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Prefeito Orlando Morando
vistoria Hospital de Clínicas
Municipal de São Bernardo

Programa de Acompanhamento
de Idosos é reconhecido pelo

Ministério da Saúde

UPA Central de Santos
faz um ano e quase dobra

quantidade de atendimentos

A região do ABC Paulista terá o primeiro Centro de Referência de Doenças Raras do Estado de São Paulo.
Projeto desenvolvido pela Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, foi aprovado em meados de 2016

pelo Governo do Estado e serviço acaba de ser credenciado pelo Ministério da Saúde. Págs. 8 e 9

Primeiro Centro de Referência de Doenças
Raras do Estado será em Santo André

PMSBC/Gabriel InaminePM Santos/Susan HortasCRS Leste/PMSP/Cecilia Figueiredo
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Retrospectiva positiva
e missão cumprida

Completo neste janeiro um ano à frente 
da Presidência da Fundação do ABC. E que 
ano! Em meio à grave crise econômica que as-
sola o país, com reflexo direto nos orçamen-
tos das cidades e estados, assumi a entidade 
com objetivo de realmente fazer valer o título 
de “parceira estratégica dos municípios e do 
Governo do Estado”. Mais do que nunca, as 
prefeituras precisaram da expertise da FUA-
BC, de nossa agilidade na execução de tare-
fas, e da gestão moderna e criativa que nos 
permitiu ofertar mais serviços com menos 
recursos.

Logo de início, deixei clara minha meta 
de garantir a viabilidade econômica dos con-
tratos já existentes e de buscar melhorias de 
qualidade para os serviços ofertados. Sob essa 
filosofia, crescemos com sustentabilidade. 
Readequamos o orçamento, com objetivo de 
cumprir as metas sem necessidade de cortes 
em serviços ou de pessoal. Entre as ações 
desenvolvidas nesse esforço dedicado ao or-
çamento constaram reuniões entre a Direto-
ria da FUABC e gestores municipais para repactuações, revisão de 
contratos, otimizando estruturas espelhadas, além de melhorias em 
processos internos e modernização da gestão.

Todo esse empenho foi amplamente recompensado. Somente 
entre fevereiro e novembro de 2016, conseguimos reduzir o défi-
cit total da FUABC em R$ 25 milhões. Para isso, criamos grupos 
de acompanhamento para os contratos do Complexo de Saúde de 
Mauá e do Complexo de Saúde Irmã Dulce de Praia Grande, além 
de apoiarmos trabalhos para reequilíbrio de contratos nos municí-
pios de Santos, Guarulhos, São Paulo (São Mateus) e Osasco.

Apesar da breve história de apenas um ano à frente da FUABC, 
considero minha retrospectiva positiva e minha missão cumprida. 
Mesmo em tempos de crise, o quadro de colaboradores da Funda-
ção do ABC aumentou 6,4% entre dezembro de 2015 e setembro 
de 2016 – ou seja, mais de 1.300 novos funcionários. E hoje já 
somamos aproximadamente 23 mil em toda a FUABC.

Em relação ao balanço financeiro, a FUABC cresceu cerca de 
16% entre 2015 e 2016. Para este ano, o orçamento total estimado 
é de 2,4 bilhões.

Na lista das principais realizações, demos início em abril às reu-
niões compartilhadas entre o Conselho de Curadores da FUABC e 
os dirigentes das unidades mantidas – oportunidade para troca de 
informações entre os gestores, compartilhamento de experiências 

exitosas e de boas práticas. Em junho implan-
tamos as “Rodas de Conversa”, em que pude, 
ao lado dos diretores da FUABC, visitar as 
mantidas e conversar pessoalmente com os 
funcionários, para conhecer a vivência práti-
ca, identificar necessidades, ouvir sugestões e 
propor soluções.

Outro ponto que considero positivo foi 
a devolução do contrato com Rio Grande da 
Serra. Durante quase um ano, a Fundação do 
ABC manteve negociações com a Prefeitura 
para quitação de atrasos nos repasses refe-
rentes aos serviços prestados no município. 
Sem sucesso, fomos obrigados a rescindir o 
contrato com o município, permanecendo 
em atividade até 17 de julho, conforme deter-
minação judicial.

No âmbito da gestão, adequamos o “Re-
gulamento de Compras e Contratação de 
Serviços de Terceiros e Obras”, que rege a 
matéria na Fundação do ABC e nas unidades 
mantidas. Internamente, instituímos o “Ma-
nual de Normas e Procedimentos” para cada 

diretoria executiva da Fundação do ABC. As diretorias produziram 
seus livros de normas – todos submetidos, analisados e devidamen-
te aprovados pelo Conselho de Curadores da FUABC.

Ao longo de 2016, também iniciamos novas parcerias e ser-
viços: Hospital e Maternidade Interlagos, em março; UPA Centro 
de Osasco, em julho; e Hospital Dia da Rede Hora Certa em São 
Mateus, em agosto.

Neste 2017, certamente novos desafios virão – a começar pelo 
importante período de transição nas novas administrações das 
prefeituras parceiras. A FUABC exerce hoje papel fundamental na 
gestão compartilhada da saúde e na assistência à população, que 
independe de preferências ou ideologias partidárias. Por essa razão, 
continuamos firmes em nosso propósito de prestar atendimento 
de qualidade, com respeito e dedicação à população que depende 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Desejamos sucesso aos novos 
prefeitos e suas equipes, assim como aos gestores reeleitos. Esta-
mos à disposição para contribuir no que for preciso, principalmente 
nesse período de mudanças. Ratificaremos, mais uma vez, a marca 
registrada da FUABC, de parceria estratégica dos municípios e do 
Governo do Estado.

Maria Aparecida Batistel Damaia
Presidente da FUABC 

Prefeito do guarujá 
visita Emílio Ribas II

O prefeito do Guarujá Dr. Válter Suman e o secretário de 
Saúde Dr. Renato Pastorello estiveram em 11 de janeiro no Ins-
tituto de Infectologia Emílio Ribas II. A visita teve por objetivo 
agradecer os serviços prestados pela unidade no acolhimento 
de pacientes das unidades de saúde do município, que tiveram 
o funcionamento prejudicado em decorrência do temporal que 
assolou a cidade em 1º de janeiro.

Os gestores municipais foram recepcionados pela Diretoria 
do ERII. “Na oportunidade, conversamos sobre a nova política 
para a área de Saúde do município, a ampliação de nossa parce-
ria com a Prefeitura e, principalmente, a respeito da ampliação 
do Hospital. Com certeza esse estreitamento de relacionamento 
renderá bons frutos e ótimas oportunidades para a ampliação 
dos serviços de saúde para a população da Baixada Santista”, 
considerou o diretor geral do Emílio Ribas II, Reginaldo Reple.

PARCERIA NO gUARUJá
A Fundação do ABC expandiu fronteiras em julho de 2014, 

quando deu início à gestão plena do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II do Guarujá – hospital estadual especializado 
no atendimento de doenças infecciosas e parasitárias. O equi-
pamento funciona 24 horas por dia, ininterruptamente, e conta 
com total de 46 leitos – 33 leitos de enfermaria e 13 de Terapia 
Intensiva (UTI).

A unidade recebe pacientes encaminhados de hospitais dos 
nove municípios que integram a Baixada Santista para o cuida-
do de diferentes doenças infectocontagiosas, entre as principais 
HIV/Aids, tuberculose, leptospirose, meningites meningocó-
cicas, complicações por gripe e hepatites. No verão, uma das 
maiores preocupações é a dengue.

O Emílio Ribas II conta com cerca de 200 colaboradores. 
Além do atendimento médico e de enfermagem, também estão 
disponíveis exames laboratoriais e de imagem, como raio-x, ul-
trassonografia e endoscopia. Os pacientes são atendidos median-
te encaminhamento coordenado pela Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde (CROSS), do Governo do Estado. 

Um dos temas abordados na visita do prefeito foi a ampliação do hospital
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Orlando Morando faz vistoria no
Hospital de Clínicas de São Bernardo

PMSBC/Gabriel Inamine
O prefeito de São Bernardo, Orlando 

Morando, e o secretário municipal de Saúde, 
Dr. Geraldo Reple Sobrinho, visitaram na 
tarde de 6 de janeiro o Hospital de Clínicas, 
no bairro Alvarenga. Acompanhados de Nil-
ton Lorandi, superintendente do Complexo 
Hospitalar Municipal de São Bernardo, e do 
Dr. Roberto Ramos, diretor técnico, o ob-
jetivo da vistoria foi constatar o quanto do 
hospital está em funcionamento.

O prefeito verificou que o HC está com 
todos os serviços funcionando, porém, 60% 
do prédio estão ociosos com andares e equi-
pamentos novos, sem uso, e que possivel-
mente já passaram da garantia.

“É um fato triste, porque o hospital já 
completou três anos e o encontramos com 
apenas 40% da sua capacidade em funcio-
namento. É preocupante, pois são muitos 
equipamentos com todo o suporte para UTI 
e as garantias já estão sendo vencidas ou já 
venceram”, afirmou o prefeito.

O prédio possui 257 leitos disponíveis. 
São três Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) com 20 leitos cada, sendo que ape-
nas uma ala está ocupada – ou seja, 40 lei-
tos estão sem uso. Do total de 257 leitos, 

apenas 110 estão funcionando.
O Hospital de Clínicas de São Bernardo 

é administrado pela Fundação ABC, tem 
cerca de 1.100 funcionários, sendo 350 ter-
ceirizados, e custo mensal estimado em R$ 

7 milhões para 40% de funcionamento.
A Prefeitura irá conversar com o go-

vernador do Estado sobre possíveis par-
cerias para colocar o hospital em plena 
atividade. “Antes de construir novos hos-

pitais, vamos colocar os que já existem 
em funcionamento. Vou buscar parcerias 
e com todo nosso empenho faremos este 
complexo funcionar por inteiro”, afir-
mou o prefeito. 

Vistoria constatou que HC funciona hoje com apenas 40% da capacidade

Médica da FMABC preside 16º congresso
da Associação Brasileira do Sono

Coordenadora do Laboratório do 
Sono da Faculdade de Medicina do ABC, 
a neurologista Dra. Rosa Hasan presidiu a 
16ª edição do “Congresso da Associação 
Brasileira do Sono (ABS)”, realizada dias 
2 e 3 de dezembro no Centro de Conven-
ções Frei Caneca, na Capital. Com pales-
tras, workshops, apresentações de traba-
lhos científicos, debates interdisciplinares 
e feira expositiva, o evento reuniu especia-
listas renomados e proporcionou atualiza-
ção profissional nas áreas de Neurociên-
cias, Fisiologia e Medicina do Sono.

“O congresso superou as expectativas 
neste ano. A facilidade de acesso contri-
buiu e tivemos recorde de público. O 
evento, como um todo, foi um sucesso. 
Os palestrantes internacionais Dr. Daniel 
Cardinali e Dr. David Gozal também fo-
ram ótimos, assim como os convidados 
nacionais, que apresentaram conteúdos 
enriquecedores. Estava muito organizado, 

com uma boa estrutura e espaço confortável”, 
destaca Dra. Rosa Hasan, presidente do Con-
gresso da ABS 2016, que completa: “Nosso 
intuito foi reunir especialistas renomados na 
área de sono, estudantes e profissionais das 
mais diversas áreas da saúde, democratizando 
o conhecimento e fortalecendo a Associação. 
Recebemos não somente experts que atuam 
na pesquisa e tratamento dos distúrbios do 
sono, mas também alunos de graduação, pós-
graduação e profissionais com interesse em 
aprofundar conhecimentos em Neurociên-
cias, Fisiologia e Medicina do Sono”.

Ao todo foram cerca de 90 convidados 
nacionais à frente da programação científica, 
além do Dr. David Gozal, professor da Uni-
versidade de Chicago (EUA), e do Dr. Daniel 
Cardinali, professor Emérito da Universida-
de de Buenos Aires (Argentina). Durante o 
Congresso da ABS também houve um debate 
gratuito e aberto ao público, comandado por 
profissionais de destaque no segmento. Dra. Rosa Hasan, coordenadora do Laboratório do Sono da FMABC e presidente do 16º congresso da ABS

Divulgação ABS
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Programa de Acompanhamento de Idosos
é reconhecido pelo Ministério da Saúde

Unidades da Coordenadoria de Saúde Leste são
premiadas no “Desafio Mais Saúde na Cidade”

CRS Leste/PMSP/Cecilia Figueiredo

Prêmio Desafio Mais Saúde na Cidade reuniu trabalhadores e gestores de 423 unidades, das 
seis coordenadorias regionais e da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo

A Coordenadoria Regional de Saú-
de Leste (CRSL) subiu quatro vezes ao 
palco do auditório Celso Furtado do 
Palácio das Convenções do Anhembi, 
em 6 de dezembro, para receber o prê-
mio Desafio Mais Saúde na Cidade. O 
Grande Auditório, como é chamado o 
espaço Celso Furtado, com capacidade 
para mais de 2.500 pessoas, reuniu traba-
lhadores e gestores de 423 unidades, das 
seis coordenadorias regionais e da Secre-
taria Municipal de Saúde de São Paulo. 
Entre os vencedores, a equipe da AMA/
UBS Integrada Jardim São Francisco, em 
São Mateus – gerenciada pela Fundação 
do ABC –, conquistou primeiro lugar e 
um cheque de R$ 3 mil para investir na 
unidade graças a projeto na categoria 
“Integração AMA e UBS”.

O objetivo do Desafio Mais Saúde 
na Cidade foi “estimular e reconhecer 
projetos na Atenção Básica de Saúde na 
cidade de São Paulo, sob orientação das 

Novas Diretrizes da Atenção Básica de Saúde 
da Secretaria Municipal da Saúde, com base 
na Política Nacional da Atenção Básica e na 
Política Nacional de Humanização do SUS”. 
A premiação transcorreu em clima de come-
moração, conduzida pelo coordenador de 
Comunicação da SMS, Pedro Henrique Silva. 
Ao todo foram 700 trabalhos inscritos.

A CRSL conquistou primeiro lugar nas 
categorias “Integração AMA/UBS”, “Me-
lhor Desafio Regional” e “Melhor Desa-
fio na Cidade”. Se teve muito trabalho de 
cada equipe para colocar sua experiência 
em evidência, não foi diferente por parte 
dos analistas, que fizeram visitas-relâmpa-
go e em unidades de territórios distintos 
aos que atuam, como forma de garantir a 
maior imparcialidade e transparência no 
processo de escolha.

Além de vencer com a AMA/UBS In-
tegrada Jardim São Francisco, da Funda-
ção do ABC, a CRSL também foi premiada 
através da UBS Inácio Monteiro, em Cida-

de Tiradentes, que encantou com o desa-
fio “Toca Aí”, direcionado à promoção de 
saúde na infância, por meio da inserção na 
música e o enfrentamento à violência em 
bairros mais vulneráveis. O trabalho ga-
rantiu duas premiações: como melhor De-
safio Regional de UBS (com incentivo de 

R$ 300 mil) e Melhor Desafio da Cida-
de, pelo qual a equipe da UBS recebeu 
troféu e um cheque de R$ 5 mil para 
investir no serviço de saúde. Já a UBS 
Jardim Fanganiello, em Guaianases, 
recebeu menção honrosa por trabalho 
desenvolvido com imigrantes. 

Divulgação PMSP

O Programa de Acompanhamento de 
Idosos (PAI) é um tipo de atendimento 
domiciliar biopsicossocial, direcionado a 

pessoas idosas em situação de fragilida-
de e vulnerabilidade social. A experiência 
já é reconhecida dentro e fora do país. 

O trabalho “Programa PAI, reabilitando 
idosos em São Mateus”, implementado 
em 2016, foi selecionado entre as 12 me-
lhores experiências nacionais na primeira 
edição do “Mapeamento de Experiências 
de Excelência no Cuidado à Pessoa Idosa 
no Contexto Domiciliar”, promovido pelo 
Ministério da Saúde, e representou o Bra-
sil em congresso internacional realizado 
no Peru, em 2 de dezembro.

O programa promove autocuidado, 
autonomia, independência e melhoria do 
estado de saúde. Tem por objetivo evitar 
ou adiar a institucionalização e oferecer 
aos idosos em situação de fragilidade clí-
nica uma vida mais autônoma e de melhor 
qualidade. Visa ainda a promover a quebra 
do isolamento e exclusão social, além de 
formar, acompanhar e dar suporte técnico 
aos cuidadores de idosos.

PAI EM SÃO MATEUS
O distrito de São Mateus reúne 16 mil 

idosos – 120 deles estão sendo acompanha-
dos e reabilitados pelas equipes do PAI. São 
pessoas em diferentes situações de vulne-

rabilidade: algumas estavam sem nenhuma 
mobilidade, outras viviam em isolamento – 
sem familiares ou amigos para prestar ajuda 
ou simplesmente conversar.

Existiam, por exemplo, 28 idosos 
usando cadeiras de rodas ou acamados. 
Em pouco mais de cinco meses de inser-
ção no programa, nove já conseguiam an-
dar sem apoio. “A gente reabilita e até al-
fabetiza os idosos. Levamos para o banco, 
cartório, mas também para visitar museu, 
rever um familiar que não visitava há anos. 
Realizamos sonhos também”, explica a 
coordenadora do PAI São Mateus, Rosana 
Aparecida de Oliveira.

O PAI prevê equipes compostas por 
coordenador, com formação em serviço 
social, um médico clínico-geral, um enfer-
meiro, dois auxiliares de enfermagem, um 
agente administrativo, 10 acompanhantes 
de idosos e um motorista. Hoje são 34 
equipes no município, que realizam em 
torno de 4 mil atendimentos por mês – 
dentre esses, 600 são realizados nas áreas 
de abrangência da Coordenadoria Regio-
nal de Saúde Leste. 

Equipe do PAI de São Mateus – programa que representou o Brasil em congresso internacional realizado no Peru
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A Unidade de Pronto Atendimento 
Central de Santos – mais conhecida como 
UPA Central – completou em 16 de janei-
ro um ano de assistência na área de urgên-
cia e emergência. Somente em 2016, foram 
realizadas 206.055 consultas no local, um 
aumento de 87% em relação ao compu-
tado no ano de 2015 no antigo Pronto-
Socorro Central (109.903).

“A UPA Central ampliou a oferta de ser-
viços na rede de saúde do município com 

UPA Central de Santos faz um
ano e quase dobra atendimentos

as consultas pediátricas, que não eram rea-
lizadas no antigo PS, e em pouco tempo se 
tornou uma referência para o munícipe que 
necessita de atendimento emergencial”, des-
taca o secretário de Saúde, Fábio Ferraz.

A unidade apresenta ainda salto de qua-
lidade, a ser seguido nas demais UPAs em 
construção na Cidade (Zona Leste e Zona 
Noroeste): estrutura física moderna; am-
biente acolhedor e agradável; amplamente 
climatizada; informatizada e interligada às 

demais unidades de saúde da cidade; e com-
posta por equipamentos de alta tecnologia, 
com destaque para as camas motorizadas e 
para os monitores multiparâmetros da sala 
de emergência.

A implantação da UPA Central tam-
bém trouxe para o município novas formas 
de parceria e de gestão, que se mostraram 
bem-sucedidas. O prédio onde a unidade 
se localiza foi construído totalmente pela 
Fundação Lusíada, que investiu R$ 22 mi-

lhões, sem qualquer custo para a Prefeitura. 
A edificação também abriga laboratórios e 
salas de aula da universidade. Outro mar-
co é que a UPA Central é o primeiro equi-
pamento público do município de Santos 
a ser gerido por uma Organização Social 
(OS), a Fundação do ABC.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
O melhor entendimento pela população 

sobre a classificação de risco praticada em 
Santos desde 2014 também foi uma con-
quista da UPA Central: quem apresenta ris-
co de morte é imediatamente atendido, não 
permanecendo na sala de espera. Os demais 
usuários são classificados por cores, que 
identificam o estado de saúde: os amarelos 
apresentam risco alto e são atendidos priori-
tariamente; os verdes, grupo no qual entram 
as gestantes e os idosos, têm risco modera-
do; e os azuis, por não apresentarem risco, 
são atendidos por ordem de chegada.

O serviço prestado na UPA Central foi 
avaliado junto aos usuários por duas vezes 
desde a sua inauguração. Levantamento rea-
lizado pelo Instituto de Pesquisas A Tribuna, 
em março de 2016, mostrou que 95,8% dos 
usuários aprovavam o serviço. Nos meses de 
junho e julho, a Ouvidoria Municipal insta-
lou um posto móvel na UPA para receber 
sugestões, queixas e elogios. A aprovação do 
tempo de espera para a classificação de risco 
na UPA Central foi de quase 90%, enquanto 
a aprovação do tempo de espera até a con-
sulta com o médico atingiu cerca de 80%.

Produção da
UPA Central
em 2016

206.055 consultas
176.708 exames
31.489 procedimentos

PM Santos/Susan Hortas

Sob gestão da FUABC, atendimentos crescem 87% no primeiro ano da unidade

Dentista da UPA vence ‘Cultura Inglesa Festival’
Dentista da Unidade de Pronto Aten-

dimento (UPA) Central de Santos, Richard 
Dantas Soares está entre os vencedores do 
21º Cultura Inglesa Festival. O funcionário 
da Fundação do ABC – que também é ro-
teirista, produtor audiovisual e de HQ – foi 
reconhecido na categoria “Curta-Metragem 
Digital” pelo trabalho “A Horta”, inspirado 
no álbum “The Wall”, da banda Pink Floyd, 
e realizado em parceria com Carla Leoni.

Segundo o autor, o filme se passa em um 
colégio interno em um tempo futuro indefi-
nido, “usando roupagem de ficção científica 
para tratar de uma questão pela qual todos 
passamos: abandonar ou não a zona de con-
forto para perseguir um desejo”. Sobre seu 
envolvimento com o cinema, Richard Dantas 
revela: “Há uma década eu mudei radicalmen-
te minha trajetória. Fazer audiovisual poderia 

ter sido só um sonho, mas resolvi enfrentar o 
desafio de tornar isso realidade. E os prêmios 
que tenho ganho me dizem que foi a decisão 
correta. Na época da faculdade de Odonto-
logia, eu brincava com os colegas que meu 
plano era ganhar na loteria e fazer cinema. 
Nunca acertei os números premiados, mas fiz 
uma segunda faculdade mesmo assim, aos 35 
anos. Eu tenho coisas para contar e o audiovi-
sual é minha forma de expressá-las”.

Sobre a UPA Central, Dantas acrescen-
ta: “Os plantões que faço na UPA são quase 
uma higiene mental, uma mudança de rotina 
que me faz bem. Acho, inclusive, que isso 
também reflete na qualidade do meu aten-
dimento como dentista. E a Odontologia 
me deixa em contato direto e muito próxi-
mo com gente de todas as classes e níveis de 
escolaridade. Trabalhar ali me faz entender 

melhor as belezas e os problemas de nossa 
sociedade. E para um contador de histórias 
isso é fundamental”.

21º FESTIVAL
Organizada pela Cultura Inglesa, a 21ª 

edição do festival premiou trabalhos nas 
áreas de artes visuais, dança, teatro adulto 
e infantil, além de curta-metragem digital. 
Tradicional, o concurso integra o calendário 
de grandes eventos de São Paulo e promo-
ve anualmente o intercâmbio cultural entre 
Brasil e Reino Unido. Desde a 15ª edição, 
quando foi expandido e abriu as portas para 
toda a cidade, o Cultura Inglesa Festival pas-
sou a promover mais de 100 eventos para 
quase 100 mil pessoas todo ano e com en-
trada gratuita. A divulgação dos trabalhos 
premiados em 2016 ocorreu em dezembro.

FIM DE ANO
NA UPA

A UPA Central de Santos organizou em 
16 de dezembro café da manhã para con-
fraternização entre funcionários dos perío-
dos noturno e diurno. As atividades tiveram 
início logo às 5h da manhã e seguiram ao 
longo do dia, proporcionando momentos 
de integração e alegria. Em clima de Natal, 
pacientes também puderam participar das 
comemorações como forma de ampliar a 
humanização do atendimento. 

PM Santos/Susan Hortas
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Pediatria do Hospital Nardini organiza
festa de Natal para crianças internadas

Prefeito Atila Jacomussi  vistoria obras do Nardini

Na manhã do primeiro dia útil do ano, 
2 de janeiro, o prefeito de Mauá, Atila Ja-
comussi, vistoriou as obras de reforma do 

Entra ano, sai ano, as crianças inter-
nadas na Pediatria do Hospital Nardini 
de Mauá são contempladas com as festi-
vidades natalinas organizadas pelos fun-
cionários da área. A confraternização de 
2016 foi realizada na manhã de 21 de de-
zembro e contou com presença do Papai 
Noel e participação especial da Ri Happy 
Brinquedos, unidade do Mauá Plaza Sho-
pping, que doou 23 brinquedos (13 aos 
pacientes e 10 para a brinquedoteca da 
unidade), além de ter trazido seu masco-
te para divertir e entreter a criançada. As 
comidas e bebidas oferecidas foram se-
lecionadas de acordo com orientação da 
equipe de Nutrição Clínica do hospital.

A festa destinada aos pacientes e 
acompanhantes é organizada tradicio-
nalmente há mais de 20 anos e simboliza 
momentos de integração e descontração 
entre funcionários e familiares em meio 
à internação hospitalar. Ao todo, foram 
beneficiadas 13 crianças de três meses a 
15 anos de idade. “Sabemos que é um 
momento delicado. Mantemos a tradi-

composto por 17 leitos de enfermaria, 
dois de Emergência, além de 22 leitos 
de UTI Neonatal, sendo 12 de médio 
risco e 10 de alto risco. Entre janeiro e 
novembro de 2016, foram registradas 
1.026 internações na Pediatria, além 
de 931 casos atendidos de Urgência/
Emergência. 

ção de oferecer pequenos gestos de carinho 
e alegria que, inclusive, contribuem funda-
mentalmente para a recuperação clínica dos 
pacientes”, comentou a coordenadora médi-
ca da Pediatria, Dra. Amélia Griciunas, que 
aproveitou para cumprimentar e agradecer 
os representantes da Hi Happy. Já o Papai 
Noel que passeou pelos leitos mais uma vez 
foi personificado pelo funcionário Silvio 
Olivieri, encarregado do Patrimônio.

A mãe de um paciente de dois anos, 
internado com pneumonia, agradeceu o 
atendimento recebido e o gesto de soli-
dariedade dos trabalhadores com todas 
as crianças. A família de Priscila de Lima 
Rosa, 31 anos, moradora da Vila São José, 
deixou de ser beneficiária de plano de saú-
de recentemente. “Foi a primeira inter-
nação do meu filho, fiquei assustada, não 
sabia como era um hospital público. Mas, 
durante todo o período todos foram mui-
to atenciosos e carinhosos, desde a enfer-
magem, médicos até a equipe da limpeza. 
Fomos muito bem atendidos e ele adorou 
o presente. Só temos a agradecer”.

Atila Jacomussi vistoria obras de reforma do Hospital Nardini

INDICADORES
Em novembro, a Pediatria foi a clí-

nica com maior índice de aprovação na 
Ouvidoria do hospital, tanto nas pesqui-
sas aplicadas pós-alta (97,8%) quanto nas 
caixas de sugestões (91,6%), local onde a 
população relata e envia suas avaliações 
voluntariamente. O setor é atualmente 

Hospital Nardini acompanhado do secretá-
rio de Saúde Márcio Chaves, do diretor geral 
da unidade José Alexandre Buso Weiller, e da 

gerente de infraestrutura do hospital, Cristina 
Simazaki. Este foi o primeiro compromisso 
oficial do chefe do Executivo nesta gestão.

“Em minha primeira agenda como pre-
feito de Mauá priorizei a Saúde porque a 
gestão tem demandas emergenciais na área. 
Vou me reunir com o secretário e definir um 
plano de metas para finalizar as obras o mais 
rápido possível”, comentou o prefeito.

Atila percorreu todos os andares do 
hospital, se apresentou aos funcionários 
e pediu empenho no atendimento à po-
pulação. Foram vistoriadas as obras do 
pronto-socorro e da maternidade. Após a 
visita, o prefeito se reuniu com o secretá-
rio e com a Diretoria do hospital para ava-
liação interna e encaminhamento do plano 
de metas da nova gestão na Saúde.

O pronto-socorro é a área com a refor-
ma mais avançada e atualmente tem 49% 
das obras concluídas. Entre os últimos 
trabalhos realizados no 1º andar estão a 
instalação do ar-condicionado, sistemas hi-
dráulico e elétrico, execução de contrapiso 
e material cerâmico no refeitório, além da 
instalação de câmara frigorífica. Já as obras 
da maternidade serão retomadas após trata-
tivas da nova gestão da Secretaria de Saúde 
com a empresa contratada. 

Festa contou com presença do Papai Noel e participação especial da 
Ri Happy Brinquedos do Mauá Plaza Shopping

PMM/Alberto Mourão
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Professor na Medicina ABC há 35 anos,
Dr. Milton Jorge defende doutorado

Professor do Departamento de Obste-
trícia e Ginecologia da Faculdade de Medi-
cina do ABC desde 1981, Dr. Milton Jorge 
de Carvalho completou em 2016 a marca 
de 35 anos de atividade docente e superou 
um novo desafio na carreira acadêmica: 
o doutorado. Em 18 de novembro, teve 
aprovada sua tese, que avaliou fatores in-
dividuais, organizacionais e referentes ao 
trabalho na adesão às precauções-padrão 
por médicos residentes.

Aos 63 anos de idade, o professor acre-
dita que a titulação deve servir de estímulo 
aos médicos mais jovens. “Foi um período 
bastante difícil, em que a cobrança é muito 
grande. Mas, independentemente da idade, 
das responsabilidades e dos compromissos 
profissionais assumidos anteriormente, fazer 
o doutorado foi um desafio pessoal e fico 
muito feliz em ter ultrapassado mais essa 
etapa”, descreve Dr. Milton Jorge, ao lem-
brar da emoção vivida no dia da defesa da 
tese: “Foi muito gratificante poder apresen-
tar a aula tendo na plateia amigos de tantos 
anos, alunos e, principalmente, minha famí-
lia. Foi uma sensação ímpar ver meus pais na 
primeira fila do anfiteatro, acompanhando o 
desfecho de todo esse trabalho”, revela.

PESQUISA COM RESIDENTES
Sob orientação do Dr. Caio Parente Bar-

bosa, a tese de doutorado teve como obje-
tivo avaliar os fatores individuais, organiza-
cionais e referentes ao trabalho na adesão 
às precauções-padrão (PPs) por médicos 

Ao centro, Dr. Milton Jorge de Carvalho recebe o carinho dos familiares

Formado pela FMABC em 1978, docente cursou residência, mestrado e agora o doutorado na instituição

FMABC e Consórcio Intermunicipal promovem primeira 
capacitação regional para cuidadores de pessoas idosas

Marcelo Camargo/ABr

A Faculdade de Medicina do ABC, 
através da Residência Multiprofissional, e 
o Consórcio Intermunicipal Grande ABC 
promovem de 18 de janeiro a 5 de abril a 
“1ª Capacitação Regional para Cuidadores 
de Pessoas Idosas” – formação voltada para 
o atendimento de idosos que necessitam de 
apoio nas atividades cotidianas.

O curso é composto por 12 encontros 
na sede da FMABC, em Santo André. Entre 
os temas que integram a capacitação estão 
o papel do profissional cuidador, saúde dos 
idosos, atividades recreativas, comunicação, 

residentes. As PPs devem ser adotadas pe-
los profissionais de saúde na assistência aos 
pacientes independentemente do estado in-
feccioso. Considerando que os profissionais 
médicos estão em contato direto com os 
pacientes, sobretudo na realização de pro-
cedimentos invasivos, faz-se indispensável a 
adesão a essas medidas na prática clínica.

O estudo transversal foi desenvolvido 
com 205 médicos do primeiro (R1), segun-
do (R2) e terceiro (R3) anos do curso de 
residência médica da FMABC. A coleta de 
dados ocorreu por meio de entrevista. Entre 
os resultados, destaca-se que para fatores in-
dividuais, a Escala de Adesão às Precauções-
Padrão apresentou escore intermediário para 
os residentes (R1, R2, R3), ou seja, as medi-
das preventivas para minimização do risco 
biológico na prática clínica não foram ado-
tadas integralmente. Participantes do sexo 
feminino apresentaram maior adesão do que 
os residentes do sexo masculino. Além dis-
so, escores de médicos da área Clínica foram 
maiores do que os resultados encontrados 
na especialidade Cirúrgica.

Sobre os fatores organizacionais para o 
clima de segurança organizacional, obteve-se 
escore baixo entre os R1 e R2. Já em relação 
aos fatores relacionados ao trabalho, a per-
cepção de obstáculos foi intermediária entre 
os residentes e a carga de trabalho mostrou-
se elevada, sobretudo para os R2.

“A temática abordada é transversal no 
currículo e deve ser mais bem valorizada 
desde a graduação, dada a indiscutível re-

levância para os profissionais da saúde”, 
considera Dr. Milton Jorge, que publicou 
artigo derivado do doutorado no periódico 
Clinics (2016 Jul;71[7]:387-91), intitulado 
“Investigating compliance with standard 
precautions during residency physicians in 
Gynecology and Obstetrics”.

DA gRADUAÇÃO À DOCÊNCIA
Graduado em 1978 pela 5ª turma de Me-

dicina da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dr. Milton Jorge de Carvalho cursou resi-
dência médica na instituição (1979-1981) e 

em 1981 iniciou atividades enquanto do-
cente no Departamento de Obstetrícia e 
Ginecologia. Em 2008 concluiu Mestrado 
em Ciências da Saúde na FMABC.

“Tenho muita alegria em desenvol-
ver a atividade docente, que possibilita o 
rico compartilhar de situações de ensino-
aprendizagem e requer dedicação, entu-
siasmo, competência e permanente busca. 
Outra paixão é pela assistência, que requer 
igualmente estes atributos”, afirma Dr. 
Milton Jorge, que ao longo da carreira já 
realizou cerca de 7.000 partos. 

legislação, entre outros. O conteúdo será mi-
nistrado por integrantes do Grupo Temático 
Pessoa Idosa do Consórcio e por professores 
da FMABC, com objetivo de propiciar noções 
básicas acerca do processo de envelhecimen-
to e velhice para atendimento das demandas 
biopsicossociais de pessoas idosas que necessi-
tam de apoio nas atividades cotidianas.

A capacitação para cuidadores de idosos con-
ta com 60 vagas, oferecidas a moradores das sete 
cidades interessados em atuar no acompanha-
mento de pessoas nessa faixa etária, promovendo 
a qualidade de vida e o bem-estar para os idosos. Curso terá 12 encontros na sede da Medicina ABC
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Primeiro Centro de Referência de Doenças
Raras do Estado será em Santo André

Com atendimento 100% gratuito, projeto da Faculdade de Medicina do ABC foi aprovado em
2016 pelo Governo do Estado e serviço acaba de ser credenciado pelo Ministério da Saúde

A região do ABC Paulista 
terá o primeiro Centro 
de Referência de Doen-
ças Raras do Estado de 
São Paulo. O projeto 

desenvolvido pela Faculdade de Medicina 
do ABC, em Santo André, foi aprovado em 
meados de 2016 pelo Governo do Estado e 
o serviço acaba de ser credenciado pelo Mi-
nistério da Saúde. Trata-se de trabalho pio-
neiro, com atendimento 100% gratuito e que 
busca oferecer em um único espaço diversos 
especialistas, exames específicos e trabalho 
multidisciplinar para o atendimento integral 
a pacientes com as mais diversas patologias 
raras. A marcação de consultas já está aberta 
aos interessados, que podem obter mais in-
formações pelo telefone (11) 4433-2846.

Segundo definição da Organização Mun-
dial da Saúde, a doença rara caracteriza-se 
como aquela que afeta até 65 pessoas a cada 
100.000 indivíduos – ou seja, 1,3 pessoa num 
grupo de 2.000. O problema atinge aproxi-
madamente 5% da população, comprome-
tendo milhões de pessoas ao redor do mun-
do. Estima-se que 80% dos casos têm origem 
genética e 50% afetam crianças – sendo que 
30% morrem antes dos 5 anos de idade. Até 
o momento, cerca de 7.000 doenças raras já 
foram identificadas, cujas características prin-
cipais são a natureza complexa, a evolução 
crônica e debilitante. Essas particularidades, 
associadas ao acesso limitado aos tratamentos 
e serviços especializados, têm grande reper-
cussão no cotidiano de milhões de famílias.

Nesse sentido, o Centro de Referência de 
Doenças Raras da Faculdade de Medicina do 
ABC tem como objetivo, justamente, organi-
zar o atendimento de pacientes suspeitos ou 
portadores das enfermidades, a fim de me-
lhorar o acesso ao diagnóstico e às terapias 
necessárias. “Há muitos anos as disciplinas 
da FMABC realizam atividades isoladas no 
campo das doenças raras, que envolvem o 
ensino, a pesquisa e a assistência. Em meados 
de 2014, criamos o Grupo de Atenção Inte-
gral à Doenças Raras, com objetivo de reunir 
todos os profissionais da faculdade que, de 
alguma forma, estavam atuando nessa área. 
Foi o embrião do centro de referência, quan-
do começamos a estruturar o projeto”, recor-
da o professor titular da disciplina de Saúde 
Sexual, Reprodutiva e Genética Populacional 

da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Caio 
Parente Barbosa.

Até o credenciamento do Centro de Re-
ferência de Doenças Raras pelo Ministério 
da Saúde, os atendimentos nessa área reali-
zados pela FMABC eram limitados, pois de-
pendiam da verba do Sistema Único de Saú-
de (SUS) contratualizada com a FMABC via 
município de Santo André. Entretanto, esse 
recurso não é específico para a área de doen-
ças raras, mas contempla todas as atividades 
assistenciais desenvolvidas nos ambulatórios 
da faculdade.

“A partir de agora, pacientes com doen-
ças raras serão atendidos sem que os recur-
sos necessários para essa assistência estejam 
vinculados ao teto que o SUS determina para 
o ambulatório da FMABC. Os tratamentos 
e exames em doenças raras passam a ter fi-
nanciamento próprio, com verba direta do 
Ministério da Saúde para essa finalidade – via 
Fundo de Ações Estratégicas e de Compen-
sação (FAEC) –, o que permitirá ampliar 
sobremaneira nossa capacidade de atendi-
mento e o número de famílias beneficiadas”, 
garante Dr. Caio Parente Barbosa.

Para o diretor da FMABC, Dr. Adilson 
Casemiro Pires, o credenciamento repre-
senta importante passo na história de quase 
50 anos da Faculdade de Medicina do ABC: 
“Somos pioneiros em uma área que tende a 
crescer muito nos próximos anos e que deve 
se organizar em forma de uma rede integrada 
de atenção. Estamos em sintonia com a Polí-
tica Nacional de Atenção Integral às Pessoas 
com Doenças Raras, em busca de oferecer 
em um único espaço diversos especialistas e 

atendimento integral a pacientes com doen-
ças raras”, completa Pires.

REDE DE ATENÇÃO
Lançada em 2014 pelo Ministério da Saú-

de, a Política Nacional de Atenção Integral às 
Pessoas com Doenças Raras organiza o cui-
dado dos pacientes em dois eixos. O primeiro 
reúne as patologias de origem genética e inclui 
as anomalias congênitas ou de manifestação 
tardia, deficiência intelectual e os erros inatos 

A partir de agora, tratamentos e exames em doenças raras na FMABC passam a ter financiamento direto do
Ministério da Saúde via Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação (FAEC)

Dr. Adilson Casemiro Pires, diretor 
geral da Faculdade de Medicina do ABC e titular 

de Cirurgia Cardiotorácica

Dr. Caio Parente Barbosa, professor 
titular da disciplina de Saúde Sexual, Reprodutiva 

e Genética Populacional

D
ivulgação
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Peregrinação e tratamento de R$ 720 mil

do metabolismo. O segundo eixo é composto 
por doenças raras de origem não genética: in-
fecciosas, inflamatórias e autoimunes.

“São milhares de tipos de exames e proce-
dimentos que podem ser necessários quando 
falamos em doenças raras e a demanda não 
justifica a manutenção de serviços assim em 
cada cidade. O custo seria inviável para qual-
quer prefeitura ou para o Governo do Esta-
do. Na Faculdade de Medicina do ABC, por 
exemplo, já contamos com atendimento mul-
tidisciplinar e diversos tipos de exames estão 
disponíveis. Mas é impossível oferecer todos 
os atendimentos que podem ser necessários 
para contemplar as cerca de 7.000 doenças 
raras conhecidas”, afirma Barbosa.

Frente à grande variedade de doenças 
raras e à necessidade de tratamentos perso-
nalizados para cada paciente, a tendência é 
de que o Estado de São Paulo constitua uma 
rede de atenção com diversos centros de re-
ferência, cada um com atendimento específi-
co em determinada área. “A ideia é otimizar 

ao máximo cada serviço e ampliar o alcance, 
a fim de democratizar o atendimento. Nes-
se sentido, a rede de atenção é fundamental, 
pois distribui as doenças raras, os exames e 
procedimentos em centros de referência di-
ferentes uns dos outros e específicos dentro 
das muitas linhas de atendimentos”, acres-
centa o professor da FMABC, que detalha: 
“Pacientes do ABC Paulista poderão realizar 
o acompanhamento perto de casa, na Facul-
dade de Medicina do ABC, e fazer um ou 
outro exame específico num centro de re-
ferência diferente. O que ocorre hoje ainda 
é uma peregrinação por atendimento, com 
dificuldades para encontrar profissionais ca-
pacitados nas doenças raras e locais que pos-
sam realizar os procedimentos e exames ne-
cessários, muitos dos quais de alto custo”.

Até o credenciamento como Centro de 
Referência de Doenças Raras, a FMABC 
recebia somente casos referenciados en-
caminhados por Santo André. A partir de 
agora, esses pacientes podem chegar a partir 

A complexidade diagnóstica das do-
enças raras faz com que muitas vezes os 
pacientes passem por diversos especialis-
tas e realizem dezenas de exames de alto 
custo sem obter diagnóstico e tratamento 
adequados. É o caso do pequeno Gus-
tavo Barbosa de Lima, andreense de 10 
anos de idade, que desde os 4 anos luta 
por atendimento adequado contra a dis-
trofia muscular de Duchenne. “Com cer-
ca de 4 anos, o Gustavo começou a andar 
na ponta dos pés e a cair muito. Passamos 
por diversos médicos, serviços e exames, 
mas somente quando ele tinha 6 anos é 
que foi realizado o primeiro exame gené-
tico. Com o resultado, fomos encaminha-
dos para a USP, onde foi feita a biópsia 
muscular e, finalmente, o diagnóstico de 
distrofia muscular de Duchenne”, recor-
da a mãe, Luciana Barbosa de Lima.

A distrofia muscular de Duchenne é 
uma doença grave, de caráter progressi-
vo e que se inicia na infância. O prog-
nóstico e a qualidade de vida do paciente 
podem ser melhorados significativamen-
te com diagnóstico precoce. O sintoma 
principal é a criança cair muito, o que 
faz com que seja taxada de estabanada 
e preguiçosa. “Há cerca de 15 anos, a 
sobrevida de um paciente com distrofia 
de Duchenne não passava de 18 anos. 
Hoje, com os cuidados, terapias e me-
dicações disponíveis, esses pacientes 
chegam tranquilamente aos 40 anos”, 
garante a neurologista da FMABC, Dra. 
Alzira Alves de Siqueira Carvalho.

Todo o tratamento de Gustavo seguiu na 
USP, na Capital paulista, até 2014, quando a 
mãe ficou sabendo, por acaso, que a Facul-
dade de Medicina do ABC também realiza 
este serviço. “Somos de Santo André e che-
gávamos a levar 3 horas para ir até a USP. 
Fazer o tratamento aqui no ABC facilitou 
muito”, assegura a mãe.

Com a demora de 2 anos até o diagnós-
tico, a doença avançou e hoje Gustavo não 
consegue mais andar sozinho, mas somente 
com a ajuda de terceiros. Entretanto, o pe-
queno iniciou em meados de julho de 2016 
tratamento com uma nova medicação, o 
Ataluren, e a expectativa de melhora é gran-
de. Trata-se de droga aprovada no final de 
2015 na Europa, ainda indisponível no Bra-
sil. “Foi uma luta, pois é um medicamento 
de alto custo e só conseguimos via decisão 
judicial. Tivemos até que ir a Brasília passar 
por perícia a pedido do juiz. Quando rece-
bemos o medicamento, a nota fiscal do tra-
tamento de 6 meses era de R$ 720.000,00”, 
conta Luciana Barbosa de Lima.

Segundo a Dra. Alzira Alves de Siquei-
ra Carvalho, o Ataluren não é indicado para 
todos os casos de distrofia muscular de Du-
chenne, mas apenas para cerca de 13% a 15% 
dos pacientes – como é o caso de Gustavo. 
Enquanto a doença impede a produção de 
um tipo de proteína pelo organismo, a me-
dicação “engana” o DNA e permite a for-
mação dessa proteína. “Apesar da proteína 
produzida ser defeituosa, ela é muito melhor 
para o organismo do que quando não havia 
proteína nenhuma”, afirma Dra. Alzira.

de diversos serviços e localidades. “Temos 
estrutura na FMABC para atender a cerca 
de 70% das doenças raras, com destaque pa-
ras as áreas de erros inatos do metabolismo, 
doenças raras imunológicas, fibrose cística e 
doenças neuromusculares”, enumera a pro-
fessora de Genética da FMABC, Dra. Bianca 
Alves Vieira Bianco, que acrescenta: “Tam-
bém faremos o acolhimento e orientação 
das famílias, inclusive com exames genéticos 
para aconselhamento sexual, tendo em vista 
que 80% das doenças raras são de origem 
genética e algumas podem ser recorrentes 
em determinados casais”.

Como contrapartida pelo atendimen-
to especializado do centro de referência, a 
FMABC passará a receber R$ 42.000 men-
sais do Ministério da Saúde como ajuda de 
custo. Dessa forma, poderá ampliar proje-
tos de pesquisa e estudos na área, além de 
aprimorar o ensino de alunos de graduação 
e pós-graduação e de investir na capacitação 
dos profissionais vinculados ao projeto.

Para identificação dos casos que po-
dem se beneficiar com a droga é neces-
sário realizar sequenciamento do gene – 
exame que também é feito na FMABC, a 
partir de sequenciador de última geração. 
“Trata-se de exame que precisa ser reali-
zado em todos os pacientes com distro-

fia muscular de Duchenne, pois outras 
drogas que já estão sendo liberadas nos 
Estados Unidos e Europa também têm 
um alvo específico e serão úteis para 
uma outra porcentagem de doentes”, 
completa Dr. David Feder, professor 
titular de Farmacologia.

A professora de Genética da FMABC,
Dra. Bianca Alves Vieira Bianco

Paciente da FMABC desde 2014, o pequeno Gustavo e a mãe Luciana Barbosa de Lima
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Prefeito e vereadores visitam Hospital 
Municipal Central de Osasco Antonio giglio

Os vereadores recém-empossados de 
Osasco, Ralfi da Silva, Lúcia da Saúde, Dra. 
Régia Sarmento, José Rogério dos Santos, 
Ricardo Silva, Ribamar da Silva, Dr. Elis-
sandro Lindoso, Valdenir de França (Ni 
da Pizzaria) e Paulo César dos Reis (Pelé 
da Cândida) se reuniram em 16 de janei-
ro com o diretor geral do Hospital Muni-
cipal Central de Osasco Antonio Giglio, 
Dr. Alessandro Neves. Na oportunidade, 
Neves apresentou aos membros da câmara 
municipal detalhes da gestão compartilha-
da entre Prefeitura de Osasco e Fundação 
do ABC (FUABC), que atua na instituição 
desde 2015, assim como as melhorias reali-
zadas até o momento e projetos de avanço 
previstos para os próximos meses.

“A visita dos vereadores ao HMCO é 
fundamental para que acompanhem, de per-
to, os trabalhos desenvolvidos diariamente 
na unidade. O profissionalismo e a transpa-
rência em todo o processo de gestão da Fun-
dação do ABC são alguns dos elementos que 
têm contribuído para o sucesso da parceria”, 
afirmou Dr. Alessandro Neves.

Após a apresentação, o diretor geral 
conduziu os vereadores em visita a todos 
os andares do hospital e à Unidade de 
Pronto Atendimento Vicente Missiano, 
a UPA Centro, que também tem a gestão 
compartilhada com a FUABC.

PREFEITO NO HMCO
Preocupado em melhorar a saúde da 

cidade, o prefeito Rogério Lins vistoriou 
em 4 de janeiro o Hospital Municipal 
Central de Osasco Antonio Giglio, que 
funciona por meio de gestão comparti-
lhada com a Fundação do ABC. Na oca-
sião, Lins foi recebido pelo diretor geral 
da unidade, Dr. Alessandro Neves.

Após percorrer as alas do hospital, eles 
se reuniram para resolver pendências de or-
dem de pagamento para a FUABC, evitan-
do paralisação dos atendimentos. Por conta 
de irregularidades de gestão apontadas pelo 
Conselho de Saúde da unidade, o governo 
anterior não fez o pagamento do mês de 
dezembro para a Fundação do ABC. “Os 
secretários de Saúde e de Finanças, juntos 
com a administração do hospital, resolve-
rão as pendências”, disse Lins. “Queremos 
equalizar esse problema e garantir os atendi-
mentos”, completou. Para o prefeito, a crise 
que assombra todas as administrações públi-
cas deve ser driblada com criatividade, para 
fazer mais com menos recursos.

Durante a vistoria, o prefeito conver-
sou com funcionários e pacientes. “As 
visitas serão uma rotina que queremos 
estabelecer em todos os equipamentos 
públicos, através de muito trabalho e cor-
po a corpo”, garantiu Lins.

Vereadores conheceram instalações e o trabalho realizado pela FUABC no HMCO

Prefeito Rogério Lins (dir.) também esteve em visita ao Hospital Central de Osasco

SECOM/PMO/Italo Cardoso

UPA Centro de Osasco implanta prontuário eletrônico

Com intuito de agilizar e qualificar 
a assistência médica aos munícipes de 
Osasco, a Unidade de Pronto Atendi-
mento Vicente Missiano – a UPA Cen-

tro – deu início em dezembro à implantação 
do sistema de prontuário eletrônico para 
atendimento aos pacientes. Totalmente 
digital, a ferramenta integra todas as fases 

da assistência, desde a chegada à recepção, 
passando pelos procedimentos de triagem, 
consulta, medicação, exames, reavaliação 
médica, alta ou transferência.

O fluxo é simples e dinâmico. Ao 
chegar na unidade, o paciente retira uma 
senha, que é automaticamente encami-
nhada à enfermagem, que anuncia o nú-
mero diretamente no painel da recepção. 
O paciente é acolhido para o processo 
de triagem, com checagem de pressão 
sanguínea, batimentos cardíacos, entre 
outras medições. No encerramento do 
procedimento, a enfermagem registra os 
dados coletados no prontuário eletrônico 
e, ao finalizar, gera automaticamente uma 
senha que direciona o paciente à recep-
ção para fazer a ficha.

Encaminhado à consulta, o médico 
acessa o prontuário aberto no momento 
da triagem. Após o atendimento, caso seja 

necessário realizar exames, o prontuário 
é reencaminhado via sistema com deta-
lhamento do pedido – como um raio-x 
de tórax, por exemplo – diretamente 
para o setor competente. O paciente 
passa pelo procedimento e retorna para 
reavaliação médica através do mesmo 
fluxo de prontuário eletrônico.

De acordo com o diretor geral da 
UPA Centro, Alessandro Neves, a ado-
ção do prontuário eletrônico tem sido 
fundamental, entre outros pontos, para 
agilizar, com qualidade, os serviços na 
unidade. “Estamos em processo de mo-
dernização em todos os procedimentos 
que envolvem, sobretudo, a assistência 
médica.  A eficiência no atendimento 
faz parte do processo de humanização 
que temos desempenhado sistematica-
mente na instituição. Quem ganha com 
isso é a população”, afirma Neves.

Ferramenta ajuda a integrar todas as etapas do atendimento ao paciente
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Coral com pacientes marca final de ano da Reabilitação Pulmonar
O Centro de Reabilitação Pulmonar 

da Faculdade de Medicina do ABC or-
ganizou em 14 de dezembro confrater-
nização de final de ano com cerca de 45 
pacientes em tratamento, além de fami-
liares e funcionários da FMABC. A festa 
ocorreu no anfiteatro Dr. David Uip e 
teve como ponto alto a apresentação do 
coral de pacientes, que executou a canção 
“Aquarela”, do compositor Toquinho.

“Pacientes com doenças respirató-
rias têm alta prevalência de ansiedade e 
depressão, que podem estar associadas a 
diferentes motivos. Além disso, a doença 
pulmonar pode levar a perdas em diversas 
áreas, como de lazer, social, profissional 
e interpessoal”, revela a terapeuta ocu-
pacional do Centro de Reabilitação Pul-
monar da FMABC, Juliana Oliveira, que 
acrescenta: “Uma das atividades que pode 
expressar o desenvolvimento psíquico e 
sociocultural é a música, pois agrega va-
lores e significados provenientes dos de-
sejos e dos sentimentos que vão desde o 

mentos mensais. O local é destinado prin-
cipalmente a adultos e idosos portadores 
de bronquite crônica, enfisema pulmonar, 
DPOC, asma e outras patologias pulmo-
nares. A maioria dos pacientes tem mais 
de 50 anos e apresenta muito cansaço, 
fraqueza muscular, sedentarismo e falta 
de ar. Com trabalho contínuo de reabili-
tação, a melhora da força muscular chega 
a 30%, assim como a qualidade de vida e 
a independência. Os pacientes aprendem 
a respirar melhor, praticam exercícios e 
passam a desenvolver atividades diárias 
com mais disposição e facilidade.

Os atendimentos na FMABC ocor-
rem de segunda a sexta-feira no período 
da manhã, em sessões de exercícios que 
duram uma hora. Os grupos frequentam 
o espaço duas ou três vezes por semana – 
segundo a necessidade – e têm atividades 
em bicicleta ergométrica, de alongamen-
to e reeducação postural, para fortaleci-
mento de membros superiores e inferio-
res, assim como palestras educativas.

desenvolvimento individual até o social. Para 
nossos pacientes, participar da atividade de 
Canto Coral tem como principal benefício os 
fatores sociais e emocionais, potencializando 
os efeitos do tratamento de saúde”.

Além do coral, a confraternização tam-
bém contou com apresentação de fotos 
com a retrospectiva de 2016, que incluiu 
registros do início do campeonato de pe-
bolim humano e da viagem terapêutica ao 
Guarujá, palestras de nutrição e para cui-
dadores, grupos de cessação do tabagismo, 
curso de informática, festa caipira, ativida-

des com alunos de pós-graduação da FMA-
BC, sessões de ginástica em academia, aulas 
de artesanato e comemorações de aniversá-
rios, entre outras atividades.

O encerramento da festa foi marcado 
por homenagem à equipe terapêutica, que 
recebeu presentes dos pacientes, assim como 
por café da manhã de confraternização.

QUALIDADE DE VIDA
Vinculado à disciplina de Pneumologia, 

o Centro de Reabilitação Pulmonar funciona 
desde 2001 e realiza cerca de 1.000 atendi-

Enfermeiros são os profissionais mais
confiáveis segundo pesquisa britânica

A agência britânica Ipsos Mori divul-
gou em dezembro os números da “Ipsos 
Mori 2016 Veracity Index” – pesquisa lan-
çada em 1983, que avalia anualmente quais 
profissionais são mais confiáveis para o pú-
blico. Pela primeira vez incluídos no índice, 
os enfermeiros foram os grandes campeões 
e lideraram o ranking com 93% da prefe-
rência dos britânicos. A classe médica ficou 
em segundo lugar, seguida pelos professo-
res, juízes, cientistas e policiais.

Professora Emérita da Faculdade de 
Medicina do ABC e ex-coordenadora do 
curso de Enfermagem, Dra. Maria Belén 
Salazar Posso não viu com espanto o gran-
de prestígio da categoria junto aos britâni-
cos: “Essa notícia não me causou surpresa, 
vinda do berço da Enfermagem profissio-
nal, que foi criada por Florence Nigthinga-
le, uma inglesa da corte vitoriana. À época, 
a pioneira já dizia que a Enfermagem é uma 
arte e, para realizá-la como arte, é preciso 
devoção tão exclusiva, preparo tão rigoro-
so, quanto a obra de qualquer pintor ou es-
cultor”, resgata a professora Emérita.

Segundo a especialista, são muitos os 
atributos que levam a profissão a ser tão 

Professora Emérita da Faculdade de Medicina do ABC e ex-coordenadora
do curso de Enfermagem, Dra. Maria Belén Salazar Posso

Apesar do reconhecimento britânico, cenário no Brasil ainda é bem diferente
respeitada no Reino Unido e também em 
outros países. “Nosso cotidiano profissio-
nal é permeado pelo respeito ao indivíduo, 
família e comunidade em toda sua dimen-
são. Assistimos às necessidades e busca-
mos resolvê-las ou minimizá-las por meio 
do cuidado individual e específico. Essa é 
a essência da Enfermagem. Reconhecemos 
e compreendemos o ser humano como ser 
bio-psico-sócio-espiritual, com necessida-
des afetadas durante seu ciclo vital. Contri-
buímos para o restabelecimento da saúde, 
mas também acompanhamos com digni-
dade a terminalidade”, detalha Dra. Maria 
Belén Salazar Posso.

A agência Ipsos Mori entrevistou amos-
tra representativa de 1.019 adultos com mais 
de 15 anos na Grã-Bretanha. As entrevistas 
foram realizadas pessoalmente entre 14 de 
outubro e 1º de novembro de 2016.

CENáRIO NACIONAL
Apesar do grande reconhecimento bri-

tânico, no Brasil o cenário é bem diferen-
te. “Mesmo a Enfermagem constituindo a 
maior força de trabalho em saúde, compos-
ta pelas diversas categorias que a compõe, a 

profissão no Brasil ainda carece de respeito, 
de valorização. Por outro lado, nós, enfer-
meiros, devemos nos valorizar e respeitar 
nossos valores morais, éticos, filosóficos, 
sociais e vitais, entre outros. Precisamos 

reforçar nossa identidade e imagem profis-
sional frente às mudanças sociais, tecnoló-
gicas e aos novos paradigmas, com mente 
reflexiva para sermos uma nova Enferma-
gem”, conclui Dra. Maria Belén. 

Coral de pacientes executou a canção “Aquarela”, do compositor Toquinho
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Há 3 anos na UTI, bebê se diverte
com DVDs de Luan Santana

A história de uma criança que devido à 
uma doença degenerativa está há mais de 3 
anos na UTI Pediátrica do Hospital Munici-
pal Irmã Dulce de Praia Grande e cujo pai 
dorme todas as noites ao seu lado, comoveu 
muita gente. Em razão da divulgação, do-
ações foram feitas à família, inclusive com 
a quitação da dívida de sua casa, calculada 
em mais de R$ 40 mil. Ainda aguardando 
solução para que possa receber o benefício 
do Home Care (espécie de UTI domiciliar), 
uma das alegrias do menino é assistir diaria-
mente a DVDs do cantor Luan Santana.

O drama do menino Caique e de seu pai, 
Genival Francisco de Almeida, foi revelado 
em agosto do ano passado, quando no Dia 
dos Pais a data seria celebrada no quarto 
da UTI. Trabalhando como balconista em 
Mongaguá, ele sai do trabalho direto para 
o hospital, onde passa a noite com o fi-
lho. O título de “super-pai” foi dado pelas 
equipes que acompanham de perto a rotina 
na unidade. Sem se abater, “Val”, como é 
carinhosamente conhecido, alegra o filho e 
funcionários com brincadeiras e um cons-
tante alto astral.

Uma das pessoas que disse admirar o 
gesto de Genival é a doméstica Eliete de 
Fátima Ferreira da Silva, que desde o nas-
cimento do seu bebê, há 11 meses, também 
passava noites cuidando do filho com hidro-
cefalia. Tal como Val, ela está à espera da 
concessão do Home Care para que o filho 
possa ser cuidado em casa. “Quem me aju-
dou a suportar essa situação foi o jeito de ser 
do Val. Me animei quando o via o tempo in-
teiro brincando com filho. Só dorme quan-

do a criança pega no sono. É uma grande 
pessoa”, relata.

Grato pela ajuda que recebeu de duas 
pessoas recentemente, o balconista se diz 
ansioso para que possa levar o filho para 
casa. Para isso, uma ação na Justiça está bus-
cando o custeio do Estado para instalação 
dos equipamentos em sua casa. Antes, por 
morar ainda como caseiro, o local não era 
apropriado para a adaptação. “Com a quita-
ção da casa que a gente já considerava perdi-
da, feita por um empresário, agora podemos 
buscar o benefício”, disse.

DIVERSÃO
Ao saber que o cantor Luan Santana 

deverá estar em Praia Grande em comemo-
ração ao aniversário de 50 anos de emanci-
pação político-administrativa do município, 
Val não esconde o desejo de que o filho pos-
sa ver pessoalmente aquele que o alegra pra-
ticamente todos os dias. “Acho difícil, mas 
seria uma realização muito importante para 
ele, porque o Luan Santana é o cantor que 
faz a alegria dele. Seu passatempo é assistir 
aos seus DVDs diariamente”, conta.

Caique é o segundo filho de Genival. 
O primeiro, Paulo Henrique, tem 11 anos e 
fica sob os cuidados da esposa Cristiana. A 
doença do garoto foi diagnosticada quando 
ele tinha menos de um ano. Exames com-
provaram que Caique tem atrofia muscular 
espinhal – doença que o faz perder a potên-
cia muscular, que o impede de andar e até 
respirar, razão pela qual precisa ficar ligado a 
aparelhos e se alimentar por sonda.

Desde então, a UTI Pediátrica do ‘Irmã 

Dulce’ passou a ser o segundo lar de Val e 
Cristiana, que no início se alternavam como 
acompanhantes do menino. Porém, a situ-
ação acabou causando sofrimento à espo-
sa de Genival, que então preferiu deixar a 
mulher responsável apenas pelo cuidado do 
filho mais velho.

Todos os dias, por volta das 6h30, o 
balconista desperta ao lado do berço de 
Caique e segue para o trabalho. Almoça 
em casa, quando aproveita para estar então 
com a esposa e o outro filho. Às 17h30, 
pega o ônibus e volta para o hospital, onde 

permanece brincando com o garoto até que 
ambos se cansem e durmam.

Atualmente, Genival está buscando ajuda 
para arrecadar R$ 6 mil para o custeio de ho-
norários advocatícios de um escritório espe-
cializado em Direito e Saúde, com objetivo de 
reivindicar do Governo do Estado o custeio 
do Home Care, o que demandaria em torno 
de R$ 30 mil aos cofres públicos. “Para isso, 
estamos precisando elaborar um laudo, que 
está quase pronto. Se Deus quiser, em breve 
conquistaremos esse direito e o Caique vai 
poder estar em casa”, diz, confiante.

Primeiro bebê de 2017 em Praia grande é uma menina
O primeiro bebê do ano em Praia Gran-

de, uma menina, nasceu de parto cesárea na 
Maternidade do Hospital Municipal Irmã Dul-
ce às 11h18, pesando 3.360 kg e medindo 49 
centímetros. A mãe, a manicure Daniela dos 
Santos Padial, 20 anos, disse que Maria Vitória 
era esperada para depois do dia 10 de janeiro, 
com previsão de parto normal. Outras cinco 
crianças nasceram no primeiro dia do ano.

De acordo com mãe, as dores começaram 
a incomodar dois dias antes e se acentuaram 
nas últimas horas de 2016. “Sofri com as do-
res e depois que chegou aos 10 centímetros 

de dilatação, o bebê subiu e aí o médico deci-
diu me encaminhar para a cesárea”, disse.

Primeira filha, Maria Vitória chegou 
imponente e saudável. Para a manicure, a 
menina veio disposta a alterar todos os pla-
nos da família e surpreender. “Ela quis vir 
bem antes do planejado mesmo. É decidi-
da”, brincou Daniela, que mora no bairro 
Mirim, em Praia Grande.

Avó “de primeira viagem”, a dona de 
casa Zenaide Santos Padial disse que ansie-
dade e emoção marcaram cada momento 
antes do nascimento. “Fiquei preocupada 

pelas dores que minha filha sentia e de-
pois que ela foi para o Centro Cirúrgico 
fiquei desesperada. Quando o médico 
saiu e disse que a menina havia nascido 
e que tudo estava bem com as duas, caí 
no choro”, confessou.

Conforme a enfermeira-obstetra Ja-
nete de Carvalho Lopes, que coordena a 
Maternidade e o Centro Obstétrico do 
‘Irmã Dulce’, voluntários do Hospital 
Municipal deram à Maria Vitória um 
enxoval e também ao primeiro menino, 
que nasceu às 19h. 

HMID/Maitê Morelatto

Reprodução

Pai dorme todos os dias ao lado do filho e espera do Estado benefício que permita assistência em casa

Menina nasceu às 11h18 de cesárea e surpreendeu a 
família, que a aguardava para depois do dia 10
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Tanque de 15 mil litros de oxigênio
tranquiliza serviço em Praia grande

Está funcionando plenamente e com gran-
de capacidade o novo tanque de oxigênio me-
dicinal, de 15 mil litros, do Hospital Municipal 
Irmã Dulce de Praia Grande. A operação para 
instalação na manhã de 8 de janeiro mobilizou 
dois caminhões e um guindaste. O equipa-
mento substituiu outro com capacidade três 
vezes menor e representará economia de até 

35% com o custo do serviço, que é locado. O 
trabalho teve início às 8h e terminou ao meio-
dia, duas horas a menos do que o previsto.

A troca do tanque criogênico faz parte 
do plano de economia de gases medicinais, 
que vem sendo desenvolvido nas unidades 
do Complexo Hospitalar, a exemplo do que 
ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento 

Dr. Charles Antunes Bechara – a UPA Sa-
mambaia. Para realização do serviço, foi ne-
cessária interdição da Rua Dair Borges, onde 
está o local de abastecimento de gás.

De acordo com o engenheiro clínico Vic-
tor Andrade Araujo, para a ação também foi 
preciso o desligamento da rede elétrica no 
trecho. “Tudo transcorreu dentro da norma-

lidade, sem qualquer imprevisto. Não houve 
qualquer risco ao fornecimento, já que tanto 
o hospital quanto o Pronto-Socorro Central 
são dotados de dois backups, ou seja, um ba-
ckup do backup”, assegurou.

Segundo o diretor Administrativo do 
‘Irmã Dulce’, Alexandre Pereira do Lago, 
a economia com um tanque maior será 
sensível devido à redução na periodicidade 
do abastecimento da unidade. “Antes, era 
preciso reabastecer o tanque três vezes por 
semana. Agora, será apenas uma vez por 
semana”, destacou.

A tranquilidade na reserva para suprir 
demanda eventualmente excessiva é outra 
vantagem apontada pelo diretor. “Com esta 
substituição, aumentamos consideravel-
mente nossa capacidade, o que oferece uma 
absoluta tranquilidade, principalmente em 
período de grandes picos de atendimento, 
como a temporada de verão”, salientou.

A troca do tanque foi concluída por um 
guindaste, que içou os dois equipamentos 
sobre a rede de energia para acondiciona-
mento do tanque no novo local de instala-
ção. O trabalho envolveu setores como a 
CPFL Energia, fornecedora do serviço, e 
a operadora Vivo. Cada uma das empresas 
ficou responsável pelo desligamento das fia-
ções nos postes. A empresa responsável pelo 
fornecimento do gás é a Air Liquide. 

Nova unidade foi instalada em 8 de janeiro, dando plena capacidade ao município

HMID/Antonio Cassimiro

Equipes treinam sinais de comunicação em bebês
Estudantes de enfermagem e profissionais 

que atuam no Hospital Municipal Irmã Dulce 
de Praia Grande participaram dias 23 e 24 de 
novembro de capacitações que visam a identifi-
car sensações em bebês, recém-nascidos e pre-
maturos. O treinamento aborda cuidados como 
a adequada avaliação e observação da escala da 
dor neonatal, utilizando principalmente recur-
sos não medicamentosos. Entre as técnicas em-
pregadas especialmente na UTI Neonatal estão 
a musicoterapia e o método canguru.

De acordo com o enfermeiro Manuel 
dos Santos, especializado no atendimento 
neonatal e pediátrico, as equipes precisam 
estar atentas aos sintomas dos bebês, o que 
pode orientar melhor o atendimento.

“São várias as expressões que podem ser 
observadas para que se possa ter uma noção 
sobre o que incomoda o bebê. A aparência 
da face, a testa franzida ou membros enrije-
cidos podem indicar uma dor ou um simples 
incômodo”, destacou.

Músicas de ninar, escurecimento do am-
biente e até mesmo um simples toque em 
lábio e língua para simulação de amamenta-
ção são alguns procedimentos comuns e que 
costumam acalmar os bebês.

O método “mãe canguru” é outra alter-
nativa para o cuidado neonatal. Leva o nome 
em razão da semelhança com a forma como 

o canguru guarda os filhotes, de modo que o 
bebê seja mantido em contato “pele a pele” 
com o cuidador.

Conforme o enfermeiro Manuel dos San-
tos, quando todas as medidas são tomadas e 
ainda assim persistir o choro ou expressões de 
dor, as equipes devem acionar os médicos para 
aplicação de eventual método farmacológico.

Organizado pela Diretoria de Enferma-
gem do Irmã Dulce e coordenado pelo se-
tor de Educação Continuada do Complexo 
Hospitalar, o treinamento foi direcionado às 
equipes de Enfermagem do setor pediátrico 
e Maternidade do Hospital Municipal e a es-
tudantes de Enfermagem da Faculdade do 
Litoral Paulista - FALS.

Dependendo da escala do incômodo, musicoterapia e mãe canguru são alguns dos procedimentos empregados

HMID/Maitê Morelatto
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Inscrições para curso da Harvard
terminam em 31 de janeiro

Medicina ABC terá curso
inédito de aperfeiçoamento

em ‘Pesquisa Clínica’

Curso de Pesquisa Clínica chega à 6ª turma neste 2017, com aulas
realizadas na Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André

A Harvard T.H. Chan School of  Public 
Heath está com inscrições abertas para a 6ª 
edição do curso de pesquisa clínica “PPCR 
- Principles and Practice of  Clinical Re-
search”, cujas aulas ocorrem em parceria 
com o Centro de Estudos e Pesquisas de 
Hematologia e Oncologia da Faculdade de 
Medicina do ABC (CEPHO-FMABC). As 
inscrições vão até 31 de janeiro e o obje-
tivo do curso é capacitar profissionais ao 
desenvolvimento de pesquisa clínica, tendo 
como bases a metodologia e a expertise de 
uma das mais conceituadas instituições de 
ensino e pesquisa do mundo.

O curso de pesquisa clínica da Harvard 
tem duração de 9 meses, com encontros 
semanais no anfiteatro do CEPHO, no 
próprio campus da FMABC em Santo An-
dré (SP). As aulas estarão a cargo de pro-
fessores norte-americanos e serão ao vivo 

via videoconferência. A equipe do CEPHO 
coordenará dinâmicas de grupo e demais 
atividades que necessitem de interação en-
tre os alunos, inclusive com participação de 
grupos de outras partes do mundo.

Podem se inscrever professores, pesqui-
sadores e alunos interessados em conhecer 
os conceitos e desenvolver habilidades na 
área de pesquisa clínica. As aulas ocorrerão 
às quintas-feiras, das 17h às 20h. Toda a se-
leção, análises de currículo e dos requisitos 
mínimos necessários serão feitas diretamen-
te pela equipe da Harvard, assim como a 
emissão dos certificados de conclusão.

Interessados podem obter mais infor-
mações pelos sites www.pesquisaoncolo-
gia.com.br e www.ppcr.org ou diretamente 
no CEPHO, com Karen Sayuri Kusano de    
Paiva: (11) 4993-5491 (ramal 542), karen.pai-
va@cepho.org.br e contato@cepho.org.br.

TRADIÇÃO E SEgURANÇA
Reconhecido nacional e internacional-

mente, o CEPHO - Centro de Estudos 
e Pesquisas de Hematologia e Oncologia 
funciona desde 2000 e contabiliza cerca 
de 170 estudos clínicos entre protocolos 
finalizados, em andamento e em fase re-
gulatória. Mais de 1.500 pacientes já fo-
ram tratados no local ou se beneficiaram 
de seu aparato científico. Hoje são 85 pa-
cientes atendidos em aproximadamente 60 
pesquisas em andamento em áreas como 
câncer de pulmão, próstata, mama, cabe-
ça e pescoço, pele (melanoma), linfomas e 
mieloma múltiplo, entre outras. Cerca de 
90% das pesquisas são multicêntricas, ou 
seja, ocorrem simultaneamente em diver-
sos centros de pesquisa do mundo, permi-
tindo aos pacientes acesso a tratamentos 
de ponta em vários países.

A unidade destina-se ao desenvolvimen-
to de projetos de pesquisa junto à gradua-
ção (Liga de Oncologia) e à pós-graduação 
(programas de Mestrado e Doutorado), 
bem como às pesquisas clínicas patroci-
nadas pela indústria farmacêutica. As di-
retrizes da instituição são seguidas sob a 
luz dos conceitos éticos e legais em estu-
dos clínicos envolvendo seres humanos, de 
acordo com as normatizações ICH-GCP 
(International Conference of  Harmoniza-
tion and Good Clinical Practices), confor-
me resolução 466/2012 CNS/MS.

Além de usar medicações convencio-
nais, disponíveis na maioria dos centros 
de excelência, os pacientes inscritos no 
CEPHO têm acesso a novas drogas, que 
podem aumentar as possibilidades de 
controle da doença e melhorar da quali-
dade de vida.

A Faculdade de Medicina do ABC 
dará início em 2017 à primeira turma 
do curso de aperfeiçoamento em Pes-
quisa Clínica. Com inscrições abertas, 
a modalidade de ensino é destinada a 
profissionais e graduandos do último 
ano na área da saúde, que atuam ou am-
bicionam atuar em Pesquisa Clínica.

Ao todo serão 6 meses de curso e 
carga de 184 horas, divididas em aulas 
presenciais às segundas e quartas-feiras, 
das 18h às 22h. O início dos trabalhos 
está agendado para 3 de abril. “Nosso 
objetivo geral é capacitar profissionais 
da área da saúde com base na neces-
sidade crescente do mercado atual, no 
desenvolvimento e gestão dos proces-
sos que envolvam a pesquisa com seres 
humanos”, explicam os coordenadores 
do curso, Dr. João Antonio Corrêa e 
Bruno Bezerra Rosa.

Entre os temas que integram o con-
teúdo programático constam “Intro-

dução à Pesquisa Clínica”, “Estatística e 
Epidemiologia”, “Medical Affairs”, “Pro-
cessos Regulatórios” e “Estrutura e Ge-
renciamento do Centro de Pesquisa”. O 
curso contará com participação de diver-
sos profissionais da área, incluindo convi-
dados da indústria farmacêutica e Organi-
zações de Pesquisa Clínica (CROs).

INFORMAÇÕES
E INSCRIÇÕES
Interessados podem obter mais infor-

mações no site www.fmabc.br, na área de 
Pós-Graduação Lato Sensu. Pessoalmen-
te, o setor de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Inovação da FMABC funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sába-
dos, das 8h às 12h. A faculdade fica na Av. 
Príncipe de Gales, 821, Bairro Príncipe de 
Gales, em Santo André (SP). Mais infor-
mações no telefone (11) 4993-5426 ou nos 
e-mails fmabc.pesquisaclinica@gmail.com 
e pesquisa.clinica@fmabc.br. 
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