valorizar o trabalho 
desses colaboradores, pois eles são 
os responsáveis pelo contato com a 
população, atuando de forma preven-
tiva na saúde de nossa cidade”.

Na ocasião, o gerente de Informáti-

ca da Secretaria de Saúde, Jorge Bar-
ros, demonstrou as telas do aplicativo 
que os agentes utilizarão a partir de 
agora. “Os tablets já estão com o pro-
grama instalado e neles estão os dados 
das famílias, histórico das visitas e os 
questionários utilizados pelos agen-
tes. As informações são acessadas 
somente pelo agente proprietário do 
equipamento, o que garante a segu-
rança do conteúdo”.

No formato atual, os colaborado-
res da ESF destinam parte da jornada 

Prefeitura entrega tablets para  
agentes comunitários de saúde

Prefeito José Auricchio Júnior testa novo sistema, que garante maior confiabilidade às informações dos pacientes

Ao todo, 120 agentes receberam o equipamento

Divulgação/pMSCS

Divulgação/pMSCS

prontuário eletrônico das Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) e, 
futuramente, a todos os hospitais 
da cidade. 

Adolescente (Usca) e do Cise Be-
nedicto Djalma Castro, inaugurado 
em 10 de dezembro. O Centro de 
Oncologia e o Centro de Atenção à 
Saúde da Mulher (Caism) estão em 

fase de implantação. 
Os agentes comunitários de saú-

de também já trabalham com acesso 
ao sistema e registram os dados dos 
pacientes coletados durante as visi-

tas às residências. Os equipamentos 
da Secretaria de Saúde que estão em 
processo de revitalização também 
serão entregues com o prontuário 
eletrônico instalado.
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Exame padrão-ouro para estudo do trato urinário começa a ser oferecido em janeiro; espaço leva o nome do Dr. Carlos Alberto Bezerra

Urologia da FMABC inaugura novo
centro de diagnóstico e tratamento 

A Disciplina de Urologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC inaugu-
rou dia 5 de dezembro o Centro de 
Diagnóstico e Tratamento Urológico 
“Dr. Carlos Alberto Bezerra”. O nome 
faz referência ao ex-professor da 
FMABC e mentor do projeto, que fa-
leceu em março de 2018. O espaço 
recebeu a doação do equipamento 
de vídeourodinâmica da empresa 
Alacer Biomédica. 

A técnica permite analisar com 
ampla precisão diversas disfunções 
urinárias, além de transmitir exames 
por vídeos em alta resolução. Na 
rede pública de Saúde do Grande 
ABC apenas o Hospital Estadual Má-
rio Covas de Santo André possui o 
aparelho, mas não opera com todas 
as funções. 

Estiveram presentes na solenida-
de de entrega do espaço o professor 
titular de Urologia da FMABC, Dr. 
Sidney Glina, o representante da 
Sociedade Brasileira de Urologia 
(SBU), Dr. Geraldo Faria, o Profes-
sor Emérito da instituição, Dr. Milton 
Borrelli, a chefe do Grupo de Dis-
função Miccional da FMABC, Dra. 
Maria Claudia Bicudo Fürst, o diretor 
administrativo da FMABC, Dr. Murilo 
Dib, além do coordenador da Pós-
Graduação, Pesquisa e Inovação, 

Dr. Caio Parente Barbosa. 
“Era o sonho do Dr. Carlos Al-

berto Bezerra e hoje conseguimos 
realizá-lo. Mesmo doente, ele nunca 
deixou de batalhar por este propósito. 
É um dia muito feliz para todos da 
disciplina de Urologia, pois a partir da 
doação deste equipamento e do es-
forço de toda a equipe conseguimos 
concluir o projeto e homenageá-lo 
à altura de sua história”, disse Dr. 
Sidney Glina. 

VÍDEOURODINÂMICA
O Centro de Diagnóstico e Trata-

mento Urológico da FMABC começará 
a receber pacientes a partir de 14 de 
janeiro, mediante agendamento. Na 
versão mais completa, o novo equi-
pamento oferece a vídeourodinâmica, 
considerado exame padrão-ouro para 
o estudo funcional e anatômico do 
trato urinário inferior. Em boa parte 
dos casos, é possível evitar cirurgias 
desnecessárias e aumentar a preci-
são dos diagnósticos, especialmen-
te em caso de disfunções urinárias 
complexas. O aparelho custa, em 
média, R$ 30 mil.

“É um exame que deve ser feito 
em situações reservadas, mas sa-
bemos que já existe demanda re-
primida na região. Irá beneficiar, em 

sua maioria, pacientes com alguma 
doença neurológica e que possuem 
prejuízos na micção. Até consegui-
mos extrair informações por meio 
de exames mais convencionais, 
mas esta tecnologia nos dá ampla 
clareza para conclusão de diagnós-
ticos e indicação de tratamentos de 
forma mais ágil e precisa”, explica o 
urologista responsável pelo serviço, 
Dr. Victor Miyakuchi. 

O aparelho também oferece a 
função de estudo urodinâmico com-
pleto. A técnica simula a fase de 
preenchimento e esvaziamento da 
bexiga e permite avaliar aspectos 
como sensibilidade, propriedades 
elásticas, contrações involuntárias 
e capacidade de se esvaziar. No caso 
dos homens pode indicar doenças 
obstrutivas da próstata e alterações 
da bexiga. Já nas mulheres o exame 
é importante para determinar a causa 
da incontinência urinária. 

FISIOTERApIA
O novo equipamento também 

dispõe de um dos métodos mais 
modernos de fisioterapia, a eletro-
miografia, que capta sinais elétri-
cos do músculo pélvico do pacien-
te registrados por agulhas, fios e 
eletrodos de superfície. A equipe 

homenagem

A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Central de Santos 
realizou em 7 de dezembro a ter-
ceira edição do “Curso básico de 
formação de Brigada de Incêndio” 
– treinamento anual e obrigatório 
para a renovação do AVCB - Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros, 
necessário para o funcionamento 
do prédio da UPA. Sob comando 
do Serviço Especializado em En-

capacitação

mente, desde a abertura da UPA em 
2016. Trata-se de uma atividade impor-
tante, que permite mantermos sempre 
funcionários habilitados a lidar com si-

genharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho da Fundação do ABC 
(SESMT-FUABC), a atividade contou 
com 30 participantes.

A capacitação do grupamento visa 
a proteção da integridade física de fun-
cionários, pacientes e do patrimônio 
da unidade de saúde. O treinamento 
contou com aulas teóricas e práticas 
de primeiros socorros, princípios de 
incêndio, rotas de fuga, classes de in-

cêndio e conhecimentos técnicos sobre 
os equipamentos, entre os quais os tipos 
de extintores, hidrantes, detectores de 
fumaça, alarmes de incêndio e manguei-
ras. Também foram ministradas aulas 
sobre sintomas e condutas em situações 
como desmaio, convulsão, ferimentos 
externos e até parada cardiorrespirató-
ria, quando os colaboradores simulam 
massagem cardíaca.

“Temos realizado o curso anual-

UPA Central de Santos treina brigada de incêndio

grupamento aprendeu técnicas sobre primeiros socorros e massagem cardíaca

tuações de combate a incêndio e 
atendimento às vítimas”, revela a 
gerente da UPA Central de Santos, 
Zilvani Guimarães.

de fisioterapia da FMABC, que inte-
grou a concepção do projeto desde 
o início, irá auxiliar os urologistas 
quanto à indicação das melhores 
terapias de reabilitação ligadas às 
disfunções miccionais. 

Atualmente os pacientes que pre-
cisam de tais exames e avaliações 
são encaminhados para hospitais 

de referência em São Paulo. Os 
procedimentos serão oferecidos no 
Ambulatório de Urologia da FMABC 
com custo acessível aos pacientes. 
Já a pactuação para disponibilizar o 
serviço via SUS (Sistema Único de 
Saúde) segue em fase de negocia-
ção com as prefeituras e deve ser 
concluída em janeiro. 

Dra. Maria Claudia Bicudo Fürst, Dr. geraldo Faria, 
Dr. Caio parente Barbosa e Dr. Sidney glina
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O Hospital da Mulher de 
Santo André recebeu em de-
zembro mais de 50 polvinhos 
doados pelas voluntárias do 
projeto Polvo do Amor - tam-
bém conhecido como Projeto 
Octo Brasil. O movimento que 
começou em 2013, na Dina-
marca, consiste na confecção 
de polvos de crochê que pro-
porcionam efeito tranquilizante 
em contato com os bebês. 

Intitulado Projeto Octo 
ABC, desde 2017 as voluntá-
rias já confeccionaram cerca de 
1.700 unidades. Foram doados 
para diversas unidades hospi-
talares, como: Santa Casa de 
Mauá, Hospital Universitário de 
São Bernardo (HMU), Hospital 

Santa Marcelina e Hospital da 
Mulher. Além de outras unida-
des hospitalares de São Paulo, 
como Hospital Santa Cruz, Am-
paro Maternal, Camacc (Casa 
Modelo de Apoio a Crianças 
com Câncer), Hospital Portina-
ri, Hospital Municipal São Luiz 
Gonzaga e Hospital Infantil 
Cândido Fontoura.

De acordo com Giuly, uma 
das 180 voluntárias do projeto, 
a comercialização dos polvinhos 
é proibida e todos os produtos 
confeccionados são doados 
sem custo. “Recebemos doa-
ções de materiais de diversas 
pessoas para confecção. Sem-
pre são entregues esterilizados, 
além de serem produzidos com 

linha para crochê 100% algodão 
e fibra siliconada antialérgica”, 
explica.

A diretora-geral do Hospi-
tal da Mulher, Sandra Gallo, 
explica que o uso dos polvos 
de crochê não diminui e nem 
exclui a importância de práticas 
já consagradas como o Método 
Canguru, o aleitamento mater-
no e a presença dos pais na 
UTI. “O método vem para agre-
gar no atendimento humaniza-
do a prematuros do Hospital 
da Mulher com o objetivo de 
complementar os trabalhos que 
já são realizados na unidade. O 
objetivo é trazer calmaria, bem-
estar e qualidade de vida para 
os recém-nascidos”, conclui.

santo andRé

Projeto ‘Polvo 
do Amor’ chega 

ao Hospital 
da Mulher para 

acolher prematuros
Método com polvinhos oferece sensação de bem-estar, qualidade de 

vida e atendimento humanizado para recém-nascidos

Equipe recebeu doação de 50 unidades em dezembro

Doação de entidade paramaçônica ajudará mamães internadas 

Aulas abordam fases da gestação e destacam a presença do pai

O Hospital da Mulher 
de Santo André recebeu 
no início de dezembro 
doações do grupo “Capí-
tulo João Ramalho nº 10”, 
da Ordem da Estrela do 
Oriente. A organização 
Paramaçônica e fraternal, 
composta por homens e 
mulheres maçons acima 
de 18 anos, doou para a 
unidade 17 kits de enxoval 
para recém-nascidos. 

Os kits formados por 
mijões, toalhinhas, sapati-
nhos, touca, pano de boca 
e mantinhas ajudarão mães 
carentes que não têm con-

O Hospital da Mulher 
de Santo André realizou em 
dezembro mais um curso 
para gestantes. Direciona-
do às mamães de primeira 
viagem, o conteúdo é de-
senvolvido especialmente 
para orientar mães e pais 
sobre o período da gesta-
ção, o parto, puerpério e 
os cuidados com o recém-
nascido. O curso é gratuito 
e oferecido bimestralmente. 

solidaRiedade

integRação

Hospital recebe doação 
de kits para recém-nascidos

Gestantes e pais participam 
de curso preparatório

Voluntárias entregaram 17 enxovais completos para bebês

Curso é gratuito e oferecido bimestralmente; em dezembro, compareceram mais de 30 mulheres

dições de comprar o enxoval 
para o bebê. Confeccionados 
pelas próprias doadoras, o gru-
po contém cerca de 20 voluntá-
rias que há dois anos doam para 
as usuárias da unidade.

Os itens foram entregues 

Nesta edição, estiveram pre-
sentes mais de 30 gestantes, 
além de pais, avós, tias e outros 
acompanhantes.

Além disso, a equipe mul-
tiprofissional destaca as capa-
cidades naturais e instintivas 
da mulher e a importância do 
fortalecimento do vínculo e par-
ticipação do pai no processo de 
gestação, parto, pós-parto e no 
início da vida do bebê.

Entre os assuntos discutidos 

às mães internadas e o 
restante ficou a cargo 
das assistentes sociais 
do hospital, que fizeram a 
distribuição gradativa do 
material às parturientes 
conforme demanda.

estão a importância do aleita-
mento materno; informações 
sobre o parto humanizado; 
os tipos e os sinais de parto; 
além da influência da músi-
ca na vida do bebê desde o 
início da gestação.

A equipe que ministra 
as aulas do curso é com-
posta por assistente social, 
psicóloga, enfermeira, nutri-
cionista, musicoterapeuta, 
obstetra e neonatologista.
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RefeRência

Alunos durante atividade supervisionada de atendimento ao público 
na Unidade de Saúde Vila guiomar

Entre critérios avaliados pelo MEC estão o desempenho no Enade e a 
distribuição de estudantes entre graduações e especializações 

Ministério da Educação aponta FMABC com melhores indicadores de qualidade entre instituições públicas e privadas de ensino superior

Medicina ABC está entre melhores
do País, segundo avaliação do MEC

A Faculdade de Medicina do ABC, 
em Santo André, acaba de receber nota 
4 no Índice Geral de Cursos (IGC) 
divulgado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), do Ministério 
da Educação. O anúncio foi feito dia 
18 de dezembro, em Brasília, 
e é relativo ao ciclo de 2017. 
Ao todo, foram avaliadas 2.066 
faculdades, centros universitá-
rios e universidades públicas e 
particulares de todo o País. Do 
total, 391 escolas receberam 
nota 4 e 35 o conceito máxi-
mo, 5. Já os cursos avaliados 
somam 10.210.

O IGC é um indicador de 
qualidade do ensino superior 
brasileiro. É calculado anual-
mente e leva em conta a média 
do Conceito Preliminar de Curso 
(CPC), que engloba o desem-
penho dos alunos no Exame 
Nacional de Desempenho de Estudan-
tes (Enade). Também é considerada a 
média dos conceitos de avaliação dos 
programas de pós-graduação stricto 
sensu e distribuição dos estudantes 
entre os diferentes níveis de ensino, 

graduação ou pós-graduação. A ava-
liação considera escala de 1 a 5, sendo 
que a nota máxima é 5 e as notas 1 e 2 
são consideradas “insuficientes”.

“O resultado divulgado pelo INEP 
é excelente e reflete a qualidade do 
ensino, da assistência, da pesquisa 

e da extensão na Faculdade de Me-
dicina do ABC. Neste momento em 
que caminhamos para estabelecer o 
Centro Universitário, temos possibili-
dades ainda maiores de evolução e 
vamos trabalhar para aprimorar todos 

os cursos. Sempre será nosso objetivo 
conquistar as melhores notas e estar 
entre as primeiras instituições de ensino 
do País. A partir de agora, nosso objeti-
vo é a nota 5”, revela o diretor-geral da 
FMABC, Dr. David Everson Uip.

ENADE
O Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes 
(Enade) é realizado trienalmen-
te por área de conhecimento. 
Os resultados das avaliações 
da área de Ciências da Saúde, 
que engloba a Faculdade de 
Medicina do ABC, foram divul-
gados em 2017. Os cursos de 
Farmácia e de Fisioterapia no-
turno da instituição atualmente 
possuem nota máxima 5. Já 
as graduações em Medicina, 
Enfermagem, Nutrição e Fisio-
terapia vespertino estão entre 
as melhores do País, todas 

com nota 4.
O Enade avalia o rendimento dos 

alunos dos cursos de graduação, in-
gressantes e concluintes, em relação 
aos conteúdos programáticos dos cur-
sos em que estão matriculados.

grupo da FMABC durante congresso no Rio de Janeiro

Acadêmico do 4º ano de Me-
dicina e membro da Liga de Pre-
venção às Afecções Ortopédicas 
da Faculdade de Medicina do ABC 
(LPAO-FMABC), Rafael Segundo 
Ferreira das Neves defendeu tra-
balho oral na 50ª edição do Con-
gresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia (CBOT), realizado 
no Rio de Janeiro pela Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia (SBOT). Batizado “Recons-
trução Ligamentar no Tratamento 

agenda acadêmica

das Luxações Acromioclaviculares”, o 
estudo foi desenvolvido em conjunto 
com o Grupo de Cirurgia de Ombro e 
Cotovelo da disciplina de Ortopedia e 
Traumatologia da FMABC.

A apresentação do trabalho em 14 de 
novembro ocorreu em espaço do CBOT 
dedicado exclusivamente a ligas ortopédi-
cas de todo o País. “Desde o início deste 
espaço no CBOT, há três anos, a Liga 
de Prevenção às Afecções Ortopédicas 
da FMABC se mantém presente, desta-
cando-se frente às demais ligas. Este 

ano não foi diferente”, afirma o médico 
assistente da disciplina de Ortopedia e 
patrono da LPAO-FMABC, Dr. Fernando 
Augusto Reginatto Roberto.

Além de Rafael das Neves e do 
patrono da liga, também participaram 
do 50° CBOT os alunos e membros da 
LPAO: Marcello Henrique Souza Mat-
sumoto (2° ano), Beatriz Galves Mag-
noni (3° ano), Paulo Otavio Maluf Perin 
(3°ano), Thomas Yi Teh Lee (4° ano), 
Iaggo Bernini Costa (4° ano) e Paola 
Augusto Gomes (4° ano). 

Liga de Ortopedia marca presença no 50º CBOT
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Pneumologista da FMABC é selecionado 
para curso na Universidade de Oxford

O médico assistente do Ambulatório 
de Pneumologia da Faculdade de Medi-
cina do ABC, Dr. Franco Chies Martins, 
foi um dos 17 especialistas selecionados 
pela Comissão de Asma da Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 
(SBPT) para participar do curso “Opti-
mising the Management of Severe As-
thma”, no Oxford University Hospital, na 
Inglaterra. Todos os profissionais atuam 
em centros de referência em tratamento 
de asma. O estágio ocorreu nos dias 29 
e 30 de novembro.

Os médicos viajaram pelo “Progra-
ma Atualizar” da SBPT, com apoio da 
empresa GSK, uma das líderes mundiais 
no desenvolvimento de medicamentos 
e vacinas. 

A seleção incluiu critérios especí-
ficos como fluência em inglês, partici-
pação em serviços públicos ligados à 
residência em Pneumologia e envio 
prévio das respostas do questionário 
sobre asma. Como contrapartida, os 
sócios terão de compartilhar o conhe-

destaQue

Médico foi um dos 17 especialistas escolhidos pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)

Equipe que viajou à Inglaterra para estágio

Divulgação/SBpT

Cerca de 50 pacientes que fa-
zem tratamento no Setor de Reabi-
litação Pulmonar da Faculdade de 
Medicina do ABC participaram dia 14 
de dezembro do coral que marcou 
as celebrações de fim de ano junto 
a familiares e funcionários. Como 
é feito anualmente desde 2014, o 
coral se apresentou no anfiteatro 
Dr. David Uip. A canção escolhida 
para este ano foi “Chuva de Prata”, 
do grupo Roupa Nova. Depois da 
apresentação musical, um café da 
manhã de confraternização foi ser-
vido a todos os convidados. 

O objetivo da atividade é, além 
de estimular o exercício vocal e a 
capacidade respiratória, promover 

tRadição

atividades de integração entre os pa-
cientes, uma vez que muitos apresen-
tam quadro de depressão, ansiedade e 
isolamento social. 

Em geral, o grupo apresenta signi-
ficativa dificuldade para respirar e fazer 
tarefas simples do dia a dia, como tomar 
banho ou subir alguns lances de escada. 
A maioria sofre de bronquite crônica, 
enfisema pulmonar, DPOC (Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica), asma 
e outras patologias respiratórias. Na 
FMABC todos os pacientes são acom-
panhados semanalmente pela equipe 
multiprofissional formada por pneumo-
logistas, fisioterapeutas, psicólogos, 
nutricionistas, educadora física, entre 
outros profissionais. 

“Somos um time e ficamos muito 
felizes de, ano após ano, nos reunirmos 
nesta atividade. Não se trata apenas de 
um paciente que tem DPOC, mas de 
uma pessoa que tem DPOC. Alguém 
que pode ir à praia, surfar, jogar fute-
bol, pebolim, fazer artesanato, tocar 
violão, cantar ou fazer academia. São 
pessoas que olham para a frente. É 
isso que a disciplina de Pneumologia 
da FMABC quer proporcionar cada vez 
mais a todos os pacientes”, disse o 
professor titular de Pneumologia da 
FMABC, Dr. Elie Fiss. 

A maioria dos pacientes tem mais 
de 50 anos e apresenta sintomas como 
cansaço, fraqueza muscular, indisposi-
ção e falta de ar. Todos são atendidos 

Pacientes da Reabilitação Pulmonar encerram ano com coral

Ao todo, 50 pacientes em tratamento no ambulatório da FMABC 
participaram de confraternização

encontro. Representar a FMABC nesse 
evento foi muito gratificante, pois visamos 
ser um centro de referência em asma 
grave, com suporte para diagnóstico e 
tratamento de alto nível”, disse Dr. Franco 
Chies Martins. 

AMBULATÓRIO FMABC
Atualmente a disciplina de Pneu-

mologia da FMABC conta com sete 
ambulatórios especializados que aten-
dem gratuitamente via Sistema Único 
de Saúde (SUS), além do serviço de 
Reabilitação Pulmonar. 

Os principais casos atendidos são 
de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC), apneia do sono, asma, bron-
quite, entre outras patologias.

cimento adquirido no curso nos eventos 
da SBPT em 2019.

“O ponto mais interessante abordado 
no curso foi a integração da assistência 
ao paciente com pesquisa científica de 

alto nível, baseada em robusta e integra-
da equipe multidisciplinar. A Pneumologia 
é disciplina de destaque dentro da Uni-
versidade de Oxford. Nosso processo de 
expansão da equipe de asma vai a este 

Dr. Franco Chies Martins, do Ambulatório de pneumologia da FMABC

pela equipe de Reabilitação Pulmonar 
da FMABC de duas a três vezes por 
semana, onde são submetidos a ati-
vidades como alongamento, reeduca-
ção postural, bicicleta ergométrica e 

caminhada. Vinculado à disciplina 
de Pneumologia, o Centro de Rea-
bilitação Pulmonar funciona desde 
2001 e realiza cerca de 1.000 aten-
dimentos mensais.



11InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | janeIro de 2019

Prefeitura entrega modernização 
da UPA Jardim Santo André 

Santo André inaugura novo Centro  
Médico de Especialidades na Vila Vitória

A Prefeitura de Santo André en-
tregou dia 16 de dezembro a completa 
modernização da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) localizada no Jardim 
Santo André. A UPA conta com aten-
dimento totalmente informatizado para 
casos de urgências, emergências clíni-
cas e traumáticas. A expectativa é que a 
unidade realize, em média, 400 atendi-
mentos diários e 12 mil mensais.

 O prefeito Paulo Serra destacou o 
salto de qualidade que tem sido promo-
vido na área da saúde em Santo André. 
“Esta é a transformação que propomos 
na saúde. Aqui não se fecha nada, nós 
modernizamos, informatizamos e re-
formamos. Sabemos o que estamos 
fazendo e estamos no caminho certo. 
Aqui está mais uma UPA no padrão Qua-
lisaúde e faremos o mesmo no Pronto 
Atendimento da Vila Luzita, assim como 
fizemos na UPA Bangu. Precisamos 

manter o clima de expectativa de dias 
melhores para continuarmos colhendo 
bons frutos na cidade”, comemorou.

A estrutura da unidade é composta 
de recepção, farmácia, cinco consultó-
rios médicos e um odontológico, duas 
salas de classificação de risco, salas de 
procedimentos (sutura, curativo, coleta 
e medicação), raio X, eletrocardiograma 
e sala de nebulização. 

Ao todo, possui 18 leitos de observa-
ção (oito masculinos, oito femininos e dois 
pediátricos); dois leitos de isolamento (um 
adulto e um pediátrico); sala de urgência 
com quatro leitos; uma sala de reanimação 
e salas de espera para acompanhantes. 

 
QUALISAÚDE
Esta é a segunda UPA entregue 

para a população totalmente moderni-
zada. A primeira foi a UPA Bangu, que 
deu início à série de inaugurações do 

A Prefeitura de Santo André 
entregou à população dia 15 de 
dezembro o novo Centro Médico 
de Especialidades da Vila Vitória, 
local que será referência em as-
sistência, ensino e pesquisa em 
infectologia. A unidade passou por 
modernização por meio do progra-
ma Qualisaúde.

O prefeito Paulo Serra desta-
cou a importância da nova entre-
ga e ressaltou o grande avanço já 
registrado. “Com a entrega deste 
equipamento, temos uma equipe 
médica que vai produzir mais, 
com uma estrutura adequada 
para receber o Centro de Infec-

investimento

Qualisaúde

Unidade foi totalmente revitalizada e conta com atendimento de urgências e emergências clínicas e traumáticas

Serviço passa a ser referência em assistência, ensino e pesquisa na área de Infectologia

Alex Cavanha/pSA

Ricardo Trida/pSA

prefeito paulo Serra cumprimentou funcionários e visitou novas instalações

prefeito paulo Serra foi ao evento de entrega acompanhado da 
primeira-dama, Ana Carolina Barreto Serra

programa Qualisaúde. 
Na sequência foram inauguradas a 

Clínica da Família Jardim Cipreste, Poli-
clínica Campestre, Policlínica Jardim Bom 
Pastor, Centro Médico de Especialidades 

(Xavier de Toledo), Policlínica Parque 
Novo Oratório e Centro Médico de Espe-
cialidades da Vila Vitória (referência em 
infectologia). Também foram entregues 
em 2018 o novo Centro de Distribuição 

de Medicamentos, a modernização do 
Centro de Diagnósticos do CHM e o Com-
plexo Regulador Municipal, responsável 
pelo gerenciamento de consultas e exa-
mes na rede andreense.

tologia. Agora temos um sistema de 
saúde, de fato, onde as informações 
se integram, se conversam. A grande 
questão é a gestão, organização e a 
rede toda se complementando”, frisou 
o prefeito.

O município conta com serviço de 
referência em infectologia há 27 anos, 
tendo iniciado os primeiros atendimentos 
no Centro de Saúde Escola do Parque 
Capuava. Em 1992 passou a atender 
no mesmo prédio onde funciona a UBS 
Vila Guiomar. Desde então a demanda 
pelos atendimentos cresceram, bem 
como o número de profissionais, o que 
permitiu que este serviço fosse ampliado 
e tivesse novo local com mais estrutura 

e segurança aos usuários.
Os atendimentos do Centro Médico 

de Especialidades da Vila Vitória são 
multidisciplinares e contam com am-
bulatório de infectologia geral adulto e 
infantil que atendem, em especial, aos 
portadores de hepatites virais B e C crô-
nicas e de HIV/AIDS. Também passou a 
integrar os atendimentos dos casos de 
tuberculose extrapulmonar, antes enca-
minhados ao Centro de Especialidades I. 
O serviço também possui o CTA (Centro 
de Testagem e Aconselhamento), res-
ponsável por ofertar testes rápidos para 
sífilis, hepatites B e C e HIV e equipe 
de assistência às vítimas de abuso e 
violência sexual.
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Desafio de certificação internacional e compromissos com acolhimento e humanização da assistência são reafirmados para o próximo triênio

Planejamento estratégico reúne direção,  
gerência e coordenação do Mário Covas

O acolhimento ao paciente como 
forma de ampliar e intensificar a assis-
tência à saúde foi o principal destaque 
do Encontro de Planejamento Estra-
tégico 2019/2021, realizado pelo Hos-
pital Estadual Mário Covas em 1º de 
dezembro. A atividade reuniu a direção, 
gestores, gerentes e coordenadores das 
várias áreas envolvidas no cotidiano da 
instituição, desde as atividades médicas 
e de enfermagem até os procedimentos 
administrativos, financeiros, de gestão 
de pessoas e qualidade.

A programação do evento começou 
às 9h e foi concluída por volta das 16h. 
Setores assistenciais e administrativos 
apresentaram balanço sintético das ativi-
dades, abordando os resultados de 2018 e 
o cumprimento de metas. As perspectivas 
e objetivos futuros foram destacados, com 
ênfase para as ações da qualidade da 
assistência e certificações internacionais, 
agora com foco no acolhimento.

pASSADO, pRESENTE E FUTURO
Na abertura do encontro, o gerente 

de Gestão de Pessoas, Paulo Prado, 
apresentou abordagem em que, ao 
destacar os 17 anos de atividades do 
Hospital Mário Covas, enfatizou o passa-
do e o presente da instituição. O sonho 
do Hospital Regional, o envolvimento da 
comunidade, a inauguração em 2001, 
as conquistas, o reconhecimento, a am-
pliação dos serviços e a aprovação de 
pacientes e da sociedade estabeleceram 
o cumprimento da missão do hospital. 
Para o futuro está o compromisso na 
permanente melhoria da assistência, 
agora com foco ainda maior no acolhi-
mento ao paciente.

QUALIDADE E NOVO 
DESAFIOS
Diretor-geral do hospital, Dr. 

Desiré Carlos Callegari enfatizou a 
importância de promover o estudo e 
a análise das atividades como forma 
permanente de aperfeiçoamento da 
administração e da assistência à saú-
de. “Nossa determinação em conquis-
tar certificação de qualidade não tem 

relação com vaidade ou necessidade 
de mostrar um troféu. Somos um equi-
pamento público de saúde do Estado e 
que integra o SUS. A certificação nos 
auxilia e nos obriga a sempre melhorar 
e aperfeiçoar o trabalho, resultando 
no melhor aproveitamento dos recur-
sos humanos e financeiros em nosso 
hospital”, afirmou Dr. Desiré Callegari, 
ao destacar o objetivo de conquistar 
uma certificação internacional: “Com 
o compromisso de todos os colabora-
dores, vamos investir no acolhimento, 
certos de que, antes de tudo, cuida-
mos de pessoas que esperam de nós 
um atendimento humanizado”.

DIREÇÃO
Os trabalhos do Planejamento Es-

tratégico contaram com participações e 
apresentações do Dr. Alexandre Cruz 
Henriques (direção Técnica), Dr. Celso 
Andrade (direção Clínica), Dr. Antonio 
De Giovanni Neto (direção Administra-
tiva), Cristiane Gáscon (direção Finan-
ceira) e Maria Elisa Ramos (direção de 

santo andRé

Diretor-geral do hospital, Dr. Desiré Carlos Callegari

Enfermagem). Todos acompanharam as 
exposições de suas equipes, mostraram 
resumo de ações deste ano e a previsão 

de ações e investimentos futuros para 
a manutenção e melhoria da estrutura 
e dos serviços hospitalares.

A Faculdade de Medicina do 
ABC foi palco dias 30 de novembro 
e 1º de dezembro da primeira edição 
do Simpósio Multidisciplinar de Me-
dicina do Exercício e do Esporte, o 
SIMMEE-ABC. Dividido em diversas 
aulas, palestras, mesas redondas 
multidisciplinares e workshops, o 
evento ocorreu no Auditório da Pós-
Graduação da FMABC.

Sob responsabilidade da So-
ciedade Acadêmica de Medicina 

1ª edição

Experts na temática se reuniram em evento promovido pela Sociedade 
Acadêmica de Medicina do Exercício e do Esporte da FMABC

Evento ocorreu no Auditório da pós-graduação da FMABC 

Alunos da MedABC organizam simpósio 
de Medicina do Exercício e do Esporte

do Exercício e do Esporte da FMABC 
(SAMEE), o simpósio foi aberto pelo 
patrono da SAMEE, Dr. Marcelo Schmidt 
Navarro. Em seguida, a preceptora da 
Residência em Medicina Esportiva da 
Universidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp) e diretora da Sociedade Paulista 
de Medicina Desportiva (SPAMDE), Dra. 
Taline Costa, comandou palestra sobre 
“Medicina do Exercício e do Esporte: 
Passado, Presente e Futuro”.

Dr. Samir Salim Daher, fundador e 

diretor da Residência de Medicina do 
Exercício e do Esporte do Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor Públi-
co Estadual (IAMSPE) e ex-presidente 
da Sociedade Brasileira de Medicina 
do Exercício e do Esporte (SBMEE), 
participou como convidado especial. Já 
no segundo dia de evento o simpósio 
teve participação de convidados de re-
nome em suas áreas de atuação, como 
os doutores Paulo Zogaib e Fernando 
Bianchini Cardoso. 
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Unidade cria espaço exclusivo para manipulação de doses unitárias; projeto visa segurança do paciente e otimização de estoque

Hospital Estadual de Francisco Morato 
moderniza preparo de medicamentos

gestão

A Assistência Farmacêutica do 
Hospital Estadual de Francisco Mora-
to, gerido pela Fundação do ABC em 
parceria com o Governo do Estado, 
inovou ao elaborar projeto de admi-
nistração segura de medicamentos. A 
equipe inaugurou em novembro a sala 
de preparo de doses unitárias de medi-
camentos não estéreis e unitarização 
de ampolas e comprimidos com obje-
tivo de aumentar a segurança do pro-
cesso e evitar desperdícios. O projeto 
foi elaborado de acordo com as seis 
metas internacionais de segurança do 
paciente estipuladas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

O objetivo principal é fornecer 
ao paciente o medicamento certo, 
na dose certa e na hora certa. A uni-
tarização das doses já era realizada 
anteriormente, porém de forma parcial 
e não em ambiente exclusivo. A nova 
sala conta com equipe paramentada 
com avental, máscara, touca e luvas 
para manuseio e preparo em bancada 

previamente submetida à desinfec-
ção. O espaço também dispõe de 
impressora de etiquetas, seladora e 
climatização adequada. 

As doses padronizadas para adul-
tos, como por exemplo de dipirona, pa-
racetamol e simeticona – definidas de 
acordo com a demanda – são prepara-
das e armazenadas em estoque para 
utilização em até sete dias mediante 
rigoroso controle de validade. “Antes 
todos os frascos líquidos ficavam nos 
setores. Recolhemos tudo, eliminamos 
os estoques paralelos e centralizamos 
o processo. Agora, quando chega a 
prescrição médica, os farmacêuticos 
fazem a triagem e supervisionam os 
auxiliares, que separam o material 
com a dose exata previamente iden-
tificada com o nome do paciente. Já 
observamos melhora no controle de 
dispensação e redução de atividades 
burocráticas”, explicou Ingrid Dias, 
farmacêutica do hospital. Atualmente 
as doses líquidas somam 36 itens do 

arsenal terapêutico da farmácia. 
As atividades executadas contem-

plam diretrizes baseadas na resolução 
nº 67/2007 da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), que dispõe 
sobre boas práticas de manipulação 
de medicações para uso humano em 
farmácias. Para estruturar o projeto 
a equipe também utilizou conceitos 
da filosofia Lean Healthcare, modelo 
de gestão em saúde que prioriza o 
cuidado ao paciente a partir da redu-
ção de desperdícios, de burocracias 
hospitalares e tempo de espera.

A mudança foi incorporada em 
todas as clínicas de internação, com 
exceção da UTI Pediátrica e UTI Ne-
onatal. Nestes setores o projeto será 
implantado posteriormente devido à pe-
culiaridade para administração de do-
ses baixas ou pouco padronizadas.

A equipe também conduziu, em 
parceria com o setor de Educação 
Continuada, treinamentos com todos 
os profissionais de enfermagem sobre 

Nova sala dispõe de profissional paramentado e climatização adequada

Entre os dias 28 e 29 de no-
vembro, a equipe da Assistência 
Farmacêutica do Hospital Estadual 
de Francisco Morato (HEFM) reali-
zou atividade de orientação sobre 
uso racional de medicamentos junto 
aos pacientes. 

Nas visitas leito a leito os profis-
sionais abordaram a questão da se-
gurança do paciente e a importância 
da participação dos mesmos no ato 
de administração de medicamentos 
durante a permanência no serviço 
de saúde. Também foram orienta-
dos sobre formas de ajudar a evitar 
erros de administração. Todos os 
pacientes tiraram dúvidas e recebe-

conscientiZação

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que apenas 50% dos pacientes tomam remédios corretamente 

Visitas leito a leito reforçaram cuidado com descarte correto, armazenamento 
e riscos da automedicação

Pacientes recebem orientações sobre uso racional de medicações

diretamente para a prevenção de in-
cidentes”, disse a coordenadora da 
Farmácia do HEFM, Aline Silvério.  

O uso inadequado de medica-
mentos é considerado um problema 
de saúde pública prevalente em todo 
o mundo. Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) revelam 
que somente 50% dos pacientes, 
em média, tomam corretamente 
seus medicamentos. 

A iniciativa foi organizada por 
Aline Silvério, Bárbara Cruz, Ingrid 
Dias, Gilvan Coelho, Michel Dantas 
e Thiago Leite. Equipe de apoio: 
Cássia da Silva, Fernanda Santos 
e Fernanda Magalhães. 

ram folders informativos sobre os riscos 
do mau uso de medicações.   

Em geral, recomenda-se que os 
pacientes obedeçam aos horários esti-
pulados na prescrição médica; evitem a 
automedicação e a mistura medicamen-
tosa; tenham atenção com o ambiente 
de armazenamento e descarte correto, 
e consumam as medicações dentro 
do prazo de validade. Tais medidas 
impactam diretamente na eficácia do 
tratamento e evitam riscos maiores à 
saúde. Em casos de dúvidas, deve-se 
sempre consultar o farmacêutico. 

As dúvidas mais recorrentes dos 
pacientes estavam relacionadas ao 
descarte; armazenamento correto de 

utilização correta dos medicamentos, 
além da validação das atividades pelo 
Serviço de Controle de Infecção Hos-
pitalar (SCIH) e pela Segurança do 
Trabalho. Entre adaptação do espaço 
e compra de equipamentos, o hospital 
investiu cerca de R$ 10 mil.

Participaram da implantação do pro-
jeto os funcionários Aline Silvério, Bárbara 
Cruz, Cássia da Silva, Camila Rocha, 
Ingrid Dias e Victor Santana Equipe de 
apoio: Fernanda Santos, Fernanda Ma-
galhães, Gilvan Coelho, Michel Dantas, 
Thiago Leite e Valdenir dos Santos.

medicamentos termolábeis (geladeira); 
redução do efeito do anticoncepcional 
quando associado ao uso de antimi-
crobianos, e interrupção do tratamento 

prescrito após melhora clínica. 
“A comunicação é uma ferramenta de 

extrema importância para a efetiva relação 
entre profissional e paciente e contribui 
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pesquisadores Rodrigo Daminello e Luiz Carlos de Abreu ao lado do presidente da SBC, Marcelo Queiroga

IX Cisca é marcado por sucesso de público  
e fato inédito na ciência mundial

Descoberta nova ramificação no coração

congResso no acRe

O IX Congresso Internacional de 
Saúde da Criança e do Adolescente 
(Cisca), sediado pela primeira vez na 
Região Norte, em Rio Branco, ocorreu 
de 22 a 25 de novembro, na Universi-
dade Federal do Acre (Ufac), contando 
com pesquisadores de todo o mundo. 
Foram 450 trabalhos aprovados de 
720 enviados, 120 professores, 4 
palestrantes internacionais, 134 con-
ferências e 61 mesas redondas. Ao 
todo, o congresso teve 1.650 inscritos 
e mais de uma tonelada de alimentos 
arrecadados. Os insumos foram do-
ados à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), Educandá-
rio Santa Margarida, Lar Vicentino e 
Portal São Francisco Xavier.

A realização do congresso sela 
mais uma etapa da parceria entre o 
governo do Acre, a Ufac e a Faculda-
de de Medicina do ABC, que visa a 
formação continuada dos profissionais 
de saúde no Estado. O evento con-
tou com programação variada, que 
incluiu simpósios, conferências, me-
sas de discussão, cursos de imersão, 
apresentação de trabalhos orais e em 
forma de pôsteres. Profissionais que 
atuam na saúde da criança e do ado-
lescente, bem como pesquisadores, 
professores, extensionistas, estudan-
tes de graduação e pós-graduação, 
empresas públicas e privadas ligadas 
ao segmento da infância e da adoles-
cência, participaram do congresso.

FORTALECIMENTO
DA pESQUISA
Há dois anos, por iniciativa do en-

tão governador Tião Viana, o governo 
do Estado, a Universidade Federal do 
Acre e a Faculdade de Medicina do 
ABC iniciaram a parceria para a reali-
zação de 40 pesquisas, entre mestrado 
e doutorado, sobre saúde pública.

O projeto do governo detém investi-
mentos da ordem de mais de R$ 1,3 mi-
lhão e representa, além da qualificação 
para as políticas públicas do Estado, um 
passo importante para a instalação do 
curso de Medicina na região do Juruá, 
no Acre. A ação é executada por meio da 
Secretaria de Estado de Saúde (Sesa-
cre), com o intermédio da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia (Sect), em parceria 
com a FMABC e a Ufac. Foram selecio-
nados 40 médicos e outros profissionais 
da saúde – 30 fizeram o mestrado e 10, 
o doutorado.

Durante a gestão de Tião Viana, o 
Acre ofereceu oportunidade para mais 
de 1.000 profissionais se qualificarem 
na área da Saúde. Nesse período, o 
governo realizou parcerias com as 
universidades de São Paulo (USP), 
Federal da Bahia (UFBA), de Brasí-
lia (UnB), Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e Federal do Pará (UFPA). 
Recentemente, o governo começou 
uma nova parceria com a Universida-
de do Colorado, nos Estados Unidos, 
para a área do Direito.

Além do sucesso de público, o 
IX Cisca foi marcado também por 
fatos inéditos na ciência mundial, 
contribuição dada por pesquisadores 
empenhados nas diversas frentes de 
trabalho. Um exemplo é a grande 
descoberta de uma nova ramificação 
no coração, resultado do trabalho 
de um grupo de pesquisadores do 

Brasil e Finlândia.
“Estamos falando de uma des-

coberta sobre a ramificação ner-
vosa de uma região importante do 
corpo humano, que é o coração, e 
que efetivamente há 500 anos vem 
sido descrita como tendo três ra-
mos fasciculares. Neste ano, nós 
conseguimos escrever um quarto 

ramo ventricular esquerdo, e isso 
muda conceitos da ciência, o que 
nos permite, acima de tudo, trazer 
novas formas de entender algumas 
doenças e prover melhorias no tra-
tamento de doenças do coração”, 
explica o Dr. Luiz Carlos de Abreu, 
professor da FMABC, coordenador 
do IX Cisca e membro do grupo de 

pesquisa responsável pela desco-
berta.

Marcelo Queiroga, presidente da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC), destaca a importância do fei-
to. “É uma descoberta importante, 
porque advém de pesquisas realiza-
das no Brasil, e é muito importante 
saber que o Brasil realiza pesquisa 

de ponta, o que é fundamental no 
conhecimento da eletrofisiologia, 
do reconhecimento da expressão 
eletrocardiográfica desse tipo de 
achado, e depois, da correlação dos 
dados da patologia, da anatomia e 
da eletrofisiologia com diagnósticos 
de situações clínicas em que esse 
tipo de situação seja útil”. 

Secom Acre
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prefeito Orlando Morando assina ordem de serviço que garante volta do equipamento ao bairro 

Unidade terá capacidade de atender 12 mil pacientes por mês; projeto será entregue em até 90 dias

São Bernardo autoriza 
construção de UPA no Jd. Silvina

paRa 2020

O prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando, autorizou dia 10 de 
dezembro a assinatura do projeto da 
nova Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do Jardim Silvina.  A viabili-
zação do equipamento irá permitir a 
volta do atendimento médico 24 horas 
ao bairro. Durante a antiga gestão, a 
UPA foi remanejada para a unidade 
do Ferrazópolis, deixando a região so-
mente com o atendimento da Unidade 
Básica de Saúde (UBS). 

A planta do terreno foi apresenta-
da pelo prefeito nas dependências da 
UBS Jd. Silvina e o projeto descreve 
área útil de 12.000m². “Devolvemos ao 
Silvina um serviço apropriado de saú-
de. Um bairro como este precisa ter 
UBS e UPA próximos. Estamos dan-
do início a um novo tempo, onde os 
pacientes terão os dois atendimentos 

de forma apropriada. Cabe ao poder 
público planejar e executar ações que 
otimizem e permitam acesso rápido à 
população”, destacou. 

“Antes, os moradores tinham de 
ir até o Ferrazópolis para procurar 
pronto atendimento. Agora, vamos 
solucionar o problema e oferecer uma 
ampla rede de serviços e com quali-
dade”, esclareceu Dr. Geraldo Reple, 
secretário de Saúde. 

pROJETO 
A nova UPA será construída em 

terreno próximo ao Tiro de Guerra de 
São Bernardo e terá estrutura com 
cinco consultórios de atendimento e 
salas vermelha e amarela - que se 
assemelham a uma Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) - além de sala de 
raio X, de observação adulto e infantil, 

Ricardo Cassin/pMSBC

CONFRATERNIZAÇÃO MáRIO 
COVAS – O Hospital Estadual 
Mário Covas de Santo André 
promoveu dia 7 de dezembro a 
confraternização de fim de ano 
com funcionários e familiares. O 
evento foi organizado na Casa de 
Portugal, no bairro Paraíso, e reu-
niu cerca de 400 pessoas. Além do 

jantar, os convidados prestigiaram 
apresentação de fotos dos colabo-
radores exibida nos telões. Para 
2019, a diretoria planeja expandir 
a festa para espaço mais amplo e 
assim reunir número ainda maior 
de colaboradores. Atualmente a 
unidade conta com 1.800 traba-
lhadores diretos.

NATAL SUSTENTáVEL – Fun-
cionários da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) 
do Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Santo 
André, em parceria com o SES-

MT, arrecadaram 139 garrafas 
pet para montar uma árvore de 
Natal sustentável. O objetivo é 
reforçar a conscientização sobre 
a importância da reciclagem e re-
aproveitamento de materiais. 

SIpAT 2018 – Sob responsabi-
lidade da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) 
e do Serviço de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Tra-
balho (SESMT), a Fundação 
do ABC e a Central de Convê-
nios organizaram de 3 a 7 de 
dezembro a SIPAT 2018 – Se-
mana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho. Ao todo, 
participaram 223 funcionários. 
Foram abordados temas como 
saúde da mulher, biossegurança, 
ergonomia e assédio moral. As 
atividades ocorreram em diver-
sas unidades ligadas à FUABC 
– Central de Convênios, entre 
as quais o Hospital de Clínicas 
de São Bernardo. 

entre outras. 
A realização do projeto faz parte 

do financiamento do programa BID2-
Saúde, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Quando a UPA es-

tiver pronta, a expectativa é de que 
realize 400 atendimentos por dia e 12 
mil por mês. A unidade irá funcionar 
com cinco médicos no plantão diurno 
e quatro no período noturno.

O projeto será entregue dentro 
de 90 dias e depois entrará em fase 
de licitação. A previsão de conclu-
são dos serviços é até o primeiro 
trimestre de 2020.
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