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Gestão da Fundação do ABC
em São Mateus completa um

ano com resultados expressivos

Dermatologia e curso de
Farmácia organizam campanhas

contra o câncer de pele

Ex-aluna da FMABC
conquista Prêmio Jabuti

com livro juvenil

O Hospital Estadual Mário Covas dobrou o número de cirurgias e triplicou o número de internações desde sua inauguração, há 15 anos. 
Vinculado à Secretaria de Estado da Saúde e administrado pela Fundação do ABC, o equipamento de saúde realizou em 2015 total de 

170,9 mil consultas e 11,6 mil internações, além de mais de 1 milhão de exames laboratoriais e de imagem. Pág. 3

Em 15 anos, Hospital Mário Covas dobra
número de cirurgias e triplica internações

Foto: Antonio Nogueira Filho
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Presidente da FUABC participa 
de fórum de saúde em Santos

O município de Santos sediou em 30 
de novembro e 1º de dezembro a primeira 
edição do Comsaúde - Comitê Metropo-
litano da Saúde, uma iniciativa do Grupo 
Tribuna e de vários empresários do setor 
na região. O fórum buscou discutir aspec-
tos que interferem diretamente na quali-
dade, na gestão e na qualificação da saúde, 
ressaltando atuais desafios e iniciativas de 
parcerias que vêm sendo adotadas com o 
setor público, além do crescimento das 
organizações sociais (OSs) na administra-
ção de hospitais municipais e estaduais, 
suas vantagens e desvantagens.

Ao longo dos dois dias foram deba-
tidos com especialistas nas áreas temas 
como “Gestão em Saúde”, “O Empre-
endedorismo na Saúde”, “Capacitação e 
Qualificação” e “Fusões e Aquisições no 
Mercado da Saúde”, além de “Organiza-
ção Social: Experiências e Resultados” – 
painel que contou com participação da 
presidente da Fundação do ABC, Dra. 
Maria Aparecida Batistel Damaia.

A presidente da FUABC discutiu a 
temática com o prefeito de Praia Gran-
de, Alberto Mourão, com o secretário 

municipal de Gestão de Santos, Fábio 
Alexandre Fernandes Ferraz, e com o 
superintendente executivo do Hospital 
Oswaldo Cruz, Paulo Vasconcellos Bas-
tian. Também participaram como deba-
tedores o diretor da VIP Clínica Médica, 
Manoel Nunes Cardoso Neto, e o diretor 
superintendente da Santa Casa de Santos, 
Augusto Capodicasa.

“A organização social deve trabalhar 
de forma integrada junto a toda a rede de 
saúde do município. Essa parceria ‘OS-
Prefeitura’ precisa ter sintonia, para que a 
gestão, de fato, seja compartilhada. Além 
disso, o sistema de saúde deve ser pensa-
do de maneira ampla e regional, para que 
a Atenção Básica, os serviços especializa-
dos e hospitalares funcionem adequada-
mente”, considera Cida Damaia.

Os painéis e palestras encerraram 
o ciclo do Comsaúde, que começou no 
início de novembro com visitas técnicas 
às instalações do Johns Hopkins, hospi-
tal e universidade de ponta em Baltimore 
(EUA), e aos escritórios da UnitedHealth 
Group, em Washington (com informa-
ções do jornal A Tribuna). 

Dra. Maria Aparecida Batistel Damaia, Paulo 
Vasconcellos Bastian, Fábio Alexandre Fernandes 

Ferraz e o prefeito Alberto Mourão

A gerente da UPA de Santos, Zilvani Guimarães,  
Dra. Cida Damaia, a coordenadora médica da UPA  

de Santos, Dra. Gisele Abud Nicolau, e o diretor  
técnico do Hospital Irmã Dulce, Dr. Airton Gomes

Patrimônio do grande ABC,
orgulho da FMABC

Recentemente co-
memoramos o aniver-
sário de 15 anos do 
maior hospital públi-
co do Grande ABC. 
Como professor da 
Faculdade de Medi-
cina do ABC, pude 
acompanhar desde 
o início os trabalhos 
no Hospital Esta-
dual Mário Covas. 
Da abertura dos pri-
meiros ambulatórios 
ao início de exames 
sofisticados, das ci-
rurgias menores no 
Hospital Dia até os 
procedimentos de alta 
complexidade em cirurgia torácica e neu-
rocirurgia, por exemplo.

Depois de tantos anos de atuação, já 
perdi a conta de quantos pacientes eu e 
minha equipe operamos no Centro Ci-
rúrgico do HEMC. Mas certamente cada 
um desses pacientes se recorda do atendi-
mento oferecido pelo hospital, pautado na 
qualidade, humanização e, principalmente, 
no respeito ao usuário e seus familiares.

Já no cargo de diretor da FMABC, es-
tive à frente das negociações com o Go-
verno do Estado de São Paulo para que o 
HEMC se tornasse, efetivamente, hospi-
tal-escola da Medicina ABC. Com a par-
ceria de nosso professor titular e atual se-
cretário estadual da Saúde, Dr. David Uip, 
conseguimos em 2013 realizar esse antigo 
e merecido sonho da faculdade, que reco-
nheceu o trabalho de 45 anos da escola em 
prol da saúde e da qualidade de vida da 
população do Grande ABC.

É motivo de grande orgulho para a Me-

dicina ABC ter como 
campo de estágio, 
como palco principal 
da Residência Médica, 
como nosso hospital-
escola, o Hospital Es-
tadual Mário Covas.

Sem qualquer dú-
vida, posso afirmar 
que a inauguração do 
equipamento de saú-
de em 2001 marcou 
e mudou a história 
do Sistema Único de 
Saúde regional. Nossa 
faculdade, que já se 
destacava como pio-
neira em videolapa-
roscopia, nas cirurgias 

oftalmológicas e em tantas outras áreas, ga-
nhou um cenário de prática de excelência. 
A Medicina ABC adentrava em um novo 
patamar, com a prestação de assistência de 
alta complexidade e amplo engajamento 
dos cursos de graduação, pós-graduação e 
residência médica.

Assim como a população do ABC é 
privilegiada por contar com um hospital 
do porte e qualidade do “Mário Covas”, 
a FMABC é privilegiada em tê-lo como 
hospital-escola. Felicito a todos os funcio-
nários da unidade pelos brilhantes 15 anos 
de assistência, assim como aos nossos pro-
fessores, médicos, preceptores, residentes e 
alunos, que ajudaram o hospital a se tornar 
a referência dos dias de hoje, que fizeram 
história e continuarão contribuindo para o 
crescimento e desenvolvimento deste patri-
mônio do Grande ABC. Parabéns!

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC
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O Hospital Estadual Mário Covas, em 
Santo André, dobrou o número de cirurgias 
e triplicou o número de internações desde 
sua inauguração, há 15 anos. Vinculado à Se-
cretaria de Estado da Saúde de São Paulo e 
administrado pela Fundação do ABC, o equi-
pamento de saúde realizou em 2015 total de 
170,9 mil consultas e 11,6 mil internações, 
além de mais de 1 milhão de exames labora-
toriais e de imagem e 19 mil tratamentos de 
oncologia e nefrologia.

Ainda no ano passado, foram investidos 
R$ 3 milhões para aprimoramento dos servi-
ços. O setor de emergência passou por obras 
de reestruturação e climatização, que incluí-
ram a troca de pisos, forros, instalação de no-
vas redes elétrica e hidráulica. Tais melhorias 
também ocorreram na UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva), com criação 14 novos leitos de 
UTI adulto, sendo dois de isolamento. Com 
esse aumento, o hospital passou a contar com 
total de 59 leitos de Terapia Intensiva.

Entre 2013 e 2014, o HEMC já havia pas-
sado por intervenções visando o aperfeiçoa-
mento do atendimento, entre as quais a refor-
ma e readequação do heliponto, a substituição 
do parque tecnológico, com aquisição e insta-
lação de novos equipamentos, a modernização 
da central de material esterilizado e a amplia-
ção da área de espera da Farmácia de Alto 
Custo em 270 m² – passou de 196 m² para 466 
m², com aumento de 250 para 450 assentos. O 
investimento total foi de R$ 11 milhões.

O ‘Mário Covas’ conta com 2.500 pro-
fissionais em atuação, entre colaboradores 
diretos e terceirizados. Possui 300 leitos entre 
internação, terapia intensiva e complementa-
res, incluindo leitos pediátricos destinados, 
prioritariamente, ao atendimento de crianças 
com câncer. Seu centro cirúrgico é composto 
por 13 salas. O hospital também conta com 
Banco de Sangue, Banco de Leite Humano, 
Centro de Fisioterapia, Central de Vacinas e 
outros serviços que visam otimizar o atendi-
mento aos pacientes. Neste 2016, o orçamen-
to é de R$ 178 milhões.

O hospital é referência e oferece cober-
tura à população de 2,5 milhões de mora-
dores do ABC e outras regiões. O índice de 
aprovação do atendimento foi de 94,4% em 
pesquisas de satisfação realizadas pela Secre-
taria em 2013 e 2014, que envolveu 158 mil 
usuários de 950 estabelecimentos de saúde 
com convênio SUS, instalados em 349 muni-
cípios paulistas. Além disso, o HEMC obteve, 
no decorrer dos anos, diversas certificações e 
prêmios pela qualidade do atendimento. Atu-
almente, possui certificação da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA) em nível 2, 
pela qualidade dos processos e atendimento; 
Inovação Santo André, relacionado à edu-
cação continuada e incentivo profissional; 
Gestão com Qualidade, pelo Coren; Amigo 
do Meio Ambiente, da SES-SP; Amigo da 
Criança, idealizado pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde), entre outros.

HOMENAgENS
Em 18 de novembro, o “Mário Covas” 

organizou solenidade para comemorar o ani-
versário de 15 anos. O evento no Anfiteatro 
Grande ABC, no próprio hospital, contou 
com presenças de autoridades regionais, fun-
cionários e amigos da Faculdade de Medicina 
do ABC, da Fundação do ABC e unidades 
mantidas, entre outros convidados. O ponto 
alto da noite foram as homenagens ao Dr. 
Geraldo Reple Sobrinho, primeiro superin-
tendente do HEMC e quem comandou a 
unidade nos 10 primeiros anos, e ao Dr. De-
siré Carlos Callegari, que completou 5 anos à 
frente da Superintendência e acaba de ser ree-
leito para novo mandato de mesma duração.

Além dos dois homenageados, integra-
ram a mesa solene a presidente da Fundação 
do ABC, Dra. Maria Aparecida Batistel Da-
maia, o diretor geral da Faculdade de Medi-
cina do ABC, Dr. Adilson Casemiro Pires, 
e o ex-diretor do HEMC e da FMABC, Dr. 
Milton Borrelli – médico muito querido, que 
coleciona amizades e admiradores nas insti-
tuições em que trabalhou e compartilhou seu 
vasto conhecimento profissional.

FARMáCIA DE ALTO CUSTO
A Secretaria de Estado da Saúde definiu, 

nesse semestre, projeto para otimizar a dis-
tribuição de medicamentos pela Farmácia de 
Alto Custo do Hospital Estadual Mário Co-
vas. A iniciativa prevê o fornecimento trimes-

tral de medicamentos utilizados por pacientes 
diagnosticados com asma e dislipidemia. Es-
ses dois grupos totalizam aproximadamente 
9 mil pacientes, o que equivale a 1/4 dos pa-
cientes atendidos mensalmente pela unidade 
– cerca de 36 mil no total.

A proposta é que, na ocasião da retirada, 
o paciente com asma ou dislipidemia rece-
ba quantidades suficientes para tratamento 
completo por período de até três meses, com 
agendamento para a próxima retirada efetuado 
nessa mesma ocasião. Os pacientes que utili-
zam medicamentos para outros diagnósticos 
continuarão sendo atendidos mensalmente.

A transição para a nova lógica de fun-
cionamento está em andamento de forma 
gradativa. A Secretaria aguarda a entrega in-
tegral pelos fornecedores dos medicamentos 
previstos para colocá-la em prática. Estima-se 
que a readequação possibilitará a redução de 
25% do público atendido diariamente, o que 
contribuirá para a redução do período de per-
manência na unidade.

Desde o ano passado, a Pasta trabalha 
para otimizar o serviço, que já ganhou mais 
resolutividade com a ampliação do espaço fí-
sico e dos assentos, além da informatização 
das senhas, com agendamento prévio de da-
tas e horários, cujo impacto foi redução su-
perior a uma hora no tempo de atendimento. 
A farmácia atende cerca de 1,2 mil pessoas 
diariamente e recebe aproximadamente 70 
pacientes novos por dia.

Em 15 anos de funcionamento, ‘Mário Covas’ dobra 
número de cirurgias e triplica internações

Hospital estadual localizado em Santo André é referência em média e alta complexidade 
para o ABC e outras regiões de São Paulo

Doutores Vanderley da Silva Paula, Cida Damaia, Desiré Callegari, Geraldo Reple Sobrinho, 
Milton Borrelli e Adilson Casemiro Pires

Os homenageados, Dr. Geraldo Reple Sobrinho e Dr. Desiré Carlos Callegari
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Com objetivo de promover a comunica-
ção inclusiva e melhorar o acesso de usuários 
com deficiência auditiva, o Ambulatório Mé-
dico de Especialidades (AME) de Praia Gran-
de organizou em 21 e 28 de outubro curso de 
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais voltado 
à capacitação de colaboradores. Todas as áre-
as assistenciais, entre as quais auxiliares, téc-
nicos de enfermagem e recepção, passaram 
pelo treinamento, que também terá impacto 
positivo na humanização no atendimento.

Semelhante à língua oral, que é composta 
por fonemas, a LIBRAS também possui ní-
veis linguísticos como fonologia, morfologia, 
sintaxe e semântica. Porém, na língua de si-
nais existem os itens lexicais – mais conheci-
dos como sinais.

Os sinais são formados a partir da com-
binação da forma e do movimento das mãos 
e do ponto no corpo (ou no espaço) onde 

Em 7 de dezembro, a UNAERP do Gua-
rujá foi palco da capacitação “Leishmaniose: 
como e quando suspeitar”. Das 9h às 12h, a 
atividade destinada a agentes comunitários, 
enfermeiros, fisioterapeutas e demais profis-
sionais da área da saúde foi organizada pelo 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II e 
contou com debates e explanações dos con-
vidados Dr. Hermano Poubel (Hospital Santo 
Amaro), Dr. Marcos Caseiro (Emílio Ribas II), 
enfermeira Mônica Malaman (GVE do Esta-
do de São Paulo), enfermeira Carmen Capela 

(Vigilância Sanitária do Guarujá), Cleide Dan-
tas (SUCEM), Dr. Edemilson Montevani (pre-
sidente da Associação dos Médicos do Guaru-
já), Dr. Gustavo Pasquarelli (Emílio Ribas II) e 
Dr. Diogo Elio (USAFA Cidade Atlântica).

Aproximadamente 200 profissionais da 
Saúde participaram da atividade, cuja divulga-
ção contou com o apoio da área de Comuni-
cação da Secretaria de Estado da Saúde.

MEDICINA INTENSIVA
As equipes médica e de fisioterapia da 

UTI adulto do Instituto de Infectologia Emi-
lio Ribas II marcaram presença no Congresso 
Brasileiro de Medicina Intensiva, realizado em 
Porto Alegre (RS), entre 9 e 12 de novembro. 
O grupo apresentou dois trabalhos científicos 
relacionados aos mais modernos recursos diag-
nósticos e assistenciais em ventilação mecâni-
ca. Esses estudos foram publicados na Revista 
Brasileira de Terapia Intensiva, da Associação 
de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

Renato Luis Borba, Daniela Boni, Maria 
Odila Gomes Douglas, Mauricio Rigonatti 

Garcia Gonçalves e Adalton Leonel de Souza 
assinam os dois estudos: “Experiência posi-
tiva da tomografia de impedância elétrica to-
rácica na ventilação mecânica” e “Será que o 
ajuste da PEEP deve ser igual em todas as 
causas da síndrome do desconforto respira-
tório agudo?”.

Após o congresso, coordenadores do curso 
VENUTI e o ERII iniciaram entendimentos 
para que o hospital seja polo para treinamen-
to de instrutores, com base nos resultados dos 
dois estudos apresentados em Porto Alegre. 

Funcionários do AME Praia grande
passam por capacitação em LIBRAS

Instituto Emílio Ribas do guarujá organiza
evento sobre leishmaniose

Treinamento visa humanizar atendimento e melhorar a comunicação com usuários com deficiência auditiva

são realizados. A mesma formação das mãos, 
porém, em lugar diferente no espaço ou no 
corpo, adquire outro sentido. Dessa forma, 
não basta apenas saber os sinais, mas sim sua 

gramática, para que se possa combinar as fra-
ses e estabelecer a comunicação.

A metodologia utilizada no curso do 
AME Praia Grande focou em dinâmicas e 

treinamentos que simularam situações reais 
da unidade. Dessa forma, os funcionários pu-
deram vivenciar as experiências na prática e 
aprenderam a superar as principais dificulda-
des de comunicação com portadores de de-
ficiência auditiva. “A equipe de treinamento 
também sugeriu reunir cópias dos principais 
documentos solicitados por portadores desta 
deficiência, a fim de facilitar a comunicação 
visual e agilizar o atendimento”, acrescenta o 
diretor geral do AME-PG, Dr. Cassio Lopes.

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
é a língua usada pela maioria dos deficientes 
auditivos dos centros urbanos brasileiros e 
reconhecida por Lei. O curso no AME-PG 
buscou capacitar colaboradores que aten-
dem diariamente a população, promovendo 
o acolhimento adequado de pacientes, visi-
tantes e acompanhantes portadores de defi-
ciência auditiva.

Na palestra sobre leishmaniose, os convidados Hermano Poubel, Marcos Caseiro, Mônica Malaman, 
Carmen Capela, Cleide Dantas, Edemilson Montevani, Gustavo Pasquarelli, e Diogo Elio

Grupo do ERII publicou dois trabalhos científicos 
na área de ventilação mecânica
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A Sociedade Brasileira de Dermatolo-
gia organizou em 26 de novembro, pelo 18º 
ano consecutivo, a Campanha Nacional de 
Prevenção ao Câncer da Pele, que no Gran-
de ABC foi coordenada pela disciplina de 
Dermatologia da Faculdade de Medicina do 
ABC. Ao todo foram atendidos 205 pacien-
tes no mutirão, que teve como sede o Insti-
tuto de Pele da FMABC, no próprio campus 
universitário em Santo André. A população 
teve à disposição orientações e exames clíni-
cos gratuitos, das 9h às 15h.

Os interessados participaram inicial-
mente de palestra de 15 minutos sobre os 
riscos para o câncer de pele e as formas de 
prevenção. Em seguida, todos passaram por 
atendimento específico, com realização de 
exames dermatológicos e de dermatoscopia 
(avaliação de assimetria, bordas, coloração e 
diâmetro das pintas). Casos suspeitos foram 
encaminhados para tratamento na rede pú-
blica municipal ou no próprio Instituto de 
Pele da Faculdade de Medicina do ABC.

O câncer de pele é causado pelo efeito 
cumulativo da radiação solar e normalmen-
te se manifesta em pessoas com idade mais 
elevada. Por esse motivo, é uma das doenças 
mais constantes no público acima de 50 anos. 
“É importante que as pessoas se conscienti-
zem da necessidade de prevenção da doença 
e também que passem periodicamente por 
avaliação médica. A maioria dos casos de 
câncer de pele é fácil de tratar e curável. O 
importante é buscar o diagnóstico precoce 
para proporcionar melhor prognóstico”, ex-
plica a professora de Dermatologia da FMA-
BC, Dra. Cristina Laczynski, que coordenou 

Campanha nacional contra o câncer de pele 
atende mais de 200 pacientes na FMABC

Curso de Farmácia participa de ‘Campanha Nacional de Fotoeducação’

a campanha na região.
Cerca de 30 profissionais da FMABC es-

tiveram envolvidos nos atendimentos, entre 
dermatologistas, médicos residentes e alunos de 
Medicina membros da Lapac - Liga de Atendi-
mento e Prevenção às Afecções Cutâneas.

ATENÇÃO AOS SINTOMAS
As principais características de risco para 

o câncer de pele são a presença de sardas, 
antecedentes na família, ferimentos que não 
cicatrizam com facilidade, pintas, sinais e ver-
rugas que mudam de tamanho e cor, além de 
lesões avermelhadas. Todos que possuírem 
suspeita devem comparecer à campanha.

O horário que apresenta risco mais acen-
tuado de exposição ao sol é entre 10h e 16h, 
quando há maior incidência de raios ultra-
violetas. O filtro solar ainda é um dos princi-
pais meios de proteção contra raios solares e 
deve ser passado a cada duas horas ou logo 
após a entrada na água. O uso de bonés, 
chapéus e camisetas escuras, que absorvem 
a radiação solar e diminuem a exposição di-
reta da pele ao sol, também é recomendado 
pelos dermatologistas.

ALTA INCIDÊNCIA
O câncer da pele é o mais comum de 

todos os tipos de câncer e representa mais 

da metade dos diagnósticos da doença. O 
Instituto Nacional de Câncer (INCA) esti-
ma para 2016 total de 181.430 novos casos 
da doença no país. O câncer da pele tipo 
não melanoma é o mais incidente no Brasil, 
com cerca de 175 mil novos casos neste ano. 
Quanto ao tipo melanoma, cuja letalidade é 
elevada, a estimativa do INCA é de aproxi-
madamente 6 mil casos novos.

No mutirão deste ano da Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia foram 129 postos 
de atendimento distribuídos em 25 estados 
brasileiros. Cerca de 3 mil voluntários parti-
ciparam levando informações e realizando o 
diagnóstico a todos que compareceram. 

Pelo segundo ano consecutivo, o curso 
de Farmácia da Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) participou da “Campanha 
Nacional de Fotoeducação”. Trata-se de 
evento organizado pelo Fórum Nacional 
de Farmácias Universitárias, com o obje-
tivo promover a fotoeducação e prevenir 
o aumento da incidência do câncer de pele 
a partir da conscientização de pacientes, 
comunidade universitária e público em 
geral. A ação na FMABC teve apoio de 
alunos membros da Liga de Assistência 
Farmacêutica e ocorreu dias 24, 26 e 29 de 
novembro, no prédio Anexo 3 do campus 
universitário, em Santo André.

Professores e alunos estiveram à dis-

posição de pacientes e acompanhantes que 
frequentam os ambulatórios de especiali-
dades da faculdade, bem como de funcio-
nários e da comunidade acadêmica, para 
passar orientações práticas sobre os tipos 
de protetores solares, uso correto desses 
produtos e cuidados gerais com a pele.

Nos dias 24 e 29, os trabalhos ocorre-
ram com palestras, orientações e distribui-
ção de amostras de protetores solares. Já 
no dia 26, as atividades foram em parceria 
com a disciplina de Dermatologia do cur-
so de Medicina da FMABC, que esteve à 
frente da Campanha Nacional de Preven-
ção ao Câncer da Pele, organizada pela 
Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Organizada pela disciplina de Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC, ação em Santo André teve atendimento 100% gratuito

Professores e alunos orientaram a população sobre os tipos de protetor solar, uso correto e cuidados gerais com a pele
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Primeiros ‘cipeiros’ do contrato de gestão para as unidades de São Mateus

Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho comanda treinamentos e SIPATs

Novembro foi um mês especial para o Ser-
viço Especializado em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho da Fundação do ABC, 
o SEESMT. Foram diversas ações prevencio-
nistas visando conscientizar os colaboradores 
da FUABC e da Central de Convênios.

Para atingir os objetivos foram utilizadas 
duas ferramentas. A primeira foi o treinamen-
to da brigada de incêndio da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) Central de Santos e da 
UPA Rodeio de Mogi das Cruzes, com foco 
na prevenção, abandono de área, combate a 
princípio de incêndio e a incêndio, assim como 
nos primeiros socorros, visando preparar as 
equipes para eventuais emergências.

A outra ferramenta foi a SIPAT - Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho, prevista na Norma Regulamentadora Nº 5 
(NR-5), do Ministério do Trabalho e Emprego. 
O SEESMT participou da organização da SI-
PAT da UPA de Santos e da própria Central de 
Convênios, que pela primeira vez foi realizada 
de forma descentralizada. Com periodicidade 
anual, a SIPAT é uma das atividades obrigató-
rias da CIPA - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes.

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Maior unidade mantida da Fundação do 

ABC, a Central de Convênios (CC) organizou 
entre 28 de novembro e 2 de dezembro a edi-
ção 2016 de sua Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho. Com intuito de au-
mentar a participação dos colaboradores e fa-
cilitar o acesso aos funcionários de centenas de 
unidades vinculadas à CC, pela primeira vez o 
evento foi descentralizado, com atividades di-
vididas em diferentes equipamentos de saúde.

O Centro Hospitalar Municipal (CHM) de 
Santo André foi palco das palestras “Depres-
são: a doença do século” e “Hepatite: saber e 
cuidar”, enquanto a Escola da Saúde de Santo 
André sediou “Saúde mental: manejo a crise” 
e o anfiteatro da UBS Vila Dayse recebeu os 
temas “LER e DORT: prevenção e cuidados” 
e “Descarte de resíduos da saúde”.

Em São Caetano, o Hospital Maria Brai-
do reuniu colaboradores em duas ocasiões: 
“Aplicação da ergonomia postural no local de 
trabalho” e “Estresse x alimentação”. Na UBS 
Rudge Ramos, em São Bernardo, o assunto em 
destaque foi o “Transtorno afetivo bipolar: sai-
ba quando o humor vira doença”.

O encerramento da SIPAT 2016 da Central 
de Convênios foi marcado por duas atividades. 
No CHM houve apresentação do grupo de te-
atro do CEREST - Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador de Santo André. Já no 

Sob responsabilidade da Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes, a Facul-
dade de Medicina do ABC realizou entre 
os dias 21 e 25 de novembro a Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes, que neste 
2016 teve como tema central “Priorizando 
a vida com saúde e segurança”. Foram cin-

co dias de trabalho intenso para levar aos 
colaboradores informações sobre saúde e 
segurança, dentro e fora do ambiente or-
ganizacional. Entre os temas abordados 
constaram “A importância do uso e con-
servação dos EPI’s”, “Transtorno de perfil 
sexual: pedofilia e zoofilia”, “Comporta-

mento no ambiente profissional”, “Fluxo 
do Gerenciamento de Resíduos da Institui-
ção” e “DST/AIDS”. Além das palestras, a 
professora Fernanda Castilho, juntamente 
com alunos do curso de Terapia Ocupa-
cional, realizou intervenção nos diversos 
setores da faculdade.

Semana de Prevenção de Acidentes na Medicina ABC

A psicóloga Adriana Dantas Jordão, do Grupo de Medicina Preventiva da NotreDame Intermédica

Treinamento da brigada de incêndio da UPA Central de Santos

anfiteatro da sede da CC houve palestra sobre 
“Síndrome de Burnout: o impacto na vida pes-
soal e profissional”, comandada pela psicóloga 
Adriana Dantas Jordão, do Grupo de Medici-
na Preventiva da NotreDame Intermédica.

PRIMEIROS ‘CIPEIROS’ 
DE SÃO MATEUS
O Serviço Especializado em Engenha-

ria de Segurança e Medicina do Trabalho da 
Fundação do ABC realizou de 21 a 25 de no-
vembro deste ano curso de formação para os 
primeiros ‘cipeiros’ do contrato de gestão para 
as unidades da Rede Assistencial da Supervisão 
Técnica de Saúde (STS) São Mateus. Após a 
capacitação, foram empossados 30 membros 
para a gestão 2016/2017, sendo 16 titulares e 
14 suplentes – metade eleita pelos colaborado-
res e metade indicada pelo empregador.

A CIPA é regida pela Norma Regulamen-
tadora Nº 5 (NR-5) da Portaria 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Tem como 
objetivo principal a redução de acidentes de tra-
balho e de doenças contraídas nesse ambiente. 
Seus membros reúnem-se mensalmente para 
discutir pontos importantes da segurança den-
tro das unidades e para propor ações relaciona-
das a não conformidades verificadas.

O treinamento para São Mateus ocorreu 
no anfiteatro da sede da Central de Convênios, 
em Santo André. Entre os temas abordados 
estiveram “Definição de Acidentes de Traba-
lho. O que é CIPA?”, “Legislação trabalhista – 
C.F / CLT / Leis trabalhistas”, “Ferramentas 
da qualidade na investigação de acidentes do 
trabalho”, “Agentes Ocupacionais, Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPI) e Análise 
Preliminar de Risco (APR)”, “Mapa de risco, 
estudo do ambiente e das condições de traba-
lho”, “Prevenção e combate a incêndio”, “Do-
enças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), 
noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS) e medidas de prevenção”, 
“Metodologia de investigação de acidentes e 
doenças do trabalho”, e “Plano de trabalho e 
cronograma anual”.
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Ex-aluna conquista Prêmio Jabuti pelo livro 
“O labatruz e outras desventuras”

Dr. Sidney glina assume Urologia da FMABC

Formada em 1988 pela Faculdade de Me-
dicina do ABC, a cirurgiã do aparelho diges-
tivo Dra. Judith Cristina Gouveia Nogueira 
conquistou o primeiro lugar na categoria “Li-
vro Juvenil” do 58º Prêmio Jabuti pelo livro 
“O labatruz e outras desventuras”. Conside-
rado a mais importante premiação do livro 
brasileiro, o Jabuti 2016 foi entregue em 24 
de novembro, no Auditório Ibirapuera, pela 
Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Com 120 páginas e publicado pela Editora 
Quatro Cantos, “O labatruz e outras desven-
turas” foi lançado em 2015 e é composto por 
trilogia de fábulas, que apresenta ao público 
juvenil temas indigestos que permeiam a exis-
tência humana: solidão, frustração e morte.

A princípio, a ex-aluna da FMABC es-
creveu os contos para crianças e adolescen-
tes, abordando questões importantes sobre a 
existência humana, mas geralmente evitadas 
em uma tentativa – “talvez equivocada por 
parte dos adultos” – de poupá-los de sofri-

A disciplina de Urologia da Facul-
dade de Medicina do ABC tem novo 
professor titular. Dr. Sidney Glina foi 
aprovado para o cargo máximo da ca-
deira em 9 de novembro, avaliado por 
banca de peso composta pelos dou-
tores William Carlos Nahas (titular 
de Urologia da USP), Valdemar Ortiz 
(titular de Urologia da UNIFESP), An-
tonio Carlos Lima Pompeo (professor 
Emérito da FMABC), Caio Parente 
Barbosa (titular de Saúde Sexual, Re-
produtiva e Genética Populacional da 
FMABC) e Adilson Casemiro Pires 
(diretor geral da FMABC e titular de 
Cirurgia Cardiotorácica).

Responsável pela coordenação de to-
das as ações da disciplina, tanto no ensino 
como na pesquisa e na assistência, o pro-
fessor titular deve ter perfil de liderança, 
capacidade de articulação e habilidade 
para lidar com conflitos, além de ser ca-
paz de captar recursos para a instituição 
por meio da área em que atua. Para con-
correr ao cargo é necessária elaboração de 
currículo lattes e de memorial – espécie 
de biografia focada nas experiências aca-
dêmicas. No dia do concurso, o candidato 
apresenta aula em nível de graduação, pela 

Doutores William Carlos Nahas, Adilson Casemiro Pires, Sidney Glina, Antonio Carlos Lima Pompeo, 
Valdemar Ortiz e Caio Parente Barbosa

Vencedora na categoria “Livro Juvenil” do Prêmio Jabuti 
2016, Dra. Judith Cristina Gouveia Nogueira

Capa do livro “O labatruz e outras desventuras”

mento. A autora acredita que não oferecer 
ficção com esses temas aos indivíduos em 
formação, aparentemente contribuiria para 
que o confronto com situações reais se tor-
nasse ainda mais difícil.

Em “O labatruz”, que é o primeiro conto 
e tem características de fábula, o personagem 
central acaba sendo exposto exaustivamente à 
solidão por não encontrar outro de sua espé-
cie. É imediata a identificação com os questio-
namentos da adolescência, como a aceitação 
em um grupo e as dificuldades do início da 
vida amorosa. No segundo, “O construtor de 
navios”, o sentimento de frustração aparece 
no personagem que, a princípio, era bem-su-
cedido em todos os aspectos e possuía todos 
os bens materiais e afetivos de que necessi-
tava. A última história, “O homem que fazia 
luz”, aborda poeticamente a finitude.

Ao construir contos delicados com tais temas, 
Judith Nogueira busca oferecer leitura prazerosa, 
que acaba por alcançar também os adultos.

qual é avaliado em relação à didática, postura, 
domínio do tema, uso de exemplos práticos, 
conexão do assunto com a experiência profis-
sional, entre outros critérios.

Terminada a explanação, o candidato pas-
sa por arguição durante aproximadamente 3 
horas. Os cinco membros da banca examina-
dora fazem considerações sobre o currículo/
memorial e perguntas a respeito da aula. Os 

jurados se reúnem, emitem os pareceres, cal-
culam a média geral e o resultado é divulgado 
em seguida. A avaliação didática corresponde 
a 30% da nota, enquanto a análise e a argui-
ção do currículo lattes e do memorial equiva-
lem aos 70% restantes.

Novo titular da Urologia, Dr. Sidney Gli-
na substitui Dr. Antonio Carlos Lima Pom-
peo, eleito professor Emérito da FMABC.

DESTAQUE ACADÊMICO
Formado em Medicina pela Faculda-

de de Medicina da Universidade de São 
Paulo (1977), Dr. Sidney Glina traz no 
currículo residência médica em Cirurgia 
Geral (1978-1980) e em Urologia (1980-
1983) no Hospital das Clínicas da FMUSP, 
onde também defendeu o doutorado em 
Medicina (1991). Atualmente é diretor ad-
ministrativo do Projeto Alfa, coordenador 
do comitê de nominação da Sociedade La-
tino-Americana de Medicina Sexual, orien-
tador permanente da Faculdade de Medici-
na do ABC e investigador do Programa de 
Pós-Graduação. Também integra o corpo 
clínico do Instituto H Ellis e dos hospitais 
Albert Einstein, Sírio-Libanês, Nove de Ju-
lho e Oswaldo Cruz. É membro do corpo 
docente da Faculdade de Ciências Médicas 
de Porto Alegre, do conselho de orientação 
e administração da Associação Brasileira 
para o Estudo das Inadequações Sexuais, 
do comitê de história da Sociedade Latino-
Americana de Medicina Sexual, entre outras 
atribuições. Tem experiência na área de Me-
dicina com ênfase em cirurgia urológica, 
atuando principalmente em disfunção erétil, 
infertilidade masculina, reprodução assistida 
e incontinência urinaria. 

Foto: Antonio Nogueira Filho



www.fuabc.org.br8

Diretor do ‘Irmã Dulce’ é 
premiado por atuação na OAB

Palestra marca ‘Novembro Azul’ 
no Complexo Irmã Dulce

Ações 
sustentáveis 
beneficiam 

atendimento 
na UPA 

Samambaia

Pela relevância dos serviços prestados na 
Comissão de Direito Médico da OAB/SP 
(Ordem dos Advogados do Brasil), o diretor 
técnico do Complexo Hospitalar Irmã Dul-
ce, Dr. Airton Gomes, foi um dos homena-
geados no 31º Prêmio Magnífico Melhores 
de 2016. O evento em 16 de novembro teve 
lugar na Câmara Municipal de São Paulo. A 
importância do trabalho voltado à defesa de 
temas como aspectos ético-profissionais e 
direitos dos pacientes justificaram a indica-
ção à premiação.

Criado pela jornalista Zildetti Montiel, o 
prêmio homenageia pessoas que se destaca-
ram no exercício de suas atividades, em di-
versos segmentos. Além do médico e diretor 
técnico do ‘Irmã Dulce’, foram premiados 
profissionais de outras áreas, como advoga-
dos, jornalistas, médicos, empresários e ar-
tistas. “Ficamos muito felizes pelo reconhe-
cimento ao trabalho, que é relevante para a 

O Brasil deve contabilizar neste ano saldo 
de pelo menos 61 mil novos casos de câncer 
de próstata em homens com idade acima de 
50 anos, segundo a Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU). No ‘Novembro Azul’, mês 
dedicado à conscientização sobre a doença, o 
alerta foi apresentado durante palestra viabi-
lizada pelo Rotary Club Praia Grande Novo 
Tempo e a Diretoria do Complexo Hospitalar 
Irmã Dulce. Preconceito e falta de informa-

ção podem explicar os motivos pelos quais o 
câncer de próstata faz tantas vítimas.

Conforme o médico convidado para ex-
por o tema, o urologista Igor Bovi, a maio-
ria dos que desenvolvem a doença só busca 
ajuda médica após detectar seus sintomas, ou 
seja, quando a doença se manifesta. A resis-
tência ao exame de toque retal por homens da 
terceira idade seria a principal resposta para o 
diagnóstico tardio, segundo Igor Bovi. Mui-

tos não sabem que para diagnosticar um caso, 
além do toque retal, é preciso combinar o 
exame de sangue específico, o PSA. “Menos 
de 40% dos homens na faixa etária indicada 
fazem os exames regulares para detecção do 
câncer de próstata”, aponta.

A falta ou pouca informação favorece o 
desinteresse pelo diagnóstico precoce. Segun-
do o palestrante, o recomendável é o acom-
panhamento anual com o médico urologista.

Melhorias realizadas ao longo de 
2016 na Unidade de Pronto Atendi-
mento Dr. Charles Antunes Bechara 
– a UPA Samambaia – proporcio-
naram amplos benefícios para pa-
cientes, funcionários e para o meio 
ambiente. Além de reformas inter-
nas, troca de mobiliários e melhores 
instalações para as equipes, água de 
reuso foi utilizada para limpeza da 
fachada. O sistema de drenagem de 
água de ar-condicionado também 
passou a ser usado para irrigação de 
jardins no entorno.

Desde o início do ano, as obras 
mudaram a aparência da unidade, 
com reforma de telhado e reparos 
em locais com infiltração. A recep-
ção envidraçada e os novos mobi-
liários facilitaram o atendimento e 
o trabalho das equipes médicas, de 
enfermagem e dos setores adminis-
trativos. Dentro da política de hu-
manização do Complexo Hospitalar 
Irmã Dulce, foi construído um setor 
de conforto para acomodar funcio-
nários nos intervalos de plantões e 
de refeição.

Segundo o coordenador da UPA 
Samambaia, Carlos Eduardo Lobo, 
o cronograma ainda contou com a 
construção de centrais de gases e de 
filtragem de água. “O novo sistema 
filtra quase 45 mil litros antes de che-
gar ao reservatório. A central de ga-
ses, que antes ficava exposta ao tem-
po, agora está devidamente coberta e 
protegida, com backup que assegura 
o atendimento”, destacou.

A captação de água drenada dos 
aparelhos de ar-condicionado, que an-
tes era despejada na rede coletora co-
mum, agora ajuda a irrigar os jardins. 
“São soluções sustentáveis, que pro-
duzem bons resultados e muitos bene-
fícios”, comenta o coordenador, que 
prevê mais ações para 2017. “Teremos 
uma segunda etapa de melhorias, que 
complementarão as atuais”, completa.

sociedade, para o Direito e para a Medicina”, 
considera Airton Gomes.

A judicialização de temas voltados à saú-
de, a doação de órgãos, o erro médico e os 
medicamentos de alto custo são alguns dos 
principais assuntos tratados pela Comissão 
de Direito Médico da OAB/SP.

Além da especialização em Ginecologia 
e Obstetrícia, Dr. Airton Gomes é professor 
universitário com mestrado pela Faculdade 
de Medicina do ABC e doutorado pela Uni-
versidade de São Paulo (USP), com MBA 
em Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio 
Vargas. Atuou como delegado-superinten-
dente do Conselho Regional de Medicina 
de São Paulo (Cremesp), órgão para o qual 
publicou livros em coautoria abordando o 
tema Bioética. É formado em Direito pela 
Faculdade de Direito São Bernardo, sendo o 
primeiro diretor distrital da Associação Pau-
lista de Medicina (APM).

Membro da Comissão de Direito Médico 
da Seção SP, obstetra Airton Gomes foi considerado 

um dos destaques de 2016

No mês da campanha de prevenção contra a doença, equipes se mobilizam em favor de maior conscientização

Fotos: HMID/Maitê Morelatto
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Professor da FMABC comanda congresso da
Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil

Empatia é tema de premiação 
entre alunos de Medicina

Combate ao tabagismo
Vinculado à disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina do ABC, o setor de 

Reabilitação Pulmonar organizou em 10 de novembro confraternização de encerramento do 
terceiro grupo de cessação de tabagismo. O tratamento é realizado no próprio campus univer-
sitário da FMABC, com atendimento médico e reuniões em grupo terapêutico com psicóloga 

e terapeuta ocupacional. A partir de parceria com o Poder Público, pacientes atendidos no 
programa também têm acesso à medicação gratuita. Munícipes da região do ABC interessados 

em parar de fumar podem obter mais informações pelo telefone (11) 4438-3558.

Encontros ocorrem no campus da Medicina ABC

A Sociedade Brasileira de Neurologia In-
fantil (SBNI) promoveu entre os dias 12 e 15 
de outubro a 11ª edição do Congresso Bra-
sileiro de Neurologia Infantil e o 2º Encon-
tro das Sociedades de Neurologia Infantil do 
Cone Sul, que tiveram lugar no Mabu Ther-
mas Grand Resort, em Foz do Iguaçu. A or-
ganização dos eventos esteve sob responsabi-
lidade do professor da Faculdade de Medicina 
do ABC e presidente da SBNI para o biênio 
2016-2017, Dr. Rubens Wajnsztejn.

Docente da FMABC há mais de 30 anos 
e chefe do setor de Neurologia Infantil, Dr. 
Rubens assumiu a SBNI em janeiro deste 
ano com o desafio de organizar esses dois 
grandes eventos. A primeira edição do en-
contro Cone Sul ocorreu em 2015, na Ar-
gentina, com presenças de representantes 
de sociedades de neurologia infantil do país 
sede, Chile, Brasil, Uruguai e Paraguai. O 
evento foi repetido neste ano com grande 
sucesso no Brasil, abrindo espaço para a tro-
ca de experiências e de conhecimentos den-

Empatia não é simpatia. Para ser simpá-
tico, basta sorrir e ser educado com o outro. 
Já a empatia vai além. É colocar-se no lugar 
do outro antes de agir, falar, gesticular e se 
relacionar. Trata-se de atributo fundamental 
àqueles que atuam na área da Saúde. Pensan-
do nisso, o presidente do Instituto Ideia Fér-
til e professor titular da disciplina de Saúde 
Sexual, Reprodutiva e Genética Populacional 
da FMABC, Dr. Caio Parente Barbosa, e o 
docente Dr. Renato de Oliveira deram início 
a aulas de Empatia Médica junto aos acadê-
micos de Medicina. O objetivo é justamente 

implementar desde a faculdade a cultura da 
empatia para os futuros médicos.

Com intuito de estimular o entendimen-
to sobre a temática, os docentes criaram o 
“I Prêmio Ideia Fértil #compartilheamor de 
Empatia Médica”, cujos resultados foram 
divulgados em solenidade dia 18 de novem-
bro, no anfiteatro Dr. David Uip. Na cate-
goria “Artes Gráficas”, o vencedor foi Lucas 
Quaglio. Na modalidade “Citações e Prosa”, 
o primeiro lugar ficou com Alana Degaspari. 
Por fim, venceu na categoria “Poesia” a alu-
na Mirella Rabello.

Abertura do Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil em Foz do Iguaçu

Marilda Dib, Lucas Quaglio e o Dr. Caio Parente Barbosa

tro dos mais diversos temas. “Percebemos 
que muita coisa que é problema ou tabu em 
um país, pode ser também em outro vizinho 
ou já contar com uma solução efetiva. Por 
isso a troca de experiências é extremamente 

importante”, considera Wajnsztejn.
Já o Congresso Brasileiro de Neurologia 

Infantil chegou em 2016 à 11ª edição, com o 
grande desafio de repetir o sucesso da edi-
ção 2015, realizada em São Paulo, que regis-

trou o recorde de 450 inscritos. Neste ano, o 
evento em Foz do Iguaçu superou a marca 
passada ao reunir 527 congressistas em pa-
lestras, debates, apresentações de trabalhos e 
mesas de discussões. 

Divulgação SBNI

Divulgação
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Iniciativa pioneira da FMABC é mostrada
em seminário sobre direitos dos animais

Tema é debatido em Audiência  Pública na Assembleia Legislativa

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas da Universidade de São Paulo 
(FFLCH/USP) organizou dias 3 e 4 de no-
vembro a 9ª edição do “Seminário de Ética e 
Direitos dos Animais”, cujo tema central foi 
a “Utilização de Animais na Experimentação 
Científica”. Entre os destaques da programa-
ção esteve a palestra da professora da disci-
plina de Propedêutica Médica da Faculdade 
de Medicina do ABC, Dra. Odete Miranda, 
convidada para apresentar a experiência da 
instituição como primeira faculdade de me-
dicina do país a abolir o uso de animais vivos 
nas aulas de graduação.

Com entrada gratuita, o simpósio teve lu-
gar no auditório da Casa de Cultura Japonesa, 
na Cidade Universitária da USP Butantã, sob 
responsabilidade do Grupo de Pesquisa sobre 
Ética e Direitos dos Animais do DIVERSI-
TAS - Núcleo de Estudos das Diversidades, 
Intolerâncias e Conflitos da FFLCH/USP. O 
objetivo foi promover espaço de diálogo crí-
tico acerca da questão da apropriação dos ani-
mais para o uso das biociências, as implicações 
éticas, políticas, mercadológicas e jurídicas.

Foram mais de 15 palestras ao longo dos 
dois dias, com temas versando sobre “Pesqui-
sa interdisciplinar e direitos dos animais”, “A 
imprensa e o Instituto Royal: uma parceria 
para desinformação”, “O falso dilema da ex-
perimentação animal reproduzido pela grande 
mídia”, “O lobby pró-vivissecção e a derrota 
do PL n. 1.691/2003”, “A objeção de consci-
ência como estratégia para a substituição do 
uso de animais no ensino: enfrentamentos e 
potencialidades” e “Por uma nova Biologia: 
o pluralismo metodológico frente ao redu-
cionismo vivisseccionista”, entre outros. A 
última explanação do simpósio foi sobre “A 
experiência da abolição do uso de animais no 
ensino da Faculdade de Medicina do ABC”, 
com a Dra. Odete Miranda.

TRABALHO PIONEIRO
A Faculdade de Medicina do ABC tornou-

se em 17 de agosto de 2007 a primeira facul-
dade de medicina do país a abolir o uso de 
animais vivos nas aulas de graduação. A prática 
passou a ser permitida somente para pesquisas 
inéditas, com relevância científica e previamen-
te aprovadas pelo CEEA - Comitê de Ética em 
Experimentação Animal da FMABC.

À época, a decisão gerou grande polêmica 
entre professores e alunos, além de questio-
namentos sobre possíveis prejuízos ao ensi-
no. Entretanto, o tempo mostrou que a deci-
são pioneira foi acertada. Os alunos do curso 
de Medicina que ingressaram a partir de 2008 
não tiveram aulas com animais vivos. Esses 

A Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (ALESP) recebeu em 22 de 
novembro a Audiência Pública “Uso de 
animais vivos no ensino: ainda é necessá-
rio?”. O evento discutiu a necessidade de 
manter animais como cobaias no ensino 
em cursos das áreas de Medicina, Biolo-
gia, Psicologia, Odontologia e Ciências 
Farmacêuticas e foi promovido pelo de-
putado estadual Feliciano Filho (PSC-SP), 
defensor da causa animal e autor de diver-
sos projetos e leis estaduais de proteção e 
defesa dos animais, como a 15.316/2014, 
que proibiu o uso de animais em testes de 

mesmos alunos, quando chegaram ao 6º e 
último ano da graduação, participaram do 
ENADE - Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes, do Ministério da Educação, e 
obtiveram nota máxima 5, confirmando que 
a ausência de animais vivos nas aulas não 
compromete o ensino da Medicina.

Entre as principais alternativas utilizadas 
para substituição de animais vivos estão sof-
twares, bonecos, uso de animais quimicamen-
te preservados (que tiveram morte natural) e 
incorporação dos cursos básicos à prática clí-
nica – quando o aluno passa a aprender com 
casos reais, em seres humanos.

Em 2008, a decisão da FMABC rendeu 
homenagens na Câmara de Vereadores de 
São Paulo. O então diretor, Dr. Luiz Henri-
que Camargo Paschoal, recebeu a Medalha 
Anchieta e o Diploma de Gratidão da Cidade 
de São Paulo. Já a vice-diretora, Dra. Maria 
Alice Tavares da Silva, recebeu o título de Ci-
dadã Paulistana.

Já em dezembro de 2015 foi a vez das 
docentes Odete Miranda e Registila Beltrame 
receberem o “Prêmio Palmas para o Bem”, 
oferecido pelo Fórum de Proteção e Defe-
sa Animal da Cidade de São Paulo durante a 
conferência “O fim dos testes em animais – a 
nova era em avaliação de segurança em cos-
méticos e medicamentos”. O evento ocorreu 
na Câmara Municipal de São Paulo e reco-
nheceu os esforços das professoras da FMA-
BC para a proibição do uso de animais vivos 
nos cursos de graduação – trabalho que con-
tou com fundamental contribuição de outros 
docentes da instituição, como a Dra. Nédia 
Maria Hallage. 

produtos cosméticos, higiene pessoal, perfu-
mes e seus componentes.

O evento na ALESP contou com presen-
ças do juiz federal Anderson Furlan, da pro-
fessora da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia (FMVZ) da USP, Júlia Matera 
(premiada em concurso internacional sobre 
métodos substitutivos ao uso de animais no 
ensino), e da Dra. Odete Miranda, professora 
da Faculdade de Medicina do ABC – insti-
tuição de ensino que desde 2007 não utiliza 
animais nas aulas. Também fizeram parte da 
mesa da audiência representantes do Conse-
lho Federal de Medicina Veterinária e da Fa-

culdade de Jaguariúna (FAJ).
Antes da fala dos palestrantes foi exibido 

o documentário “Cobaia”, do ativista Marcos 
Spallini (do Holocausto Animal), que conta 
com a participação do biólogo Sérgio Greif, de-
fensor dos métodos substitutivos. “Perninha”, 
um cão que foi cobaia da Universidade Federal 
de Viçosa (MG) e libertado por ação judicial, 
mediante manifestação popular, também este-
ve presente, logo no início da audiência, ilus-
trando o tema tão polêmico e essencial.

PROTEÇÃO ANIMAL
De acordo com o deputado Feliciano Fi-

Professora da disciplina de Propedêutica Médica da Faculdade de Medicina do ABC, Dra. Odete Miranda

Reprodução
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Faculdade participa de simpósio sobre métodos 
alternativos ao uso de animais no ensino

Tema é debatido em Audiência  Pública na Assembleia Legislativa

O Conselho Nacional de Controle de 
Experimentação Animal (Concea) realizou 
em São Paulo, dias 5 e 6 de outubro, o “Sim-
pósio de Métodos Alternativos ao Uso de 
Animais no Ensino” – iniciativa que buscou 
compartilhar experiências para construir 
modelos de educação que atendam a de-
mandas éticas, legais e sociais. A Faculdade 
de Medicina do ABC esteve representada 
no evento pela coordenadora do Biotério 
e responsável pela supervisão de todas as 
pesquisas que envolvam animais de labora-
tório na instituição, Dra. Giuliana Petri, que 
apresentou o trabalho “Alternativa ao uso de 
animais vivos na aula prática de vias de ad-
ministração na disciplina de Farmacologia”.

Segundo Petri, desde 2010 a FMABC 
tem oferecido curso gratuito de uma sema-
na a alunos de graduação e pós-graduação, 
com utilização de método alternativo, a fim 
de ensinar a manipulação correta de ani-
mais, garantir o bem-estar dos mesmos e o 
cumprimento de todas as leis vigentes que 
regem a matéria. “Preparamos os estudan-
tes para que saibam lidar adequadamente 
em possíveis situações em que precisem 
atuar com animais, como em estudos cien-
tíficos pertinentes, por exemplo. Para esse 
treinamento, desenvolvemos um método 
alternativo em que utilizamos cadáveres de 
ratos utilizados em pesquisas e que seriam 
descartados. Através de preparo específico, 
conseguimos reaproveitar esses cadáve-
res nas aulas práticas como alternativa ao 
uso de animais vivos”, detalha a veterinária 
Giuliana Petri, que também é professora 
titular da disciplina de Farmacologia e To-

lho, a utilização de animais no ensino é cada 
vez mais questionada, tanto no meio acadêmi-
co, como na sociedade civil, seja por questões 
éticas ou científicas. “Há crescente tendência 
em situar os animais em uma esfera moral, 
reconhecendo-os como sujeitos de direito. 
As mais importantes universidades do mun-
do têm abandonado o seu uso”, afirma. Por 
meio do Projeto de Lei 706/2012, de sua au-
toria, o deputado defende que a utilização de 
animais no ensino restrinja-se a estudos ob-
servacionais em campo, exames clínicos que 
auxiliem o diagnóstico do paciente e animais 
que estejam de fato necessitando da interven-

ção de um profissional para restabelecimento 
de sua saúde. O projeto regulamenta, ainda, 
a utilização de material biológico e cadáveres 
adquiridos eticamente.

A Lei Federal 9.605/1998 (Lei de Crimes 
Ambientais), em seu artigo 32, parágrafo 1º, 
estabelece que é crime a realização de pro-
cedimentos dolorosos ou cruéis em animais 
vivos, ainda que para fins didáticos ou cientí-
ficos, quando existirem recursos alternativos.

Para coibir a prática, atualmente existem 
no mercado diversos métodos substitutivos, 
como bonecos realísticos humanos para fins 
didáticos. Simuladores bovinos avançados têm 

um complexo sistema de órgãos internos, que 
permite a prática de apalpação e parto. Além 
disso, são diversos os simuladores caninos que 
viabilizam o treinamento de procedimentos 
como suturas, injeção venosa, cirurgias, raio 
X, entubação e estabilização espinhal. Outros 
simuladores, como o de felinos e de ratos, 
são igualmente realistas. Manequins também 
simulam a resistência e movimentos naturais 
de um animal vivo e permitem a prática segu-
ra antes de se iniciar o trabalho com animais 
verdadeiros. Além disso, existem softwares de 
alta qualidade que utilizam inteligência artifi-
cial e métodos in vitro. 

xicologia da Faculdade de Medicina Vete-
rinária da Universidade Metropolitana de 
Santos (UNIMES).

O “Simpósio de Métodos Alternativos 
ao Uso de Animais no Ensino” foi organiza-
do pelo Concea em parceria com a Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG) e a Univer-
sidade de São Paulo (USP), com apoio do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp). Também contou com colabora-
ção das universidades federais de São Paulo 
(Unifesp) e do Paraná (UFPR).

PROCESSO DE TRANSIÇÃO
O Concea aprovou 17 métodos alterna-

tivos ao uso de animais. Formalizada em se-
tembro de 2014, a lista inaugurou o processo 
de reconhecimento de técnicas sugeridas por 
entidades como o Centro Brasileiro de Vali-
dação de Métodos Alternativos (BracVAM) 
ou por estudos colaborativos internacionais 
publicados em compêndios oficiais. A nor-
ma estipula cinco anos para substituição do 
uso de animais. Para calcular o período, a 
instância projetou o tempo necessário para 
adequação da infraestrutura laboratorial e 
capacitação de recursos humanos demanda-
dos pelos ensaios substitutivos.

Em fevereiro de 2016, o Concea publi-
cou no Diário Oficial da União a Diretriz 
Brasileira para o Cuidado e a Utilização de 
Animais em Atividades de Ensino ou de 
Pesquisa Científica (DBCA), documento 
sobre responsabilidade institucional que dá 
respaldo legal à objeção de consciência. 

A coordenadora do Biotério e responsável pela supervisão das pesquisas que envolvam animais de 
laboratório na FMABC, Dra. Giuliana Petri

Cão “Perninha” foi levado à audiência na 
ALESP como símbolo da luta contra o uso de 

animais vivos no ensino

Reprodução
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Hospital Nardini participa de
Congresso Brasileiro de Psiquiatria

Médicos e enfermeiros são treinados
para atendimentos de urgência

Os médicos residentes do segundo ano 
do programa de Residência Médica em Psi-
quiatria do município de Mauá, que atendem 
no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini 
e na Rede Municipal de Saúde, participaram 
do XXXIV Congresso Brasileiro de Psiquia-
tria, realizado entre 16 e 19 de novembro no 
Transamérica Expo Center, na Capital.

O trabalho apresentado foi produzido 
pela médica residente Ana Cláudia Venezia-
ni, sob supervisão do coordenador do pro-
grama, Dr. Adiel Rios, e avaliou a presença 
de sintomas depressivos nos cuidadores dos 
pacientes internados na enfermaria do hos-
pital. Durante o estudo, foi identificada alta 
prevalência de sintomas depressivos nos cui-
dadores de portadores de doenças mentais, 
o que sinaliza a necessidade de implantação 
de medidas preventivas focadas nesta popu-
lação. Esta foi a primeira vez que o município 

Teve início em novembro série de capa-
citações destinadas aos médicos e membros 
da enfermagem do Hospital Nardini. O 
treinamento de Suporte Avançado de Vida 
(SAV) tem como tema principal aperfeiçoar 
as habilidades dos profissionais no procedi-
mento de reanimação cardiopulmonar, co-
mumente necessário em casos de urgência. 
A capacitação foi ministrada pelo Dr. João 
Grecco, médico intervencionista do Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), e pela enfermeira Márcia Ribeiro 
Wada – ambos representantes do Núcleo de 
Educação às Urgências (NEU) –, além da 
gerente de Educação Permanente do Nú-
cleo de Urgência, Amanda Santos.

O treinamento teve início em 8 de no-
vembro, com novos encontros dias 22 e 29. 
A capacitação teve início em 2015 em toda 
a Rede de Saúde e já abrangeu profissionais 
das 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 
das quatro Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPAs) do município. Ao todo, 506 traba-
lhadores já foram treinados e receberam cer-
tificados. Dessa vez, o curso foi ministrado 
aos profissionais da Santa Casa de Mauá, do 
Hospital Nardini e também atendeu a toda 
a microrregião. Em cada período do treina-
mento, a equipe foi formada por dois médi-
cos, dois enfermeiros e quatro auxiliares de 
enfermagem. O objetivo foi treinar o rápido 

manejo e reconhecimento do paciente grave, 
bem como criar senso crítico para estimular 
uma atuação humanizada. No curso também 
foram desenvolvidas habilidades cognitivas 
em sala de emergência, levando o partici-
pante a adquirir técnicas imprescindíveis ao 

correto manejo do paciente crítico.
Os participantes foram expostos a cená-

rios realísticos, com ajuda de um manequim 
que responde a comandos do instrutor de 
forma fisiológica. Foram simulados casos 
como infarto agudo do miocárdio, edema 

agudo de pulmão, manejo das vias aéreas 
(entubação e extubação), intoxicações e até 
mesmo a humanização do atendimento do 
acompanhante. O boneco utilizado no cur-
so foi alugado pela Secretaria Municipal de 
Saúde junto ao Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, localizado na Capital.

Durante os cenários, os participantes 
tinham livre arbítrio para tomar decisões e 
iniciar tratamentos que julgavam pertinentes 
ao caso clínico proposto pelo instrutor. A 
depender da terapêutica adotada, trabalho 
em equipe e eficácia de tempo-resposta, o 
estado clínico do manequim podia evoluir 
ou não, o que torna a experiência de ensino 
totalmente interativa e didática. “A principal 
melhoria que alcançamos é a qualificação do 
preparo destes profissionais para o atendi-
mento do paciente nos primeiros minutos 
da urgência. Grande parte deles, em âmbito 
nacional, não dispõe de tanto preparo para 
os atendimentos críticos. O segundo aspec-
to que visamos é a melhoria de indicadores 
de óbito e a diminuição de doenças prove-
nientes de técnicas mal empregadas nestas 
situações. O feedback das equipes têm sido 
ótimo e por isso também trabalhamos a mo-
tivação e a valorização dos profissionais”, 
explica Dr. João Grecco. De janeiro a outu-
bro de 2016, o Hospital Nardini atendeu a 
4.200 casos de urgência. 

teve trabalho aprovado no congresso. “Estes 
dados reforçam a necessidade de qualificar o 
cuidado não só do paciente internado, mas 
também de toda a família. Foi uma experiên-
cia enriquecedora. Permaneceremos estimu-
lando a participação dos médicos residentes 
nestes encontros científicos com foco na 
reinserção social e qualificação da assistência 
ao usuário”, comenta Dr. Adiel Rios. O pro-
grama de residência médica em Psiquiatria de 
Mauá completa o terceiro ano e já desponta 
como uma das primeiras opções escolhidas 
por quem presta o processo seletivo via Siste-
ma Único de Saúde (SUS) em São Paulo.

NOVA áREA
Com capacidade para 20 leitos, sendo 10 

femininos e 10 masculinos, a área de Saúde 
Mental do Hospital Nardini foi entregue re-
formada e ampliada em janeiro de 2016 e é 

destinada a pacientes com quadro de depen-
dência química ou transtornos mentais. A 
unidade é referência para atendimento de pa-
cientes de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra. A reestruturação, que seguiu as di-
retrizes da Política Nacional de Humanização 
do Ministério da Saúde e custou R$ 230 mil 
aos cofres municipais, oferece aos usuários 
ambiente acolhedor, que possibilita à equipe 
trabalhar de forma mais aprofundada o con-
ceito de reinserção social dos usuários.

Na unidade, os pacientes são diariamente 
acompanhados por equipe multiprofissional 
composta por psiquiatras, enfermeiros, psicó-
logos, terapeuta ocupacional e assistente social, 
além de passarem por atendimentos nos CAPSs 
(Centro de Atenção Psicossocial) do município. 
Entre janeiro e outubro deste ano, o hospital re-
gistrou 4.350 atendimentos no pronto-socorro 
de Psiquiatria e 460 internações.

A médica residente Ana Cláudia Veneziani, 
que apresentou trabalho no Congresso 

Brasileiro de Psiquiatria

Objetivo foi treinar o rápido manejo e reconhecimento do paciente grave, assim como a atuação humanizada
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Nova CIPA toma posse no Hospital Central de Osasco
O Hospital Municipal Central de Osasco 

empossou em 13 de outubro sua nova Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) para a gestão 2016/17. São 22 mem-
bros, sendo 11 eleitos pelos funcionários e 
11 indicados pela Diretoria. Todos passaram 
por capacitação em temas diversos, como 
“Mapa de Riscos”, “Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA)”, “Tipos de 

classificação de riscos de trabalho”, “Brigada 
de incêndio” e “Prevenção de doenças sexu-
almente transmissíveis”. Os novos integran-
tes também assistiram aula sobre segurança 
do trabalho, para entender a dinâmica de 
suas funções como cipeiros na unidade.

A eleição ocorreu entre 22 e 26 de agos-
to e contou com votação de 572 colaborado-
res, ultrapassando a marca do ano passado, 

quando 458 foras às urnas. Os membros 
titulares indicados pelo empregador são 
Douglas de Lima Alves, Marcel Lima, An-
drea Cristina Mercandalli, Valdir Camacho, 
Severina Maria Bento de Souza e Natalie 
Suzelle de Oliveira. Os suplentes são Gilde-
te Magda Lopes, Valéria Lima Borges, Joyce 
Araújo de Barros, Andrea Helena de Moraes 
Rodrigues e Karina Carvalho Cursio Costa. 

Já os membros titulares eleitos pelos colabo-
radores são Silvio Antônio Bordignon Filho, 
Ademir Luís da Silva, Thiago Félix da Silva, 
Genílson Geraldo dos Santos e Ivonéia dos 
Santos Cabral Leme. Os suplentes são Pau-
lo Roberto Ferreira Júnior, Fernanda Santos 
de Oliveira, Marcio Ribeiro de Souza, Maria 
Lúcia Silva Barbosa, Maria Noele de Lima 
Nono e Cristiano da Silva Viana.
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Atividades buscaram divulgar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama

Projetada para realizar até 600 atendimentos, UPA Central de 
Santos já registrou mais de 900, o que gera sobrecarga

Santos faz campanha para uso racional de 
unidades de pronto atendimento

Centro Hospitalar Penitenciário previne câncer de mama

A Prefeitura de Santos deu início em outubro a campanha 
para o uso racional das unidades de pronto atendimento, em 
especial a UPA Central – gerenciada pela Fundação do ABC – 
e o Pronto-Socorro da Zona Noroeste. O objetivo é conscien-
tizar a população para que procure por esses serviços apenas 
nos casos de urgência e emergência, ou seja, quando não é 
possível esperar uma consulta médica na policlínica.

Foram afixados faixas e cartazes nas unidades, além da 
entrega de folderes educativos aos usuários. Em Santos, os 
pacientes com suspeita de dengue, Zika e febre chikungunya 
podem procurar a policlínica de referência da sua residência, 
sem necessidade de agendamento prévio.

UPA CENTRAL
A UPA Central de Santos foi inaugurada em janeiro de 2016 

em substituição ao PS Central, cuja média de atendimentos di-
ários era de 450 e, em dias de maior demanda, 500. Projetada 
para realizar até 600 atendimentos por dia, a UPA Central já 
registrou mais de 900, o que gera sobrecarga e demora maior 
para o atendimento dos pacientes classificados como sem riscos 
(com marcação azul).  Atualmente, estes usuários representam 
cerca de 60% das pessoas que procuram a UPA Central.

“Percebemos que há pacientes que procuram os serviços de 
urgência e emergência para atestado médico ou com queixas que 

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) do Centro Hospitalar 
do Sistema Penitenciário, em parceria 
com as diretorias Geral, Administrativa 
e Técnica da unidade e a Diretoria Exe-
cutiva de Recursos Humanos da FUA-
BC organizou diversas atividades para a 
conscientização, prevenção e diagnósti-
co precoce do câncer de mama na cam-
panha ‘Outubro Rosa’.

Nos dias 18, 25, 27 e 28, os médi-
cos Dra. Soraya Gomes Amorim e Dr. 
Marcelo Nicaretta Scramin mobilizaram 

os funcionários do CHSP e abordaram 
temas como a necessidade das mulheres 
conhecerem suas mamas e estarem aten-
tas a possíveis alterações, como realizar 
o autoexame das mamas, a necessidade 
de frequentar o médico ginecologista pe-
riodicamente e de realizar a mamografia, 
entre outros.

Em 25 de outubro, a Diretoria Exe-
cutiva de Recursos Humanos da FUABC 
viabilizou palestra sobre a temática com 
a enfermeira Najara Silva Dorta, do gru-
po NotreDame Intermédica.

unidades de saúde, com objetivo de aproximar ainda mais os 
usuários da Administração Municipal.

No primeiro dia de atendimento, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h, equipe da Ouvidoria Presente esteve na UPA Central. 
A unidade já havia recebido projeto piloto em junho.

PRIMEIRA SIPAT
 ‘Nutrição’ foi o tema abordado no encerramento da pri-

meira “Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Traba-
lho (SIPAT) da UPA Central de Santos, em 25 de novembro. 
No dia anterior, cerca de 30 profissionais da unidade assisti-
ram palestra sobre gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde, a cargo do gestor ambiental José Alexandre Filho, do 
Departamento de Sustentabilidade da Fundação do ABC.

O especialista abordou as diferenças dos lixos contami-
nado, químico, infeccioso e reciclado no ambiente hospitalar, 
assim como a importância do armazenamento correto de cada 
um deles para otimizar recursos, preservar o meio ambiente e 
evitar acidentes de trabalho.

Ao longo da semana, a 1ª Sipat da UPA Central também deba-
teu temas como humanização, ética e bioética, qualidade de vida e 
saúde ocupacional. “As palestras tiveram como objetivo promover 
a reflexão sobre a qualidade de vida do funcionário e do usuário”, 
destacou a gerente da UPA Central, Zilvani Guimarães. 

podem ser resolvidas nas unidades básicas de saúde, inclusive 
com o devido acompanhamento, já que o atendimento no PS 
é pontual, voltado para resolver o problema naquele momento 
agudo”, afirma o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo.

‘OUVIDORIA PRESENTE’
Percorrer os equipamentos municipais para receber mani-

festações da população referentes ao atendimento ou serviço 
prestado, visando melhorar a qualidade e a eficiência. É o ob-
jetivo do projeto Ouvidoria Presente, iniciativa da Prefeitu-
ra de Santos que teve início em 4 de novembro e visitará as 

PM Santos / Raimundo Rosa
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gestão da Fundação do ABC em São Mateus
completa um ano com resultados expressivos

A Fundação do ABC completou em se-
tembro de 2016 um ano de trabalho à frente 
das unidades da Rede Assistencial da Super-
visão Técnica de Saúde (STS) São Mateus, na 
Zona Leste da Capital paulista, com resulta-
dos expressivos no período. Graças à parceria 
inédita, foi possível contabilizar aumento de 
1.882% no número de consultas médicas, as-
sim como o acréscimo de 2.597,9% nos aten-
dimentos de odontologia.

Durante o primeiro ano de contrato foram 
milhares de atendimentos, procedimentos e 
exames nas unidades sob gestão da FUABC 
– entre os quais mais de 47.500 exames de 
imagem realizados entre dezembro de 2015 
e agosto de 2016 somente no então AMAE 
(hoje Hora Certa). Ao todo foram 566.187 
atendimentos médicos no mesmo período, 
somando consultas médicas espontâneas, na 
atenção básica e na atenção especializada. 
Nesse quesito, em setembro de 2015 eram 
4.088 atendimentos médicos mensais, que 
saltaram para 81.025 em agosto de 2016.

Os Agentes Comunitários de Saúde 
(ACSs) responderam por cerca de 360.000 
visitas domiciliares e as consultas de enfer-
magem chegaram a 67.000. Também foram 
executados 160.000 procedimentos odonto-
lógico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
e outros 15.000 no Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO). As UBSs também res-
ponderam por 50.000 atendimentos entre ou-
tubro de 2015 e agosto de 2016. “Depois que 
assumimos, os atendimentos odontológicos 
cresceram de 247 por mês para atuais 6.664. 
Já os procedimentos odontológicos atingiam 
441 mensalmente e hoje somam 17.929”, cal-
cula a gerente da FUABC para o contrato São 
Mateus, Darlice da Mota Soares.

Para atingir tais avanços e cumprir as metas, 
o quadro de colaboradores foi extremamente 
reforçado. No primeiro mês de gestão em São 
Mateus eram somente 75 médicos em ativida-
de, contra 178 em agosto deste ano – ou seja, 
acréscimo de 137,3%. Auxiliares e técnicos de 
enfermagem eram 116 e passaram para 238 – o 
equivalente a 105,1% de aumento –, enquanto 
o número de enfermeiros saltou de 59 para 120 
– uma ampliação de 103,3%. A quantidade de 
cirurgiões dentistas quintuplicou no território, 
passando de 6 para 31 profissionais.

ATENÇÃO INTEgRADA
Com foco na Atenção Básica, o contrato 

da FUABC com a Prefeitura de São Paulo teve 
início em 1º de setembro de 2015 com vigên-
cia de 5 anos. Contempla atualmente 35 servi-
ços em 19 endereços – alguns funcionam de 
forma conjugada. São eles: um Pronto Aten-

dimento, cinco AMAs/UBS integradas (Assis-
tência Médica Ambulatorial/Unidades Básicas 
de Saúde), um Hospital Dia da Rede Hora 
Certa, um Centro de Especialidades Odonto-
lógicas, um NIR (Núcleo de Reabilitação), seis 
NASFs (Núcleo de Atenção à Saúde da Famí-
lia), três EMADs (Equipe Multiprofissional 
de Atenção Domiciliar), um EMAP (Equipe 
Multiprofissional de Apoio) e 11 UBSs.

“Desde o início, não assumimos as uni-
dades de maneira isolada, pois queríamos 
implantar um modelo novo, que beneficiasse 
a toda a população da região. Tem sido uma 

grande oportunidade de ousar, inovar e de 
avançar nos modelos de atenção e de gestão 
no território, com objetivo central de otimizar 
recursos, melhorar a assistência e ofertar ser-
viços de excelência a toda a população da re-
gião”, afirma o diretor geral da FUABC para 
o contrato São Mateus, Dr. João Negrão.

A gerente Darlice Soares ratifica: “Cons-
truímos um novo modelo de trabalho, com 
readequação das áreas administrativas e re-
estruturação de toda a assistência. Uma das 
grandes conquistas nesse período foi a in-
tegração entre AMAs e UBSs, conforme 

projeto da Secretaria de Saúde de São Paulo. 
Quando assumimos, essas unidades, apesar 
de conjugadas, trabalhavam de maneira in-
dependente. Hoje a integração é realidade, 
o que permite aproveitar melhor os recursos 
disponíveis e ampliar algumas áreas de aten-
dimento”, comemora a gerente, que explica: 
“Com a integração, pacientes das UBSs ga-
nharam mais um dia na semana para alguns 
tipos de atendimento, pois as AMAs/UBSs 
Integradas funcionam aos sábados. Papani-
colau, vacinação e atendimento odontológico 
são alguns dos serviços disponíveis”.

Inaugurado em agosto de 2016, o 
Hospital Dia São Mateus da Rede Hora 
Certa substitui com vantagens o antigo 
AMA Especialidades Jardim Tietê II. Lo-
calizada entre as avenidas Aricanduva e 
Mateo Bei, o que garante o acesso da po-
pulação, a unidade hospitalar não apenas 
amplia as especialidades em consultas e 
exames, como inova ao garantir cirurgias 
eletivas. Para expandir o atendimento, foi 
totalmente remodelada e ampliada, pas-
sando da área construída de 1.116 m² para 
1.867 m². Hoje o local também abriga o 
Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO), que antes funcionava na UBS São 
Francisco II, com quatro cadeiras odon-
tológicas, e o Centro de Diagnóstico e 
Imagem (CDI).

Foram investidos pelo município 
cerca de R$ 7,5 milhões, dos quais R$ 5 
milhões na obra e o restante repassado à 
Fundação ABC para aquisição de equipa-

Hospital Dia da Rede Hora Certa amplia especialidades em consultas e exames

mentos. Durante a construção – iniciada em 
agosto de 2014 –, o atendimento não foi in-
terrompido. Trata-se da terceira unidade Hos-
pital Dia da Rede Hora Certa na Zona Leste, 
com capacidade atual para 13 especialidades 
médicas e 12 em exames subsidiários.

MAIS CONSULTAS
Em pleno funcionamento, o equipamen-

to está capacitado a realizar 6.800 consultas e 
6.500 exames por mês – ou seja, ampliação 

de 56% na oferta de consultas e de 594% 
de exames, que passaram de 1.094 para 
6.500. A capacidade para cirurgias é de 
até 15 por dia, 324 por mês.

Organizado em dois pavimentos, o 
Hospital Dia da Rede Hora Certa São 
Mateus abriga nove consultórios médi-
cos, duas salas cirúrgicas, três leitos de 
recuperação pós-anestésica, cinco leitos 
de enfermaria, nove salas para exames, 
sala de serviço social, coleta, acolhi-
mento e medicação, entre outras depen-
dências que obedecem às exigências de 
acessibilidade, com cadeiras de rodas, 
banheiros adaptados para pessoas com 
deficiência, piso podotático e elevador 
para cadeirantes.

O serviço atende aos encaminhamen-
tos das Unidades Básicas de Saúde. Na 
prática, os pacientes têm acesso a consul-
tas com especialistas, exames e cirurgia, 
tudo em um mesmo local. 

Parceria inédita entre FUABC e Prefeitura de São Paulo garantiu aumento de 1.882% no número de consultas médicas e acréscimo de 2.597,9% nos atendimentos de odontologia

Hospital Dia: equipamento está capacitado a realizar 
6.800 consultas e 6.500 exames por mês
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Conquistas e superação garantem 
novidades e evolução no território

Primeiros 
trabalhadores são 
homenageados

Ao longo do primeiro ano de gestão em 
São Mateus, a equipe da Fundação do ABC 
contabilizou diversas vitórias, superou desa-
fios e obteve conquistas significativas para a 
melhoria da assistência e integração das uni-
dades de saúde no território. Confira algumas 
das principais ações realizadas no período.

EDUCAÇÃO PERMANENTE
Durante o primeiro ano de contrato, fo-

ram realizadas capacitações dentro do PLA-
MEP - Plano de Educação Permanente. 
Através da metodologia e com intuito de or-
ganizar a rede e melhorar a assistência, foram 
abordados temas importantes como H1N1, 
protocolo de saúde da mulher, ouvidoria, 
indicadores do contrato, Saúde da Família, 
práticas integrativas, urgência e emergência, 
acolhimento, saúde bucal, entre outros.

ACUPUNTURA
A inclusão do serviço de acupuntura em 

atendimento de demanda espontânea objeti-
vou ampliar o acesso da comunidade a novas 
e resolutivas ações terapêuticas. A implanta-
ção foi considerada um sucesso pela equipe 
do território, uma vez que a população acei-
tou a proposta e passou a procurar o serviço. 
Hoje são quatro profissionais médicos em 
atividade, instalados na AMA/UBS Integrada 
Jardim São Francisco.

EMAD - ATENÇÃO DOMICILIAR
O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) 

de São Mateus é composto por três EMAD´s 
(Equipes Multidisciplinares de Atendimento 
Domiciliar), vinculadas aos territórios de São 
Mateus, São Rafael e Iguatemi, e uma EMAP 
composta por nutricionista, fonoaudióloga, 
odontólogo e assistente social, que apoia as 
EMAD´s, tendo como finalidade a assistência 
domiciliar vinculada ao conceito de “gestão 
do caso”. O objetivo é garantir o cuidado 
individualizado e humanizado, viabilizando 
acolhimento, segurança e credibilidade aos 
cuidadores e familiares de pacientes acama-
dos e pós hospitalização.

Cada EMAD é composta por dois 
profissionais médicos, um enfermeiro, um 
fisioterapeuta e quatro auxiliares de enfer-
magem, responsáveis pelo atendimento de 
60 pacientes com dependência plena, que 
necessitam de curativos complexos, supor-
te nutricional, e estabelecendo abordagem 
diferenciada ao cuidador.

A previsão de permanência do paciente 
sob os cuidados da EMAD é de 90 a 120 dias, 
período em que são realizadas avaliação tera-
pêutica e compartilhamento do caso com a 

A Fundação do ABC homenageou 
em 21 de novembro cerca de 30 cola-
boradores que exerceram papel funda-
mental há cerca de um ano, no início dos 
trabalhos da FUABC à frente das unida-
des da Rede Assistencial da Supervisão 
Técnica de Saúde (STS) São Mateus, na 
Zona Leste da Capital paulista. Em meio 
ao período de transição e frente a inú-
meras dificuldades – principalmente a 
falta de médicos –, esses trabalhadores 
vestiram a camisa da instituição e foram 
essenciais na motivação das equipes, su-
peração dos desafios e manutenção das 
dezenas de serviços de saúde instalados 
no território.

“A gestão em São Mateus, graças aos 
esforços dos gestores e das equipes téc-
nicas em fazer o melhor, tornou um con-
trato que inicialmente parecia ser bastan-
te difícil em uma das melhores parcerias 
firmadas pela FUABC. Nossa missão é 
produzir o cuidado e não apenas ofere-
cer uma consulta médica. E o cuidado vai 
desde a recepção, passando pela equipe 
multidisciplinar e pelo acolhimento. Esse 
trabalho tem sido realizado com maestria 
em São Mateus”, considera a presidente 
da FUABC, Dra. Maria Aparecida Batis-
tel Damaia, que fez questão de participar 
da homenagem aos primeiros colabora-
dores de São Mateus.

No primeiro mês de trabalho eram 
300 funcionários em atividade. Hoje já 
são 1.540. “Os três primeiros meses fo-
ram muito difíceis. Enfrentamos a falta 
de médicos e muitos outros problemas 
durante a transição da antiga gestão para 
a nossa. Entretanto, esse grupo inicial de 
colaboradores assumiu a responsabilida-
de e enfrentou os desafios. Não teríamos 
superado esse período inicial sem esse 
time de trabalhadores e sem o apoio da 
STS São Mateus”, garante o diretor geral 
do contrato de gestão da FUABC para 
São Mateus, Dr. João Negrão.

Centro de Especialidade Odontológica amplia e qualifica a oferta de serviços especializados

Colaboradores superaram desafios e foram 
fundamentais no período de transição

equipe de referência na Atenção Básica. Vale 
ressaltar que, em dezembro de 2015, havia 
contingente de 78 usuários assistidos pelo 
serviço. Hoje são 185.

PAI - ACOMPANHANTE DE IDOSO
O Programa Acompanhante de Idoso 

(PAI) atua na melhoria da qualidade de vida 
dos idosos de São Mateus, com grande êxito 
nas experiências de reabilitação e mobilida-
de, na capacidade funcional, no autocuida-
do, na autonomia e na independência para o 
cotidiano, assim como na melhoria do qua-
dro da saúde mental e desenvolvimento da 
autoestima. Constata-se grande progresso 
no quadro clínico de pacientes inseridos no 
programa, decorrente do acompanhamento 
médico e do controle sistêmico pela equipe 
de enfermagem, promovendo a recuperação 
da saúde dos idosos.

NIR - REABILITAÇÃO
O Núcleo Integrado de Reabilitação 

(NIR) é um centro especializado em reabili-
tação física, intelectual e do desenvolvimento. 
Atende pacientes que sofreram perda parcial 
de sua funcionalidade e precisam de interven-
ções específicas de reabilitação. Pacientes em 
pós-operatório ortopédico e vítimas recentes 
de acidente vascular cerebral estão entre o 
público-alvo, assim como recém-nascidos de 
alto risco, que recebem estimulação precoce. 
Também são feitas solicitação e dispensação 
de órteses, próteses e de outros meios de lo-
comoção, além do acompanhamento de defi-
cientes intelectuais.

NASF - SAúDE DA FAMíLIA
O Núcleo de Apoio à Saúde da Famí-

lia (NASF) atualmente é composto por seis 
equipes distribuídas pelo território. Entre as 
linhas de cuidado, existem profissionais mais 
diretamente ligados à reabilitação, outros à 
obesidade e sobrepeso, e alguns à área de 
saúde mental.

REQUALIFICAÇÃO DE FILAS
Durante o diagnóstico das unidades, ob-

servou-se que existiam pacientes esperando 
por atendimento há 3 anos, especialmente 
para as especialidades. Partiu-se então para a 
análise das filas. Após reuniões com profissio-
nais, gestores e responsáveis técnicos, foi rea-
lizada requalificação administrativa e contato 
telefônico, seguida de reavaliação pela equipe 
de saúde com apoio do NASF. O objetivo foi 
propor condutas de acordo com as condições 
clínicas atualizadas, melhorando a oportuni-
dade de acesso àqueles que mais precisam.

CEO - ODONTOLOgIA
O Centro de Especialidade Odontológica 

(CEO) tem o objetivo de ampliar e qualifi-
car a oferta de serviços odontológicos espe-
cializados, aumentando o acesso aos níveis 
secundários e terciários de atenção. O trata-
mento oferecido é continuidade do trabalho 
realizado pelas unidades básicas de referência. 
Portanto, os profissionais da atenção básica 
são responsáveis pelo primeiro atendimento 
e pelo encaminhamento dos casos mais com-
plexos ao CEO.

Neste primeiro ano de contrato foram re-
alizados 15.000 procedimentos/atendimen-
tos no CEO, além da confecção mensal de 
100 aparelhos entre próteses e aparelhos or-
todônticos/ortopédicos, totalizando cerca de 
900 aparelhos entregues aos pacientes.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Hospital de Osasco celebra “Dezembro Vermelho”
O Hospital Municipal Central de 

Osasco manteve a tradição de promover 
a integração entre os colaboradores por 
meio de ações socioeducativas e realizou 
dias 7 e 8 de dezembro palestras em co-
memoração ao “Dezembro Vermelho” – 
mês em que o mundo se engaja na divul-
gação de informações sobre os perigos e 
a importância da prevenção contra o ví-
rus HIV e a AIDS. As palestras foram mi-
nistradas pelo enfermeiro Paulo Roberto, 
membro da Comissão de Controle de In-
fecção Hospitalar (CCIH), especialista em 
Infectologia pela Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP), em Microbiologia 
Clínica e com MBA em Gestão em Saúde 
e Controle de Infecção Hospitalar.

Na oportunidade, o profissional pro-
jetou panorama completo da epidemiolo-
gia da doença, histórico, mecanismos de 
infecção, fatores de risco, tipos da doen-
ça, como funcionam os antirretrovirais, a 
profilaxia pré-exposição e pós-exposição, 
entre outros pontos importantes. Houve 
também distribuição de camisinhas para 
os presentes ao final de cada palestra.

De acordo com Paulo Roberto, mesmo 
com o avanço da medicina e a oferta de 
medicamentos que possibilitam maior qua-
lidade de vida aos indivíduos soropositivos, 
a AIDS ainda não tem cura. “A utilização de 
preservativos em qualquer tipo de relação 
sexual ainda é o melhor e mais eficaz méto-
do de prevenção”, avalia o enfermeiro.

Fundação do ABC organiza
“II Fórum de Sustentabilidade”

Vinculado à Diretoria Executiva de Qua-
lidade, o Programa Meio Ambiente e Susten-
tabilidade da Fundação do ABC organizou 
em 23 de novembro a segunda edição do 
“Fórum em Saúde e Sustentabilidade”, cujo 
objetivo foi dar visibilidade a ações socioam-
bientais relevantes, assim como promover a 
discussão de temas relacionados ao desenvol-
vimento sustentável, responsabilidade social, 
gestão ambiental, saúde e meio ambiente.

Com inscrições gratuitas e ampla progra-
mação entre 8h30 e 16h30, o evento teve lu-
gar no anfiteatro Dr. David Uip, no campus 
universitário da Faculdade de Medicina do 
ABC. Entre os principais temas em deba-
te estiveram “Mudanças climáticas e o setor 
privado”, “Gestão de resíduos: sustentável e 
segura”, “Poluição atmosférica: fator de risco 

à saúde” e “Água e sustentabilidade”.
À frente das palestras estiveram profissio-

nais de destaque na área de meio ambiente 
e sustentabilidade, entre os quais o bacharel 
em Gestão Ambiental pela Universidade de 
São Paulo (USP) e coordenador do Programa 
Brasileiro GHG Protocol e das atividades do 
Registro Público de Emissões, George Maga-
lhães; o coordenador do Seminário Hospitais 
Saudáveis SHS 2016, Vital de Oliveira Ribeiro 
Filho; o fisioterapeuta, mestre em Ciências da 
Saúde e doutorando  em Epidemiologia pela 
Faculdade de Saúde Pública da USP, Fernan-
do Rocha Oliveira; e a educadora ambiental, 
criadora, gestora e articuladora de programas 
e projetos socioambientais na Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), Patrícia de Fátima Goularth.

AMIgO DO 
MEIO AMBIENTE
Durante o “II Fórum em Saúde e Susten-

tabilidade da FUABC” também foram apre-
sentados trabalhos das unidades da Fundação 
do ABC premiados ou reconhecidos com 
menções honrosas na edição 2016 do Prêmio 
Amigo do Meio Ambiente – certificação con-
cedida pela Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo a organizações de saúde que atuam 
no SUS (Sistema Único de Saúde). O evento 
de premiação ocorreu em 14 de setembro, no 
Hospital Sírio-Libanês, durante o IX Seminá-
rio Hospitais Saudáveis.

Neste ano, dois projetos desenvolvidos 
por unidades da FUABC estiveram entre os 
vencedores: AME Santo André e o contra-
to de gestão com a Supervisão Técnica de 

Saúde de São Mateus. Além dos trabalhos 
premiados, receberam menções honrosas 
projetos do AME Mauá, Centro Hospita-
lar Municipal de Santo André, Hospital da 
Mulher de Santo André, Centro Hospitalar 
do Sistema Penitenciário, Hospital Estadu-
al de Francisco Morato, Instituto de Infec-
tologia Emílio Ribas II, Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Franco da Rocha e 
contrato São Mateus. Já o Hospital de Clí-
nicas Dr. Radamés Nardini de Mauá tem 
suas iniciativas sustentáveis premiadas des-
de 2013 no Seminário Hospitais Saudáveis, 
que em 2016 chegou à nona edição. Este 
ano a unidade foi reconhecida pela ação de 
descarte correto de lâmpadas fluorescentes 
a partir da verba gerada pela venda de ma-
terial reciclável.

Palestras buscaram conscientizar sobre a importância da prevenção contra o vírus HIV

Vital de Oliveira Ribeiro Filho Patrícia de Fátima GoularthGeorge Magalhães Fernando Rocha Oliveira


