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Medicina ABC participa
de estudo global sobre

câncer de próstata

Ônibus de monitoramento
da GCM melhora segurança

no campus universitário

Pesquisa aponta aprovação
dos AMEs da FUABC acima

da média estadual

A Faculdade de Medicina do ABC obteve em 2015 sua melhor média geral na avaliação anual do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo e permanece no topo do ranking das melhores instituições do Estado. A FMABC participou com 112 alunos e obteve conceito geral de 70,24. Pág. 5

Exame do Cremesp classifica FMABC
entre as melhores faculdades do Estado
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Ônibus de monitoramento da GCM
melhora segurança no campus

A Prefeitura de Santo André, por meio 
da Secretaria de Segurança Urbana e Co-
munitária, entregou em 30 de junho um 
ônibus para monitoramento durante todo 
o dia e noite da região do Viaduto Luiz 
Meira, na Avenida Príncipe de Gales, que 
está estacionado bem em frente à entrada 
dos campi da Faculdade de Medicina da 
Fundação do ABC e da Fundação Santo 
André. O monitoramento é executado 
com uma câmera de alcance de até um qui-
lômetro e outras quatro câmeras laterais.

A inauguração da nova unidade, que 
é operacionalizada pela Guarda Civil Me-
tropolitana (GCM), contou com presença 
de diversas autoridades regionais, como 
a do secretário de Saúde de Santo An-
dré, Dr. Homero Nepomuceno Duarte. 
Gestores da Fundação do ABC também 
prestigiaram a entrega do veículo, entre 
os quais a presidente e o vice, respectiva-
mente, Maria Aparecida Batistel Damaia 
e Mauricio Mindrisz, além dos diretores 
Marcio Roberson Araujo, Lilian de Oli-
veira Dias e Joaquim Alessi.

A disponibilização do ônibus em 
frente às fundações do ABC e Santo An-
dré atende a diversas solicitações recebi-

das por meio do Sistema Integrado de In-
formações da Prefeitura de Santo André, 
Conseg (Coordenadoria Estadual dos 
Conselhos Comunitários de Segurança) e 
de frequentadores das faculdades. “O iní-
cio da operação deste veículo representa 
um grande avanço nas políticas sociais e 
de segurança, que vão afetar diretamen-
te a comunidade acadêmica e os bairros 
Tamarutaca e Sacadura Cabral, além das 
regiões vizinhas”, apontou o comandante 
da GCM, Rogério Durante.

Além da instalação do veículo de moni-
toramento, também foram entregues novas 
armas e equipamentos não-letais aos oficiais 
da GCM. As novidades integram o progra-
ma federal “Crack, é Possível Vencer”, im-
plantando em Santo André em 2013.

O Secretário de Segurança Urbana e 
Comunitária, José Luis Navarro, citou o 
respaldo que o governo deu na qualifica-
ção, com melhorias constantes na infra-
estrutura da corporação. “Estamos mos-
trando cada vez mais que a integração das 
forças policiais é o caminho. Com serviços 
de inteligência, tornamos locais como este 
mais seguros, permitindo que a população 
se aproprie do espaço público”, apontou.

Monitoramento é feito com uma câmera de alcance de até um quilômetro e outras quatro câmeras laterais

Segundo semestre,
grandes desafios

Chegamos em julho 
e o segundo semestre 
promete ser de mui-
to trabalho, desafios e 
superação. Seguiremos 
firmes e empenhados 
no aprimoramento da 
gestão na mantene-
dora e nas mantidas. 
Vamos cobrar ainda 
mais de nossos direto-
res a modernização de 
processos, revisão de 
contratos e de estrutu-
ras espelhadas. Preci-
samos de novas ideias 
e mudanças que viabi-
lizem a otimização de 
recursos. Mais do que 
nunca, essa é a hora de fazer mais e melhor, 
com menos.

Somos parceiros estratégicos de municí-
pios e do Governo do Estado. Vivemos um 
momento em que o Poder Público está pres-
sionado pelas necessidades cada vez maiores 
na área da Saúde. É intensa a migração de 
pessoas da saúde suplementar para o Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Nós temos que 
fazer a nossa parte, colaborar. Vamos inovar, 
enxugar, e mostrar que é possível manter a 
qualidade dos serviços mesmo frente a res-
trições orçamentárias.

Além de melhorarmos as estruturas atu-
ais, teremos novos desafios. No início deste 
mês, estivemos em visita às instalações do 
futuro Hospital Dia da Rede Hora Certa São 
Mateus, na Zona Lesta da Capital. A unidade 
está impecável, com infraestrutura de ponta, 
equipamentos novos e, principalmente, co-
laboradores capacitados e motivados. Não 
tenho dúvidas de que teremos sucesso nessa 

nova empreitada, que 
certamente dará salto 
de qualidade aos servi-
ços de saúde ofertados 
à população da perife-
ria.

Outra novidade que 
melhorará sobremanei-
ra a assistência aos usu-
ários do SUS é o novo 
Hospital Infantil e Ma-
ternidade Márcia Brai-
do, em São Caetano. 
O equipamento passou 
por intensa revitaliza-
ção, que contemplou, 
entre outras coisas, a 
ampliação da emergên-
cia, dos consultórios e 

dos leitos de observação.
Em Santo André, tenho orgulho de ter 

participado de todo o processo de reforma 
e ampliação do Pronto-Socorro do Centro 
Hospitalar Municipal (CHM) e Ambulató-
rio de Especialidades Cirúrgicas. Trata-se de 
unidade referência no município, que realiza 
média de 12 mil atendimentos mensais no 
Pronto-Socorro e outros 2,8 mil no ambu-
latório. A partir de agora, a população conta 
com infraestrutura mais adequada, novos e 
melhores fluxos assistenciais, assim como 
atendimento mais ágil e humanizado.

Como eu disse no início, não faltará tra-
balho neste segundo semestre. Mas a Funda-
ção do ABC está acostumada com cenários 
como este, repletos de desafios, e estamos 
preparados para enfrentá-los e vencê-los.

Maria Aparecida Batistel Damaia
PrESIDEnTE DA FUABC

PMSA
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Pesquisa aponta aprovação dos AMEs
da FUABC acima da média estadual

nível de satisfação na UPA Samambaia se mantém acima de 90%

Pesquisa de satisfação realizada pela Se-
cretaria de Estado da Saúde mostra que os 
AMEs (Ambulatórios Médicos de Especia-
lidades) do Governo do Estado têm altos 
índices de aprovação dos pacientes. A média 
geral das 52 unidades de todo o Estado em 
2015 foi de 96,8% de aprovação. As três uni-
dades administradas pela Fundação do ABC 
estão entre as mais bem avaliadas. Em Mauá, 
a satisfação apurada no período foi de 99,1%. 
Em Praia Grande chegou a 97,5% e, em San-
to André, foi de 96%.

A média dos AMEs da FUABC foi de 
97,5%, ou seja, acima do índice geral de apro-
vação apurado pelo Estado. Entre os destaques 
de 2015 está o AME Mauá, conforme detalha 
o diretor geral da unidade, Dr. Pedro Gregori. 
“Realizamos diversas melhorias em muitas áre-
as, como o gerenciamento de filas, melhora da 

ambiência e criação da Ouvidoria externa. Nos-
so objetivo é favorecer a troca entre pacientes 
e o equipamento de saúde, buscando oferecer 
segurança e atendimento de qualidade aos usu-
ários, além de racionalizar recursos e otimizar a 
gestão financeira”, detalha Dr. Pedro Gregori, 
que acrescenta: “Nesse processo, procuramos 
envolver os funcionários o máximo possível. 
Por essa razão, precisamos agradecer a todos 
os colaboradores, que são responsáveis diretos 
pelo sucesso da unidade e pelo elevado índice 
de satisfação dos usuários”.

SATISFAÇÃO DOS USUÁrIOS
A pesquisa do Governo do Estado 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 divul-

gados correspondem ao ano de 2015 e foram 
coletados junto aos pacientes das unidades.

“A opinião de quem usa o serviço é essen-
cial. Além disso, os bons resultados motivam 
ainda mais os funcionários, e números tão po-
sitivos como estes mostram que estamos no 
caminho certo”, afirma Dr. David Uip, secre-
tário de Estado da Saúde.

Os AMEs foram instituídos pelo Governo 
do Estado com objetivo de agilizar o atendi-
mento, concentrando consultas, exames e re-
torno com o médico. São unidades estaduais 
de alta resolutividade, com modernos equipa-
mentos, que oferecem consultas com médicos 
em diferentes especialidades, consultas não-
médicas em áreas como fisioterapia e fonoau-
diologia, exames de apoio diagnóstico e, em 
alguns casos, cirurgias, proporcionando maior 
rapidez ao diagnóstico e ao tratamento.

Os pacientes são encaminhados pelas 
Unidades Básicas de Saúde dos municí-
pios. O agendamento das consultas é feito 
pelos próprios postos de saúde, median-
te sistema informatizado da Secretaria de 
Estado da Saúde.

O objetivo dos AMEs é proporcionar 
atendimento de forma próxima e acessível 
ao cidadão, por meio da prestação de um 
conjunto de serviços que garantam uma in-
tervenção rápida e eficaz, a fim de promover 
o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica 
e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais 
especializados, atendendo à necessidade 
regional nos problemas de saúde que não 
podem ser plenamente diagnosticados ou 
orientados na rede básica, pela sua comple-
xidade, mas que não precisam de internação 
hospitalar ou atendimento de urgência. 

Para tornar o atendimento ainda mais 
humanizado na Unidade de Pronto Aten-
dimento Dr. Charles Antunes Bechara 
– a UPA Samambaia –, reformas, troca 
de mobiliários e adaptações estão sendo 
realizadas no local. As medidas têm pro-
porcionado maior conforto para pacien-
tes e funcionários, com intervenções nos 
quartos de internação, na recepção e no 
setor de emergência, entre outras alas. As 
melhorias têm mantido o nível de satisfa-
ção com o atendimento acima de 90%.

Quem chega à unidade percebe uma 
nova estrutura já na recepção, que ganhou 
envidraçamento para organizar melhor o 
atendimento. No setor de hidratação, no-
vas poltronas acomodam mais confor-
tavelmente os pacientes, que também já 

AME Mauá AME Praia Grande AME Santo André O diretor geral do AME Mauá, Dr. Pedro Gregori

Novas cortinas em vinil separam leitos e 
garantem mais privacidade aos usuários

podem contar com maior privacidade, caso 
precisem passar por internação, com cortinas 
em vinil que separam os leitos.

De acordo com o coordenador da UPA, 
Carlos Eduardo Lobo, os investimentos co-
meçaram ano passado, com novos ambien-
tes para o conforto das equipes médicas e de 
funcionários, a criação de fraldários, de uma 
brinquedoteca e a climatização dos ambientes. 
“Pensamos em viabilizar melhores condições 
para todos e estamos nos esforçando para ob-
ter mais conquistas neste ano, como a implan-
tação do prontuário eletrônico”, planeja.

Para o diretor técnico do Complexo de 
Saúde Irmã Dulce, Airton Gomes, a huma-
nização dos estabelecimentos de saúde re-
quer atenção para as principais carências de 
usuários e equipes. “As adaptações e demais 

melhorias visam exatamente favorecer o tra-
balho dos profissionais de saúde e, ao mesmo 
tempo, propiciar ao paciente o acolhimento 
adequado. A prova de que as medidas são 
benéficas está nas pesquisas realizadas com 
usuários, que apontam mais de 90% dos en-
trevistados satisfeitos com o atendimento em 
geral”, salientou.

Além da qualidade, o tempo de espera 
também é apontado como um dos fatores 
que aumentam o nível de satisfação na UPA, 
gerenciada pela Fundação do ABC. Pelo sis-
tema atual, quando uma pessoa vai à unidade, 
passa por triagem que determina a prioridade 
na consulta médica. Moderno aparelho afere 
sinais vitais como pressão arterial, oxigenação 
do sangue e temperatura. Casos graves são 
atendidos imediatamente.

HMID/Maitê Morelatto



www.fuabc.org.br4

Com reforma de 2,6 mil m² e ampliação 
de 192 m², foram entregues em 1º de julho o 
novo Pronto-Socorro do Centro Hospitalar 
Municipal (CHM) de Santo André e o Am-
bulatório de Especialidades Cirúrgicas.

Os olhos curiosos da aposentada Maria 
de Lourdes, de 65 anos, observavam o novo 
espaço com bastante satisfação. A morado-
ra do Jardim Santa Cristina compareceu ao 
ambulatório de especialidades cirúrgicas do 
hospital para acompanhar o marido numa 
consulta com o ortopedista e aproveitou 
para visitar as novas instalações do pronto-
socorro. “Ficou muito mais organizado. Eu 
lembro que antes era tudo apertado. O am-
biente está maior, bem distribuído, dá gosto 
de ver”.

O elogio da munícipe é a resposta posi-
tiva ao planejamento da equipe responsável 
pela obra, que se preocupou em melhorar 
os ambientes de circulação e espera dos pa-
cientes, a fim de diminuir a distância entre 
os consultórios e as salas de procedimento, 
melhorar os acessos às salas e à porta de en-
trada, onde os pacientes e acompanhantes 
têm o primeiro contato com o serviço. “Or-
ganizamos o fluxo de chegada e distribuição 
dos pacientes pelos ambientes do Pronto-
Socorro. Como são várias especialidades e 
procedimentos, pensamos numa disposição 
para que as pessoas esperem pelo atendi-
mento próximas de onde ele será executado, 
sem precisar percorrer vários andares ou an-
dar por todo o prédio”, explica o Diretor do 
CHM, José Antonio Souto Tiveron.

No projeto do Pronto-Socorro foram 

novo PS e Ambulatório de Especialidades
Cirúrgicas do CHM humanizam atendimento

Santo André entrega ampliação do Centro de
Atendimento Educacional Multidisciplinar

O Centro de Atendimento Educacional 
Multidisciplinar (CAEM) de Santo André 
acaba de passar por ampliação, cujas obras 
foram entregues em 29 de junho. Trata-se 
de unidade dedicada à realização de avalia-
ções multidisciplinares com estudantes re-
cém-chegados, intervenções terapêuticas 
e capacitação de familiares. As mudanças 
foram necessárias para garantir o atendi-
mento de qualidade e com conforto aos 
518 alunos que utilizam o espaço.

Foram investidos cerca de R$ 200 mil 

nas melhorias do equipamento, que con-
tou também com readequação dos espaços 
de atendimento de famílias e da parte ad-
ministrativa, além de novo parque infantil 
e implantação de novo portão na entrada 
para melhorar a segurança.

No CAEM, os estudantes têm acesso 
à equipe de profissionais formada por as-
sistente pedagógica, médico neurologista, 
fonoaudiólogas, psicólogos, terapeutas 
educacionais e orientadores familiares, 
que são psicólogos, devido a um convê-

nio firmado em 2007 com a Fundação do 
ABC/Faculdade de Medicina do ABC. Os 
pais também têm atendimento especiali-
zado com psicólogos enquanto esperam 
os filhos em tratamento.

Com um filho de 11 anos, que não 
conseguia se concentrar nem aprender a 
ler e escrever, Rosimeire Sabino é uma das 
mães que recebeu cuidados dos profissio-
nais do CAEM enquanto seu filho passava 
por atendimento. “Eu sofria muito vendo 
meu filho sem conseguir aprender e eu 

não entendia o porquê”, conta. Mas, no 
primeiro ano, a professora o encaminhou 
para tratamento e ele foi diagnosticado 
com Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade e um atraso de três anos no 
aprendizado. Desde então, ele passa por 
atendimentos no CAEM. "Hoje ele está 
ótimo. Escreve e lê tudo, está no quarto 
ano e eu estou muito feliz com esse cuida-
do que ele recebe. Acredito que cuidando 
na infância, a vida deles pode ser melhor 
no futuro", disse. 

instaladas duas salas de classificação de risco 
para atendimento aos casos de acordo com a 
gravidade. Também constam salas de gesso, 
sutura e procedimentos, além de seis consul-
tórios para o atendimento de oftalmologia, 
ortopedia, neurologia e odontologia/buco-
maxilo – especialidades em que o CHM é 
referência. A área verde subiu de cinco para 
14 poltronas, onde são ministradas as medi-
cações. Na área vermelha, o número de pon-
tos de atendimento foi para oito. E na área 
amarela, a ser instalada nos próximos meses, 
serão 13 leitos totais.

O CHM está localizado no endereço da 
antiga Santa Casa de Misericórdia e foi fun-

dado em 1912. Segundo Tiveron, a média 
mensal de atendimentos no Pronto-Socorro 
é de 12 mil, enquanto no ambulatório é de 
2,8 mil. Para ele, a entrega do espaço revita-
lizado não altera os números citados justa-
mente porque o serviço já é consolidado no 
município. O complexo hospitalar é porta de 
entrada dos casos de urgência e emergência 
de Santo André, principalmente das vítimas 
de acidentes de trânsito – em sua grande 
maioria pacientes de motocicletas.

AMBULATÓrIO
O Ambulatório de Especialidades Cirúr-

gicas teve instaladas duas salas de curativo, 

uma de gesso e oito salas para consultas. A 
grande novidade do espaço é a sala de raio-x, 
que permite que os pacientes realizem o exa-
me no próprio ambulatório, sem precisar se 
deslocar para o setor de diagnóstico, do ou-
tro lado do prédio, como era antes. As novi-
dades integram a primeira parte do projeto 
de reestruturação do CHM. Até o final do 
ano estão previstas as entregas do prédio ad-
ministrativo e da UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) adulto com 10 leitos. O valor total 
do projeto, sem os equipamentos, gira em 
torno de R$ 6 milhões – R$ 5.622.000,00 de 
recursos do governo estadual e R$ 372 mil 
de contrapartida do município.

PMSA/Anderson Pedro
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A Faculdade de Medicina do ABC obteve 
em 2015 sua melhor média geral na avaliação 
anual do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo e permanece no topo do 
ranking das melhores instituições do Estado. 
A média das 30 escolas médicas paulistas com 
recém-formados que realizaram o “Exame 
do Cremesp” ano passado foi de 60,34. Me-
tade das instituições não conseguiu atingir o 
aproveitamento mínimo de 60%. Um contra-
ponto em relação ao desempenho da FMA-
BC, que participou com 112 alunos e obteve 
conceito geral de 70,24.

“Novamente a Faculdade de Medicina 
do ABC ficou classificada entre as melho-
res instituições de ensino, com resultado 
expressivo na avaliação do Cremesp. Mos-
tramos, mais uma vez, a força da FMABC, 
a qualidade de nosso ensino, do corpo do-
cente e dos discentes”, considera o diretor 
geral, Dr. Adilson Casemiro Pires.

Do total de 2.726 egressos que partici-
param do exame de 2015, 48,13% (ou 1.312) 
não alcançaram a nota mínima – ou seja, 
acertaram menos de 60% das 120 questões 
da prova. Entre os egressos de escolas públi-
cas paulistas, a reprovação foi de 26,4%. Já 
entre os cursos de Medicina privados do Es-
tado de São Paulo, 58,8% dos alunos foram 
reprovados. Atualmente existem 45 escolas 
médicas em atividade em São Paulo, das 
quais 30 foram avaliadas. As demais, aber-
tas há menos de seis anos, ainda não haviam 
formado turmas à época do exame.

“O desempenho dos alunos da Medici-
na ABC na avaliação de 2015 foi superior 
ao dos anos anteriores. No exame de 2014, 
por exemplo, obtivemos conceito 64,78. 
Nesta última edição o desempenho foi 
ainda melhor e a nota saltou para 70,24”, 
comemora o professor titular de Farmaco-
logia e coordenador do curso de Medicina 
da FMABC, Dr. David Feder.

O exame do Cremesp de 2015 marcou a 
11ª edição da avaliação, realizada em 18 de 
outubro, em 10 municípios paulistas: Bo-
tucatu, Campinas, Marília, Presidente Pru-
dente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, 
São José do Rio Preto, São Paulo e Taubaté. 
A prova foi composta por 120 questões de 
múltipla escolha e abrangeu as principais 
áreas da Medicina: Clínica Médica, Clínica 
Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia, Obstetrí-
cia, Saúde Pública, Saúde Mental, Bioética 
e Ciências Básicas.

Exame do Cremesp classifica Medicina ABC 
entre as melhores faculdades do Estado

Em nível nacional, pela segunda vez consecutiva a FMABC contará com um membro 
na Comissão de Assessoria da Área de Medicina do ENADE

rECOnHECIMEnTO nACIOnAL
O bom desempenho obtido no exame 

do Cremesp também pode ser observado 
ao longo dos anos no ENADE - Exame 
Nacional de Desempenho de Estudan-
tes, do Ministério da Educação. Trata-se 
de avaliação realizada a cada 3 anos para 

formandos das mais diversas graduações 
e que, neste 2016, abrangerá novamente 
alunos da área da Saúde, como Medicina, 
Enfermagem e Farmácia. Em 2013, a Fa-
culdade de Medicina do ABC conquistou 
seu melhor resultado global de todas as 
edições. No Índice Geral de Cursos - IGC 

(avaliação institucional global), a FMABC 
obteve nota 4 (o conceito máximo da ava-
liação é 5). Já nos cursos isolados, Medicina 
e Enfermagem conquistaram a nota máxi-
ma 5 no ENADE, enquanto as graduações 
em Farmácia, Nutrição e Fisioterapia fica-
ram classificadas entre as melhores do país, 
todas com conceito 4.

Graças a esse bom desempenho, pela 
segunda vez consecutiva a Faculdade de 
Medicina do ABC contará com um mem-
bro na Comissão de Assessoria da Área de 
Medicina do ENADE. Em 2013, a profes-
sora titular de Patologia da FMABC, Dra. 
Deborah Krutman Zveibil, deu início à 
mandato de 3 anos. Neste ano, o titular de 
Farmacologia e coordenador do curso de 
Medicina, Dr. David Feder, foi designado 
para o mesmo cargo, para o período 2016-
2018. “Os sete membros desta comissão 
são responsáveis, entre outras coisas, pela 
elaboração do conteúdo da prova dos for-
mandos em Medicina e pela avaliação dos 
resultados. São professores das diferentes 
regiões do Brasil, escolhidos entre coorde-
nadores e gestores das escolas com melho-
res notas no ENADE. Os resultados ob-
tidos pela FMABC nos últimos anos, com 
nota máxima 5 em Medicina nas duas últi-
mas avaliações, têm nos colocado em des-
taque junto ao Ministério da Educação”, 
considera Dr. David Feder.

Para a Dra. Deborah Krutman Zveibil, 
a presença da FMABC no ENADE pode 
ser vista como “mais uma conquista da fa-
culdade em seu processo de crescimento e 
aprimoramento”. A docente completa: “O 
convite para integrar a comissão do ENA-
DE foi muito importante, já que a comis-
são era formada por apenas seis participan-
tes e todos de escolas médicas consideradas 
de alto nível, sendo duas delas privadas”, 
revela a professora titular de Patologia, 
que acrescenta: “Durante os anos em que 
participei da comissão, vivenciamos um 
processo complexo que começou pela aná-
lise dos exames anteriores, aprendizagem 
da metodologia de aplicação e confecção 
do exame do ENADE, com a elaboração 
das provas a partir de banco de perguntas 
de professores, avaliação dos resultados e 
preparação do relatório da comissão. Pude 
atestar pessoalmente a seriedade da comis-
são e de todo o processo, guardado a sete 
chaves pelo sigilo dos participantes”. 

Dra. Deborah Krutman Zveibil, professora titular de Patologia da FMABC

O titular de Farmacologia e coordenador do curso de Medicina, Dr. David Feder
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nova técnica para 
exame endoscópico é
aplicada no Hospital 
Estadual Mário Covas

HEMC faz mutirão para prevenção do câncer colorretal

Uma nova técnica para realização de co-
langiopancreatografia foi realizada pela pri-
meira vez em 8 de junho no Hospital Estadual 
Mário Covas (HEMC), em Santo André. Sob 
responsabilidade do Serviço de Endoscopia 
Digestiva, o procedimento de “colangiopan-
creatografia endoscópica (CPRE) assistida 
por videolaparoscopia para abordagem em 
estômago excluso em paciente portadora de 
coledocolitíase e By Pass gástrico” foi desen-
volvido pelo Dr. Marcelo Falcão e apresenta-
do como tese de mestrado na Universidade 
de Pernambuco.

A decisão pela nova técnica foi tomada após 
análise da equipe de Endoscopia, que conside-
rou a alternativa “eficaz para melhor detalha-
mento e análise do caso”, explica o diretor do 
hospital e professor da Faculdade de Medicina 

do ABC (FMABC), Dr. Eduardo Grecco.
A colangiopancreatografia é um proce-

dimento indicado para avaliação diagnóstica 
e tratamento das doenças que acometem os 
ductos de drenagem do fígado e do pâncreas. 
“A técnica foi apresentada na tese de mestra-
do do gastrocirurgião Dr. Marcelo Falcão, que 
é endoscopista e professor afiliado da FMA-
BC, e utilizada como base para realização do 
exame, visando melhorar os resultados com 
emprego da videolaparoscopia”, completa 
Dr. Eduardo Grecco.

O exame foi conduzido pelo Dr. Tomazo 
Franzini, da Endoscopia, em conjunto com 
o Dr. Rogério Palma, da equipe cirúrgica, a 
partir de parceria entre o HEMC e a discipli-
na de Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo 
da FMABC. 

O Hospital Estadual Mário Covas 
(HEMC) realizou em 22 de junho mutirão 
para prevenção do câncer colorretal. Ao 
todo foram realizados 52 exames retais – 
sendo 42 colonoscopias – pelas equipes 
médicas e de enfermagem do setor de 
Endoscopia, entre 7h e 18h. Os pacientes 
foram encaminhados pelos municípios da 
região do ABC.

Coordenada pelo Dr. Thiago Ferreira 
de Souza, a ação buscou atender à deman-
da regional e a perspectiva é de que seja 
realizada mensalmente. Os casos em que 
os resultados dos exames foram positivos 
para a doença foram encaminhados para 
tratamento nos equipamentos de saúde 
dos municípios.

Segundo o professor afiliado da Fa-
culdade de Medicina do ABC e diretor do 
HEMC, Dr. Eduardo Grecco, a colonos-
copia é o exame mais indicado para a pre-
venção de tumores intestinais, por detectar 
e tratar a presença de pólipos pré-cance-
rosos. O câncer colorretal – ou câncer de 
intestino – é um dos poucos tipos de tu-
mores que possui prognóstico positivo se 
diagnosticado e tratado precocemente. O 

Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 
que em 2016 serão mais de 34 mil novos casos 
de câncer de intestino. Excluindo os tumores 
de pele não melanoma, o câncer colorretal é o 
terceiro tipo mais incidente no país – atrás ape-
nas do câncer de próstata, com 61,2 mil novos 
casos previstos para este ano, e do câncer de 
mama, com 57,9 mil.

O risco de desenvolvimento da doença au-
menta a partir dos 50 anos, sendo agravantes o 

tabagismo, a hereditariedade e a história pessoal 
de doenças inflamatórias intestinais, como doen-
ça de Crohn e retocolite ulcerativa, assim como a 
alimentação rica em gordura de origem animal, 
conservantes, corantes e carnes vermelhas.

Quanto mais cedo for constatado o tumor, 
maiores serão as chances de cura. Embora 
seja um exame temido, a colonoscopia é um 
procedimento rápido, indolor e permite que o 
médico analise o revestimento interno do reto 

e do cólon. O preparo requer alguns cuida-
dos. O intestino deve estar absolutamente 
limpo. É preciso que o paciente faça uma 
dieta líquida especial, pelo menos 24 horas 
antes do exame, e tome laxativos confor-
me indicação médica.

A recomendação é realizar o exame a 
partir dos 50 anos. Para quem tem fami-
liares com câncer intestinal ou pólipos, a 
investigação deve ser iniciada mais cedo.

Colangiopancreatografia foi realizada pelo Serviço de Endoscopia Digestiva do HEMC

Ao todo foram realizados 52 exames retais, sendo 42 colonoscopias
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Medicina ABC participa de estudo
global sobre câncer de próstata

Estudo sobre os padrões de tratamento 
do câncer de próstata está em andamento 
em centros assistenciais, instituições de en-
sino e de pesquisa de todo o mundo, com 
objetivo de conhecer os modelos contem-
porâneos de terapia adotados nas diferen-
tes regiões do planeta. Até o final de 2016 
deverão ser incluídos 2.500 pacientes pro-
venientes de 100 regiões, entre as quais a 
Ásia, Europa e américas do Sul, Central 
e do Norte. A Faculdade de Medicina do 
ABC, através da disciplina de Urologia, está 
entre os centros de tratamentos seleciona-
dos e, a exemplo dos demais participantes, 
reportará à central do estudo informações 
padronizadas sobre terapia, evolução e fa-
tores que influenciaram as decisões para as 
condutas adotadas.

A inclusão de pacientes no estudo se-
gue critérios pré-estabelecidos e vai até 30 
de novembro. Podem se candidatar indiví-
duos com maior risco de progressão após 
tratamento inicial do câncer de próstata ou 
que tiveram diagnóstico da doença estabe-
lecido já em fase metastática (quando a do-
ença avança para outros órgãos).

O estudo prospectivo terá duração 
aproximada de 5 anos. A FMABC, além 
de integrar o seleto grupo de instituições 
que participam da pesquisa, também con-
ta com um docente entre 11 destacados 
professores, escolhidos nas mais diversas 
instituições internacionais – dos EUA, In-
glaterra, Canadá e Austrália, por exemplo –, 
que constituem o comitê gestor do estudo 
global. O representante latino-americano é 
o Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo, pro-
fessor titular da disciplina de Urologia e 
docente na Pós-Graduação da Faculdade 
de Medicina do ABC, além de vice-presi-
dente da Sociedade Brasileira de Urologia 
e coordenador do Departamento de Uro-
Oncologia da entidade.

Batizado ASPIRE, o estudo teve início 
em 2014, com resultados parciais apresen-
tados nos principais eventos mundiais da 
especialidade – como os congressos da 
American Urological Association (AUA), 
European Association of  Urology (EAU) 
e European Society for Medical Oncology 
(ESMO). Dados atualizados serão relatados 
entre 20 e 23 de outubro próximo, duran-
te a 36ª edição do Congress of  the Société 

Internationale d’Urologie (SIU), em Bue-
nos Aires, Argentina. “A participação da 
Faculdade de Medicina do ABC neste tra-
balho global demonstra de maneira clara a 
inserção e a importância institucional da fa-
culdade no cenário internacional”, garante 
do Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo, cuja 
expectativa é de que a FMABC contribua 
com informações de aproximadamente 20 
pacientes.

PrEVALÊnCIA GLOBAL
O câncer da próstata é a neoplasia ma-

ligna mais diagnosticada em homens após 
os 50 anos, com exceção do câncer de 
pele. Aproximadamente 900 mil casos fo-
ram diagnosticados no mundo em 2008 e 
a estimativa é de 258 mil mortes para este 
ano. A incidência desses tumores varia de 
maneira muito significativa nas diversas 
regiões do planeta, com maior prevalência 
em países da América do Norte e Europa 
Ocidental. A América do Sul é conside-
rada área de risco relativo e homens dos 
países asiáticos são pouco acometidos. Fa-
tores genéticos, ambientais e faixa etária 
são apontados como determinantes. Cha-
ma a atenção que homens originários da 
Ásia, região de baixa frequência, quando 
emigram para áreas onde a incidência é 
consideravelmente maior – como os Es-
tados Unidos, por exemplo –, têm filhos 
com risco de câncer de próstata semelhan-
te ao dos habitantes locais.

Especificamente no Brasil, o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA) estima que 
em 2016 serão mais de 61 mil novos casos 
de câncer de próstata. Em 2013, a doença 
foi responsável por 13.772 mortes no país. 
“Nos últimos anos observamos diminuição 
significativa de mortes por câncer de prós-
tata graças a inúmeros fatores, como trata-
mentos efetuados em fases iniciais, quando 
o tumor pode ser curável, e campanhas 
mundiais de avaliação precoce de homens, 
mesmo assintomáticos, principalmente 
aqueles com antecedentes familiares da do-
ença. Além disso, passamos a contar com 
novos métodos terapêuticos, que permitem 
prolongar significativamente a expectativa 
de vida. São novos agentes quimioterápi-
cos, hormônios (abiraterona e enzalutami-
da), radioterapia de última geração (radioi-

Até o final de 2016, cerca de 2.500 pacientes da Ásia, Europa e américas do Sul, Central e do Norte 
devem estar incluídos na pesquisa

sótopos R123), imunoterapia, tratamentos 
cirúrgicos mais eficientes, medidas de pro-
teção óssea e paliação efetiva, entre outros 
instrumentos”, detalha Dr. Pompeo.

Para o titular de Urologia da FMABC, 
os avanços obtidos pela Medicina nos últi-
mos anos são inquestionáveis. “Constituem 
desafios a serem equacionados tornar dis-

ponível a toda a população mundial esses 
novos recursos, cujos custos são muito ele-
vados, além da indispensável necessidade 
de treinamento dos profissionais envolvi-
dos na área. Por essas razões, ainda existe 
uma disparidade considerável de assistência 
aos portadores de câncer de próstata”, afir-
ma Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo. 

Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo, professor titular da disciplina de Urologia e docente na 
Pós-Graduação da Faculdade de Medicina do ABC

Divulgação
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São Caetano do Sul tem a menor taxa 
de mortalidade infantil do Grande ABC 
(6,01 por mil nascidos vivos). Entre as 
diversas ações permanentes que fazem a 
cidade manter esse importante indicador 
nos níveis de países da América do Norte 
ou da Europa estão os cursos gratuitos 
para gestantes, promovidos pela Secreta-
ria de Saúde. Nos dias 15 e 16 de junho, 
por exemplo, cerca de 50 mamães, papais 
e interessados participaram das palestras 
informativas e preparatórias, com aulas 
teóricas e expositivas, que foram reali-
zadas no anfiteatro do Hospital Infantil 
e Maternidade Márcia Braido, no Bairro 
Olímpico.

De acordo com a diretora clínica do 
Complexo Hospitalar Municipal Maria 
Braido, Dra. Marcia Bataglia, o treina-

mento visa desenvolver capacidades naturais 
e instintivas da mulher, além de fortalecer o 
vínculo e participação dos pais no processo 
de gestação, parto, pós-parto e início da vida 
do bebê. “A experiência de ter um filho inau-
gura um período importantíssimo no ciclo 
vital do casal. Por isso, oferecemos conteúdo 
especial para orientá-los”, explica.

No 1º módulo, os profissionais do grupo 
multidisciplinar abordam os temas “Nutrição 
da gestante e do lactante”, “Pré-natal de alto 
risco”, “Saúde bucal na gestação”, “Impor-
tância da atividade física na gestação”, “As-
pectos psicológicos da gestação e pós-parto” 
e “Puerpério”. O encerramento é marcado 
pela apresentação da maternidade.

Já no 2º módulo, os assuntos em pauta 
são “Pré-natal de baixo risco”, “O parto”, 
“Atendimento do recém-nascido na sala de 

parto e triagem neonatal”, “A alimentação 
nos 1.000 dias”, “Cuidados com o bebê”, 
“Amamentação” e “Planejamento familiar”. 
Nos encontros de junho também foram dis-
tribuídos enxovais, em parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade.

Os cursos para gestantes são organizados 
pelas equipes de Atenção Básica, de Neona-
tologia e de Obstetrícia, Centro de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (Caism) e Casa 
da Gestante de Alto Risco Dr. Aldo Arenella. 
Mais informações no Centro de Estudos Dr. 
Sylvio Torres pelo telefone (11) 4221-5981.

HUMAnIZAÇÃO
Em São Caetano, os partos normais são 

estimulados de forma humanizada. A assis-
tência integral é promovida na Rede Munici-
pal de Saúde. Recém-nascidos são acompa-

nhados na Casa da Gestante até dois anos 
de idade e mês a mês nas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs), onde são garantidos 
o atendimento pediátrico, a vacinação e o 
incentivo ao aleitamento materno. 

Saúde de São Bernardo adota protocolo
específico para idoso com fratura de fêmur

Curso para gestantes capacita mães e pais sulsancaetanenses

Objetivo é agilizar as cirurgias, o que reduz mortalidade, sequelas e episódios de reinternação

A rede municipal de Saúde de São Ber-
nardo passou a adotar protocolo específico 
de cuidado ao idoso que dá entrada nos servi-
ços de urgência e emergência com fratura de 
fêmur. O objetivo é garantir que esse paciente 
se submeta à cirurgia o mais rápido possível, 
o que reduz a mortalidade, as sequelas e os 
episódios de reinternação, ampliando assim 
as chances de o usuário retomar as atividades 
da vida diária com qualidade.

As medidas são aplicadas quando há fra-
tura de fêmur proximal (que não exige a co-
locação de prótese), comuns em pessoas com 
mais de 70 anos. O primeiro atendimento é 
feito pela Ortopedia no Hospital e Pronto-
Socorro Central (HPSC). Constatado o qua-
dro clínico, a equipe multiprofissional é acio-
nada e se inicia série de avaliações e exames 
pré-operatórios para garantir que esse usuário 
esteja em condições de se submeter à cirur-
gia o mais breve possível. Em seguida, ele é 
transferido para o Hospital de Clínicas Mu-
nicipal (HC), onde há cirurgiões de plantão 
para realizar o procedimento.      

“As equipes de Ortopedia do PS e do HC 
trabalham de forma integrada, o que agiliza o 
atendimento. No mês de junho, conseguimos 
transferir esses casos em menos de 24 horas 
e, em grande parte deles, a cirurgia foi feita 
no dia seguinte. Com isso, também abrevia-
mos o tempo de hospitalização. Sem dúvida, 

isso representa uma revolução no modo de 
cuidar desses pacientes idosos”, afirma o co-
ordenador de Ortopedia do HPSC e do HC, 
Maurício de Moraes.

Em média, são atendidos dois casos do 
tipo por semana. Na maioria das vezes, a fra-
tura precede a queda. Isso ocorre devido às 
perdas de massa óssea (osteopenia e osteo-
porose) e muscular, agravadas pelo sedenta-
rismo e pelas limitações de mobilidade que 
acompanham o avanço da idade.

O coordenador de práticas cirúrgicas do 
HC, Guilherme Espírito Santo, explica que, 
segundo a literatura médica, um idoso tem 
30% de possibilidade de vir a óbito no primei-
ro ano após fraturar o fêmur. “Esse paciente 
entra em um processo rápido de degeneração, 
decorrente do longo período em que perma-
nece acamado. Além de perder massa muscu-
lar, a ocorrência de uma trombose é mais pro-
vável. Se agimos rapidamente, aumentamos a 
probabilidade de o paciente retomar a vida 
normal após o procedimento”, relata.

Os usuários recebem alta hospitalar com 
todos os procedimentos médicos e de reabili-
tação agendados, e sua evolução é acompanha-
da de perto pelas equipes na atenção básica.

MAIS CIrUrGIAS
O atendimento com brevidade aos idosos 

com fratura de fêmur e a outros traumas tem 

sido possível graças à ampliação do número 
de cirurgias ortopédicas feitas pelo HC. Em 
2014, a média mensal era de 150. Em 2016 
já são 210.

Atualmente, o HC é o hospital que mais 
realiza cirurgias de trauma ortopédico na re-
gião do ABC, superando, inclusive, unidades 
particulares e também de referência estadual. 

A ortopedia corresponde atualmente a 70% 
de todo o movimento cirúrgico do HC, que 
também realiza cirurgias gerais, cardíacas, em 
otorrinolaringologia e neurocirurgias. A es-
truturação do serviço integrado possibilita o 
atendimento dos usuários que dão entrada no 
HPSC com espera média de 24 horas até a 
transferência.

Primeiro atendimento é feito pela Ortopedia no Hospital e Pronto-Socorro Central

PMSBC/ Raquel Toth

PMSCS/ Eric Romero
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HMCO faz treinamento sobre “Hemorragia Digestiva Alta”

Gestores da Fundação do ABC vistoriam
Hospital Dia da rede Hora Certa São Mateus

Visita à unidade da Zona Leste contou com presença do secretário de Saúde Alexandre Padilha

A presidente da Fundação do ABC, 
Maria Aparecida Batistel Damaia, acompa-
nhada por gestores e diretores da FUABC 
e da Central de Convênios, participou em 
1º de julho de visita às instalações do fu-
turo Hospital Dia da Rede Hora Certa São 
Mateus, na Zona Leste da Capital. A visto-
ria contou com presença do secretário de 
Saúde de São Paulo, Alexandre Padilha.

O Hospital Dia da Rede Hora Certa 
São Mateus substitui com vantagens o 
antigo AMA Especialidades Jardim Tie-
tê II. O novo equipamento foi remode-
lado e ampliado, passando de uma área 
construída de 1.116 m² para 1.867 m². 
Organizada em dois pavimentos, a uni-
dade funciona de segunda-feira a sábado, 
das 7h às 19h, abriga nove consultórios 
médicos, duas salas cirúrgicas e três lei-
tos de recuperação pós-anestésica. Possui 
ainda cinco leitos de enfermaria, nove 
salas para exames, sala de serviço social, 
coleta, acolhimento e medicação, entre 
outras dependências que obedecem às 
exigências de acessibilidade, com cadei-
ras de rodas, banheiros adaptados para 
pessoas com deficiência, piso podotático 
e elevador para cadeirantes.

A Prefeitura investiu cerca de R$ 7,5 
milhões, dos quais R$ 5 milhões na obra 
e o restante repassado à Organização So-
cial de Saúde Fundação ABC, responsável 
pela aquisição dos equipamentos. Trata-se 
da terceira unidade Hospital Dia da Rede 
Hora Certa na Zona Leste. O equipamen-

O Hospital Municipal Central de 
Osasco deu sequência em 7 de junho 
ao ciclo de palestras de capacitação 
e atualização profissional, pelo qual 
profissionais da unidade participam 
mensalmente de encontros sobre um 
assunto específico. A atividade este-
ve sob responsabilidade do médico 
assistente e preceptor do programa 
de residência médica em Cirurgia 
Geral, Dr. Pedro Tavares Moreira, 
que abordou o tema “hemorragia di-
gestiva alta”.

A iniciativa contou com aproximada-
mente 40 participantes entre membros 
da Diretoria Clínica, corpo médico do 
HMCO e equipe de enfermagem.

HEMOrrAGIA
DIGESTIVA ALTA
A palestra sobre hemorragia digesti-

va alta no HMCO abordou as principais 
causas e características da doença, com 
intuito que propor um modelo de aten-
dimento aos pacientes com a patologia 
baseado na literatura atual – incluindo 

a Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva (SOBED), a American As-
sociation for the Study of  Liver Dise-
ases (AASLD), American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) e 
a Sociedade Europeia de Endoscopia 
Gastrointestinal. Dessa forma, o “Pro-
tocolo de Atendimento em Hemorragia 
Digestiva Alta” busca oferecer melhor 
assistência aos pacientes do Hospital 
Municipal Central de Osasco, reduzin-
do a morbimortalidade, com reflexos na 
melhora da atuação da equipe. 

Iniciativa contou com 
aproximadamente 40 participantes

to que hoje oferece oito especialidades em 
consultas e 11 tipos de exames de especia-
lidades passará a oferecer 20 especialida-
des em consultas e 15 em exames.

Durante a visita, o secretário Alexan-
dre Padilha lembrou que a unidade ajudará 
a diminuir as filas de espera por cirurgias. 
O equipamento terá capacidade para pro-
porcionar até 15 cirurgias diariamente, 324 
por mês, e inovará garantindo cirurgias 
eletivas (vascular, urológica e de hérnia) a 
partir de setembro.

Entre 2013 e 2016, o aumento de vagas 
propiciou, em toda a cidade, elevação de 
311% no número de avaliações cirúrgicas 
e 28% de aumento no número de exames 
especializados.

O equipamento de São Mateus abriga 
ainda o Centro de Especialidades Odon-
tológicas (CEO), que antes funcionava na 
UBS São Francisco II, com quatro cadei-
ras odontológicas, e o Centro de Diagnós-
tico e Imagem (CDI).

Padilha frisou que equipamentos como 
o Hospital Dia da Rede Hora Certa São 
Mateus aproximam mais os serviços de 
saúde da população da periferia. “Já temos 
serviços que ficam lá na Avenida Paulista. 
Mas precisamos de serviços cada vez mais 
próximos da comunidade. Além disso, o 
pessoal do Hora Certa também consegue 
agora se aproximar de pacientes de outros 
equipamentos vizinhos, como os dos Cen-
tros de Atenção Psicossocial (CAPS) e das 
Unidades Básicas de Saúde”, afirmou.

Sob gestão da Fundação do ABC, unidade ampliará oferta de 
especialidades em consultas e de exames de especialidades

Equipes da FUABC e da Subprefeitura de São Mateus durante visita ao futuro 
Hospital Dia da Rede Hora Certa São Mateus
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Sob gestão da Fundação do ABC des-
de outubro de 2015, a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 24 horas do bairro Ro-
deio, em Mogi das Cruzes, realizou entre os 
dias 14 e 16 de junho o treinamento “Metas 
e Resultados”, destinado a todos os profis-
sionais da unidade – incluindo colaborado-
res terceirizados. O objetivo foi reforçar as 
metas da unidade, descritas no contrato de 
gestão entre a FUABC e Prefeitura, assim 
como apresentar os resultados obtidos no 
primeiro quadrimestre de 2016.

“O ponto de partida para desenvolver a 
capacitação foi uma frase do livro Alice no 

País das Maravilhas, de Lewis Carroll: ‘Se 
você não sabe para onde vai, qualquer ca-
minho serve’. Buscamos formatar o treina-
mento sobre metas e resultados em sintonia 
com a visão da diretoria da UPA, que julga 
de extrema importância que todos os pro-
fissionais tenham conhecimento das metas 
organizacionais, consideradas instrumentos 
de direção para o alcance dos objetivos da 
unidade”, detalha o analista de Recursos Hu-
manos da UPA, Marcus Fellipi de Araujo.

Durante a atividade, os colaboradores 
puderam esclarecer dúvidas e dar sugestões 
para melhorias de processos internos, que 

facilitem o alcance das metas. “Achei o trei-
namento muito importante e necessário para 
o melhor entendimento do fluxo e das metas 
a serem alcançadas no nosso dia a dia”, con-
siderou o técnico de Enfermagem Adilson 
da Silva Júnior.

APrESEnTAÇÃO DE 
rESULTADOS
Entre os dados apresentados relativos aos 

trabalhos na UPA entre janeiro e abril deste 
ano esteve a produtividade da unidade. Ao 
todo foram 36.215 atendimentos e 22.260 exa-
mes, sendo 5.282 exames de imagem, 16.428 

de análises clínicas e 550 eletrocardiogramas.
Outro destaque do período foi a taxa de 

atendimento a pacientes identificados com 
a cor verde na classificação de risco, cujo 
tempo máximo de espera é de 2 horas. A 
meta para esses casos, estipulada entre 80% 
a 100%, foi atingida em todos os meses, com 
índices variando entre 96,8% e 99,7%.

Já o tempo para execução da classifica-
ção de risco, que é contado desde a recepção 
até o atendimento do enfermeiro no acolhi-
mento, também cumpriu a meta – estipulada 
entre 90% e 100% – em todo o quadrimes-
tre, com índices entre 92,4% e 97,9%. 

As obras do pronto-socorro do Hospital 
Nardini, concentradas no 1º andar, tiveram 
início no ano passado. Desde então, várias 
estruturas físicas foram transferidas para 
que a reforma pudesse avançar e a assistên-
cia aos pacientes não fosse prejudicada. Po-
rém, mesmo com espaço físico reduzido, a 
unidade atendeu demanda superior à média 
dos últimos anos. A alta registrada é de 20% 
nos atendimentos de urgência e emergência, 
que subiram de 1.700 para 2.130 entre janei-
ro e maio deste ano.

Os dados são comparativos ao mesmo 
período do ano passado. Os atendimentos 
de emergência são recebidos, por exemplo, 
via SAMU (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência), Corpo de Bombeiros ou pa-
cientes que chegam por meios próprios. O 
acesso é feito pelo pronto-socorro ou Sala 
Vermelha, dependendo da gravidade.

Atualmente o PS do hospital atende as 
especialidades de Cirurgia Geral, Ortopedia, 
Ginecologia e Obstetrícia, Psiquiatria, além 

de casos referenciados das UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento). “No quesito Saúde, 
é fato que a crise econômica que o país en-
frenta implica em um aumento considerável 
de atendimentos no SUS (Sistema Único de 
Saúde), oriundo em boa parte da dificulda-
de de acesso ao setor suplementar de Saúde. 
Além disso, com a implantação de protocolos 
clínicos e protocolos de acesso hospitalar, as 
equipes do Nardini conseguiram se organizar 
melhor para suprir essa demanda de pacientes 
de nossa microrregião (Mauá, Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra) e de outras regiões, 
apesar das reformas estruturais. Mostramos 
nosso empenho para enfrentar esta situação, 
que inclusive se reflete em nossos indicado-
res. A tendência esperada é aumentar ainda 
mais o número de atendimentos prestados”, 
analisa o diretor técnico do hospital, Dr. Allis-
son Takeo Tsuge.

Após a conclusão das obras do pronto-
socorro, a nova estrutura contará com Enfer-
maria de Retaguarda (20 leitos), Área Verde 

(23 poltronas de observação), Área Amarela 
(8 macas de observação), Sala Vermelha (7 
leitos de urgência), salas de emergência obsté-
trica, consultório odontológico, UTI (Unida-
de de Terapia Intensiva) com 10 leitos e áreas 
de apoio como Nutrição e Farmácia.

DEMAIS SETOrES
Além da alta demanda observada no se-

tor de urgência e emergência, o hospital tem 
registrado picos de atendimentos em outras 
áreas, como maternidade (que também está 
em obras) e ambulatório. Há aumento cres-
cente no número de partos no período men-
cionado, entre janeiro e maio. Foram 851, 
contra 685 no ano passado (alta de 19%). A 
média está em 170 partos mensais. Já no am-
bulatório da unidade, onde médicos de sete 
especialidades atendem a consultas marca-
das, a alta foi de 13% no mesmo período 
(de 7.800 para 9.000). O ambulatório fun-
ciona com agendamentos feitos pela Rede 
de Saúde ou para pacientes do hospital que 

realizam pré e pós-operatório. Atualmente 
são atendidas as especialidades de Cirurgia 
Vascular, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Geral, 
Urologia, Hematologia, Ginecologia, Oftal-
mologia Pediátrica, além de consultas com 
bucomaxilo e fonoaudiólogos.

UPA de Mogi das Cruzes realiza
treinamento sobre metas e resultados

nardini registra alta de 20% nos atendimentos de emergência

Objetivo foi reforçar as metas e apresentar resultados do primeiro quadrimestre Equipe da UPA Rodeio durante treinamento sobre “Metas e Resultados”

Atendimentos de emergência são recebidos via SAMU

Apesar das obras do PS, demandas de urgência e emergência cresceram entre janeiro e maio

PMM/ Gil Sobrinho
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Ex-aluna da primeira turma do curso de 
Farmácia e professora de Bioquímica e Bio-
logia Molecular há 10 anos na Faculdade de 
Medicina do ABC, Dra. Eloah Rabello Suarez 
retornou de pós-doutorado na Harvard Me-
dical School, nos Estados Unidos, desenvol-
vido no Dana-Farber Cancer Institute. Atra-
vés de projeto financiado pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP), a docente do ABC desenvolveu 
uma nova geração de imunoterapia contra o 
câncer, baseada na produção de receptores 
celulares semelhantes à anticorpos.

Conforme definição do Instituto Na-
cional de Câncer (INCA), a imunoterapia é 
o tratamento do câncer a partir da estimula-
ção do sistema imunológico, feita por meio 
do uso de substâncias que modificam a res-
posta biológica. São medicações que bus-
cam melhorar o funcionamento do sistema 
imune – ou seja, as defesas do organismo 
– no combate às células cancerosas.

De acordo com a Dra. Eloah Rabello 
Suarez, os receptores produzidos são capa-
zes de direcionar células do sistema imune 
do paciente (linfócitos) especificamente 
para o local onde encontram-se as células 
tumorais. Ao atingirem o tumor, os linfóci-
tos são ativados, liberando diversos media-
dores químicos que induzem a morte das 
células tumorais. “Esses linfócitos também 
conseguem secretar um segundo anticor-

Professora da Medicina ABC
conclui pós-doutorado em Harvard

Docente de Bioquímica e Biologia Molecular há 10 anos na FMABC, Dra. Eloah Rabello Suarez 
é ex-aluna da primeira turma de Farmácia

A disciplina de Cardiologia da Facul-
dade de Medicina do ABC realizou em 15 
de junho, no Anfiteatro Dr. David Uip, 
aula inaugural do “Curso de Eletrocar-
diografia”, que conta com 170 inscritos. 
Com duração de 6 meses, a capacitação 
tem como público-alvo profissionais de 
saúde e estudantes, com encontros sem-
pre às quartas-feiras, das 19h às 21h. A 
coordenação do curso está sob responsa-
bilidade dos doutores Augusto de Lucca e 
Carlos Alberto Pastore. A orientação é do 
professor titular de Cardiologia, Dr.  An-
tonio Carlos Palandri Chagas.

Cardiologia dá 
início à ‘Curso de 
Eletrocardiografia’

po no microambiente tumoral, capaz de 
reverter uma possível exaustão do sistema 
imune. Trata-se de nova geração de terapia, 
que se destaca por utilizar as células do pró-
prio sistema imunológico do paciente para 
tratar o câncer, potencializando os efeitos 
terapêuticos e minimizando os efeitos cola-
terais”, completa a professora da FMABC.

Batizado “Chimeric antigen receptor T 
cells secreting anti-PD-L1 antibodies more 
effectively regress renal cell carcinoma in 
a humanized mouse model”, o trabalho 
da docente foi publicado recentemente no 
periódico internacional Oncotarget (Vol. 7, 
N° 23 / doi: 10.18632/oncotarget.9114) – 
que possui fator de impacto 6.368.

DEDICAÇÃO À PESQUISA
A professora Eloah Rabello Suarez ini-

ciou sua carreira em pesquisa ainda na gra-
duação, por meio da iniciação científica da 
Faculdade de Medicina do ABC. Ao concluir 
o curso Farmácia, fez mestrado, doutorado e 
pós-doutorado em projetos conjuntos entre 
a FMABC e a Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) – sob orientação da Dra. 
Maria Aparecida da Silva Pinhal, professora 
titular da disciplina de Bioquímica da FMA-
BC. “As bases sólidas das disciplinas ofereci-
das pelo curso de Farmácia durante a gradu-
ação foram fundamentais para a evolução de 
minha carreira”, garante Dra. Eloah Suarez.

Abertura do curso com o titular de Cardiologia, Dr.  Antonio Carlos Chagas

Divulgação
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A Ala Pediátrica do Hospital Municipal 
Irmã Dulce de Praia Grande foi contempla-
da com 10 televisores de LED 20 polegadas, 
que serão instalados nos quartos e benefi-
ciarão crianças internadas e acompanhantes. 
A doação foi feita pelo Rotary Club Novo 
Tempo, de Praia Grande, que também doou 
uma cadeira de rodas para uso geral. O clube 
de servir já é colaborador do Complexo de 
Saúde, contribuindo com a implantação da 
brinquedoteca local e atividades de entrete-
nimento no setor.

Segundo o presidente da entidade para o 
biênio 2015-2016, Alexandre de Araújo Silva, 
os equipamentos foram adquiridos graças ao 
subsídio distrital do Rotary Club Internacio-
nal, no valor aproximado de R$ 7.800,00. “A 
contribuição visa fomentar projetos sociais 
nas cidades. Como já fazemos um trabalho 
social no hospital, verificamos que os apare-
lhos de TV teriam um grande benefício para 
a Pediatria. Certamente, o entretenimento 
irá contribuir de alguma maneira com a re-
cuperação das crianças”, destacou.

Para a coordenadora da Pediatria, UTI 
Pediátrica e UTI Neonatal do “Irmã Dul-
ce”, Érica Bargas Neves Agrela, além das 
crianças, as mães de bebês recém-nascidos 
também serão beneficiadas. “Muitas mães 
chegam a passar de 10 a 15 dias acompa-
nhando seus bebês recém-nascidos, quando 
necessitam de medicação por certo período. 
Com um entretenimento assim, o tempo 
passa mais rápido e elas não se desgastam 
tanto”, considerou.

O gesto do Rotary Club Novo Tempo 
vai ao encontro da proposta de humani-
zação dos serviços de saúde praticada no 
Complexo. “Essa distração será de grande 
importância no tratamento das crianças in-
ternadas”, destacou a enfermeira Josefa Car-
los Cavalcante de Araújo, coordenadora das 
unidades de Clínica Médica e de Psiquiatria 
do Hospital Irmã Dulce, que preside a Co-
missão de Humanização.

As TVs chegaram acompanhadas de 
suportes e a cadeira de rodas, que servirá a 
todos andares do hospital, tem alta durabili-
dade e suporta até 100 quilos.

DOAÇÃO DE COBErTOrES
Uma grande doação de mantas e cober-

tores vai abastecer o estoque de enxovais 
dos leitos do Hospital Municipal Irmã Dul-

rotary doa TVs para setor  
pediátrico do “Irmã Dulce”

Clube entregou aparelhos de LED com 20 polegadas e suportes, além de uma cadeira de rodas

ce, beneficiando pacientes internados e das 
alas de repouso e observação do Comple-
xo de Saúde. As 170 unidades foram uma 
contribuição da Paróquia Santo Antônio do 
Embaré, em Santos, que viabilizou a entrega 
por meio do Voluntariado Irmã Dulce. O 
montante ajudará a repor peças que costu-
mam ser subtraídas dos leitos.

A intermediação da aquisição se deu 
através do contato com a voluntária Maria 
de Lourdes Felix de Souza, carinhosamen-
te chamada de “Malu”, cujos familiares são 
frequentadores da igreja católica. Ela disse 
que por conhecer a grande demanda por 
atendimento no hospital, sensibilizou o Frei 
Claudemir José Garcia Vialli. “Ele se mos-
trou interessado, inclusive, em conhecer o 
hospital e até a enviar mais ajuda para outras 
necessidades”, comentou.

Segundo a coordenadora do Serviço de 
Apoio ao Paciente (SAP), Marisa Paiva, as 
doações serão bem-vindas, uma vez que o 
estoque fica reduzido em razão da ação de 
pacientes ou familiares, que muitas vezes 
costumam levar para casa, de propósito ou 
equivocadamente, peças como toalhas e co-
bertores usados durante a internação. “Mui-
tas vezes não é possível fazer a reposição 

dessas peças de forma tão imediata. Então, 
essas novas unidades nos ajudarão muito”, 
destacou.

Por meio do gesto de uma funcionária 
pública, neta de um paciente internado, fa-
lecido dias atrás, se verifica um exemplo do 
ato involuntário mencionado. Ana Beatriz 
do Nascimento entrou em contato com o 
Hospital para devolver um cobertor, que 
foi levado por engano pelos familiares de 
seu avô, junto com outros pertences dele. 

“Quando chegamos em casa, percebemos 
que a peça era do hospital. Lavamos bem 
e deixamos bem limpo para ser devolvido. 
Não é correto ficar com algo que poderá 
fazer falta para outros pacientes, principal-
mente nessa época do frio”, salientou.

A peça devolvida, assim como todos os 
itens doados, novos e nunca usados, passa-
rão por rigoroso processo de higienização e 
esterilização, até que possam ser disponibili-
zados para uso.

Mantas e cobertores doados passarão por intenso processo de higienização 
e esterilização antes da utilização

Equipamentos de TV serão instalados nos quartos e foram adquiridos graças a subsídio do Rotary Club Internacional

Fotos:  HMID/ Maitê Morelatto
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A disciplina de Oftalmologia da Faculdade 
de Medicina do ABC esteve entre os destaques 
da 14ª edição do Congresso Internacional de 
Catarata e Cirurgia Refrativa – mais conheci-
do pela sigla BRASCRS –, realizada entre os 
dias 1º e 4 de junho no Anhembi, na capital 
paulista. Trata-se de um dos maiores eventos 
do segmento no mundo, com cerca de 3.500 
congressistas. Ao todo foram 14 participações 
do grupo da FMABC entre coordenação e 
discussão em mesas, apresentações de casos, 
temas livres e no Festival de Filmes.

Além da participação, a OftalmoABC 
foi premiada em seis categorias. Dra. Thalita 
Cipriano de Sá Ambrosano foi eleita cam-
peã “Jovem Talento” e conquistou o título 
de melhor caso clínico da sessão “Refrati-
va” com apresentação do tema “Complica-
ções pós crosslinking em criança: buscando 
um final feliz II”. O trabalho do Dr. Fábio 
Henrique Ferrari Nassar também foi eleito 
melhor caso clínico na sessão “Catarata e 
Córnea”, batizado “Faco em paciente alto 
míope pós-transplante de córnea com baixa 
contagem de células endoteliais”.

No Festival de Vídeos, as doutoras Sara 
Lopes e Flávia Rangel conquistaram primei-
ro lugar na categoria “Refrativa” com o ví-
deo “PRK Geométrico”. O campeão da ca-
tegoria “Vídeo Revelação” foi o Dr. Roberto 
Ivo Pasquarelli Neto, pelo trabalho “Deu 
Branco no Lasik”. Os dois vídeos foram 
realizados sob orientação do Dr. Edmundo 
José Velasco Martinelli, chefe do Setor de 
Cirurgia Refrativa e Ceratocone da FMA-
BC. Já o segundo lugar na categoria “Vídeo 
Educativo” ficou com as doutoras Andrêssa 
Passos Masson e Luiza Crepaldi de Almeida, 
que apresentaram “Cirurgia de Putterman”, 

Oftalmologia do ABC brilha no 14º Congresso
Internacional de Catarata e Cirurgia refrativa

Ao todo foram 14 participações do grupo da Faculdade de Medicina do ABC e seis prêmios

sob orientação do Dr. Allan Christian Pie-
roni Gonçalves, chefe do Setor de Plástica 
Ocular, Órbita e Vias Lacrimais.

Também representando a disciplina de 
Oftalmologia, os doutores Renan Remorini 
Rizzi, Bernardo Lopes, Edmundo José Velas-
co Martinelli, Leonardo Verri Paulino e Vag-
ner Loduca Lima foram destacados no con-
gresso para comandar mesas de discussões, 
apresentar casos, palestras e temas livres.

Além dos médicos e docentes da Of-
talmoABC que integraram a programação 

científica do BRASCRS 2016, toda a equipe 
da disciplina – com aproximadamente 100 
profissionais – foi dispensada das atividades 
no campus universitário e pode acompanhar 
as novidades deste que é considerado um 
dos maiores e melhores eventos de catarata 
e cirurgia refrativa de todo o mundo.

BrASCrS 2016
Realizada de 1º a 4 de junho no Anhembi, 

a 14ª edição do Congresso Internacional de 
Catarata e Cirurgia Refrativa também foi palco 

do “10º Congresso Internacional de Adminis-
tração em Oftalmologia” e do “3º Congresso 
Internacional de Enfermagem em Oftalmolo-
gia”. Ao todo foram cerca de 40 convidados 
internacionais de países como Itália, Inglater-
ra, Polônia, Rússia, Estados Unidos, Canadá, 
Índia, Portugal, Espanha, Colômbia, México, 
Venezuela, Peru, Argentina, Suíça, Bélgica, 
Alemanha, Japão, Coréia do Sul e República 
Dominicana, além de aproximadamente 250 
convidados brasileiros do mais alto gabarito, 
expoentes em suas áreas de atuação.

Na comemoração com os vencedores, os doutores Edmundo Martinelli, Luís Gustavo, Fábio Nassar, Andrêssa Masson, Luiza Crepaldi de Almeida, 
Roberto Pasquarelli Neto, Thalita de Sá Ambrosano, Flávia Rangel, Sara Lopes e Vagner Loduca Lima

O professor titular de Oftalmologia da FMABC, Dr. José Ricardo Rehder, o chefe do Serviço de Oftalmologia, 
Dr. Vagner Loduca Lima, e o chefe de Cirurgia Refrativa e Ceratocone, Dr. Edmundo Velasco Martinelli

Durante a entrega dos prêmios do Festival de Vídeos, Sara Lopes, Flávia Rangel, 
Andrêssa Passos Masson e Roberto Ivo Pasquarelli Neto
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São Caetano entrega revitalização e
ampliação do Hospital Infantil Márcia Braido

A população de São Caetano ganhou em 
1º de julho o novo Hospital Infantil e Ma-
ternidade Márcia Braido (Rua Luiz Louzã, 
48, Bairro Olímpico). Com investimento de 
R$ 551.981,04, a revitalização contemplou a 
ampliação da emergência, dos consultórios e 
dos leitos de observação, com criação de dois 
isolamentos, além da implantação das salas de 
coleta e de triagem. O Pronto-Socorro Infan-
til (PSI) iniciou as atividades em 8 de julho.

Os pais da cidade ganharam espaço to-
talmente moderno e adequado para o bom 
atendimento médico de seus filhos. A unida-
de é referência em atendimento pediátrico no 
Grande ABC. As intervenções englobaram a 
recuperação de todo o prédio, criação de dois 
novos leitos, de três consultórios e de mais 
uma sala de isolamento – os antigos espaços 
foram revitalizados. Também houve renova-
ção do sistema de ar-condicionado, pintura de 
todas as paredes, troca de pisos, revisão elétri-
ca e instalação de forro de gesso.

Outra novidade são dois novos geradores 
de 500 kva cada, multiplicando por quatro a 
capacidade de geração de energia em caso de 
interrupção do fornecimento. Os equipamen-
tos de maior capacidade são acionados auto-
maticamente até três segundos após a queda 
de energia. Antigamente, era só um aparelho, 
de 250 kva, que atendia apenas uma parte do 
hospital.

Com a obra, todos os andares do Márcia 
Braido foram interligados ao Hospital Maria 
Braido e setores administrativos das unidades 
foram reorganizados. A acessibilidade a pes-
soas com deficiência ou mobilidade reduzida 
está garantida com elevadores e rampas de 
acesso.

Desde julho de 2014, o PSI funcionava 
provisoriamente no Hospital Euryclides de Je-
sus Zerbini, localizado no mesmo Complexo 
Hospitalar Municipal, e agora retorna ao seu 
local de origem.

Carina e Breno Quirino Possane aprovam atendimento no novo PSI de São Caetano Revitalização ampliou áreas de emergência, consultórios e leitos de observação

Com obra, Hospital Márcia Braido interliga todos os andares ao Hospital Maria Braido

O Hospital Infantil e Maternidade Márcia 
Braido de São Caetano atende 24 horas por 
dia nas especialidades de Pediatria, Ortopedia 
Infantil, Cirurgia Infantil, Cirurgia Plástica 
Infantil, Radiologia, Fisioterapia, Fonoaudio-
logia, Internações Pediátricas, UTI Neonatal, 
Centro Obstétrico, Maternidade e Cirurgia 
Ginecológica. O telefone de contato é 4228-
8100.

nOVO PS InFAnTIL JÁ ESTÁ 
EM FUnCIOnAMEnTO
O novo Pronto-Socorro Infantil de São 

Caetano funciona normalmente desde 8 de 
julho. Segundo o coordenador do Serviço 
de Pediatria do Hospital Márcia Braido, Dr. 
Nelson Rikio Takahashi, a entrada facilitou o 
acesso das ambulâncias. “Já chegam na sala 
da emergência. Isso é fundamental para sal-
var vidas. A média mensal de atendimento 
em 2015 era de 7.000 pacientes. Neste ano, 
cresceu para 9.000. Hoje, apesar da crise eco-

nômica do país, quando mais de 1,5 milhão 
de brasileiros perderam seus convênios mé-
dicos, estamos preparados para absorver toda 
demanda do SUS com qualidade. Nosso PSI 
é referência regional”.

Com relação ao atendimento das crianças, 
melhorou a estrutura física com a instalação 
de equipamentos mais modernos e profissio-
nais preparados com cursos de emergência 
em Pediatria. "São seis pediatras durante o 
dia, seis até a meia-noite, quatro plantonistas 
noturnos e três médicos responsáveis pelos 
pacientes internados na Enfermaria Pediátri-
ca. Temos oito leitos de observação, dois de 
isolamento e seis de UTI Pediátrica", com-
pleta Takahashi, que acrescenta: “Também 
ministramos estágios de internato no Pronto-
Socorro Infantil e na Enfermaria Pediátrica 
para os alunos do 5º e 6º anos da Faculdade 
de Medicina São Camilo de São Paulo. Em 
breve, receberemos os estudantes da USCS. 
Nossa preocupação é melhorar ainda mais a 

qualidade do atendimento com o advento do 
ensino médico na instituição”.

APrOVAÇÃO
Carina Quirino Possane, moradora do 

Bairro Santo Antônio, levou seu filho Breno, 
de 10 anos, com dor de cabeça e nariz entupi-
do, elogiou o atendimento. “Melhorou bastan-
te. Muito rápido. Passou pela consulta e pelos 
exames. Estava com tosse e chiado no peito”.

Já Diana Martins, do Bairro Oswaldo Cruz, 
foi com o filho João Pedro Oliveira Pazotto, de 
9 anos, com crise respiratória, para fazer inala-
ção e tomar medicamentos. “Tenho mais dois 
filhos gêmeos de quatro anos, todos com con-
vênio médico. Mas o atendimento aqui é mais 
ágil e eficiente. A gente gosta muito do Hospi-
tal Márcia Braido, porque conhecemos os mé-
dicos. A estrutura é excelente. Não podemos 
reclamar da Saúde de São Caetano. Melhor que 
em outros lugares, inclusive particulares. Tem 
tudo para dar certo”, disse.

PMSCS/Alexandre Yort

PMSCS/Alexandre YortPMSCS/Eric Romero
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Pedra fundamental do ‘HU’ é lançada em São Bernardo
A construção do novo Hospital de Ur-

gência de São Bernardo, que substituirá o 
Hospital e Pronto-Socorro Central (HPSC), 
começa no segundo semestre deste ano, 
provavelmente no início de setembro. O 
anúncio foi feito em 29 de junho, em sole-
nidade de lançamento da pedra fundamen-
tal do hospital, realizada no estacionamen-
to do PS Central.

As obras do HU serão custeadas inte-
gralmente com recursos de empréstimo 
contraído junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). O novo hospital é 
necessário porque o HPSC está instalado em 
prédio com mais de 43 anos, que não com-
porta mais ampliações ou adequações em 
sua estrutura. Trata-se da unidade hospitalar 
que recebe a maior demanda de usuários da 
cidade, cerca de 900 pessoas por dia.

O HU será erguido na área contígua ao 
atual HPSC, em terreno delimitado pelas 
ruas Joaquim Nabuco, Secondo Modolin e 
Cacilda da Cruz Ferreira. A entrada principal 
será pela Rua Joaquim Nabuco e as ambu-
lâncias terão acesso pela Rua Secondo Mo-
dolin. O novo prédio terá 17.500 m2 de área 
construída, enquanto o atual edifício do PS 
tem apenas 5 mil m2.  Além disso, o proje-
to prevê a construção de uma praça que irá 
acomodar adequadamente o ponto de ôni-
bus e a área reservada aos táxis.

O PS Central continuará funcionando 
normalmente durante o período de obras. A 
primeira etapa será a demolição do imóvel 
que fica na Rua Joaquim Nabuco, hoje ocu-
pado por uma base do SAMU e pelo Servi-
ço de Transporte Sanitário. Quando o novo 
prédio estiver concluído, todos os serviços 
do atual HPSC serão transferidos para lá. O 
atual prédio do PS Central, por sua vez, pro-
vavelmente abrigará a sede administrativa da 
Secretaria de Saúde.

O projeto do HU prevê a construção 

Hospital Municipal de Osasco organiza ‘Semana de Prevenção de Acidentes’
O Hospital Municipal Central de 

Osasco (HMCO) realizou entre os dias 
20 e 24 de junho a SIPAT – Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes do Tra-
balho, que teve como objetivo orientar 
e conscientizar os colaboradores da uni-
dade sobre a importância da prevenção 
de acidentes e de doenças no trabalho, 
assim como valorizar a importância da 
qualidade da vida.

O tema central deste ano foi “A se-
gurança de todos depende do cuidado de 
cada um”. Entre as atividades propostas 
constaram palestras sobre “Qualidade 

de vida”, “Prevenção de acidentes com 
perfurocortantes”, “Não ponha o dedo 
onde não for chamado”, “Procrastina-
ção”, “Estresse no trabalho”, “Ginástica 
laboral” e “Injeção de ânimo”.

A SIPAT do HMCO foi organizada 
pela Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), em conjunto com o 
Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT). Com periodicidade anual, a 
Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho é uma das atividades 
obrigatórias da CIPA. 

de um edifício de sete pavimentos (térreo 
mais seis andares), além de um prédio auxi-
liar para abrigar uma base do SAMU. Con-
tará ainda com três salas cirúrgicas e um 
total de 226 leitos de internação, sendo 20 

de UTI adulto e 10 de UTI pediátrica. O 
pronto atendimento do novo hospital terá 
ainda 40 poltronas e o número de leitos do 
novo hospital será 46% superior à capaci-
dade atual do HPSC.

ArQUITETUrA DE POnTA
Elaborado pelo escritório SPBR Arqui-

tetos, sob a coordenação do arquiteto Ân-
gelo Bucci, o projeto arquitetônico do HU 
preocupa-se com a sustentabilidade e a hu-
manização dos ambientes. Nesse sentido, o 
edifício privilegia a iluminação e a ventilação 
natural, além de contar com recepções am-
plas e esperas distintas dos pacientes pediá-
tricos e adultos por caminhos diferentes.

O projeto arquitetônico do Hospital de 
Urgência de São Bernardo foi o único do 
Brasil a ser selecionado para o respeitado 
catálogo de arquitetura Global Architeture 
Document, de 2015, editado no Japão. Esse 
catálogo reúne 30 projetos arquitetônicos do 
mundo inteiro, que apresentam propostas 
inovadoras na área de arquitetura.

O arquiteto Ângelo Bucci disse que a ela-
boração do projeto foi precedida de sucessi-
vas reuniões com os diretores do Complexo 
Hospitalar e depois exclusivamente com as 
equipes do Pronto-Socorro Central para que 
os profissionais indicassem suas necessida-
des. “A nossa pretensão é que o projeto do 
Hospital de Urgência contemple os anseios 
desses profissionais e que eles se reconhe-
çam no novo prédio”.

O empréstimo com o BID no valor de 
59 milhões de dólares envolve não só a 
construção do HU, como a construção do 
Hospital da Mulher, que substituirá o atual 
Hospital Municipal Universitário (HMU), 
e a conclusão do processo de informatiza-
ção de toda a rede pública de saúde. Para 
a construção e compra de equipamentos 
para o HU serão investidos 38,9 milhões 
de dólares (cerca de 136 milhões de reais), 
com recursos integrais do BID. Já para o 
Hospital da Mulher e a informatização es-
tão previstas contrapartidas do município, 
que também buscará recursos junto aos 
governos estadual e federal. 

Com sete pavimentos, HU terá número de leitos 46% maior do que capacidade atual

Tema central da SIPAT foi “A segurança de todos depende do cuidado de cada um”

Divulgação




