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São Caetano zera fila para
exames de tomografia,

ultrassom e mamografia

Governo do Estado entrega
leitos de Terapia Intensiva no

Hospital Mário Covas

Programa “Saúde Prioridade”
realiza nova ação de Cirurgia
Vascular em São Bernardo

A Prefeitura de Santo André reabriu o Hospital Dia do Centro Hospitalar Municipal (CHM) de Santo André – unidade que 
irá reduzir a demanda reprimida de cirurgias de baixa complexidade. A novidade marcou o aniversário de 105 anos do CHM, 

que também foi rebatizado com o nome do “Dr. Newton da Costa Brandão”, em homenagem ao ex-prefeito do município. Pág. 3

Santo André reabre Hospital Dia no aniversário
de 105 anos do Centro Hospitalar Municipal
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Momento de união
e de criatividade

Realizamos em abril 
a primeira reunião con-
junta de 2017 entre o 
Conselho de Curadores 
e as unidades mantidas. 
Com a grande renovação 
de conselheiros para este 
ano e a substituição de 
alguns diretores gerais 
nas unidades de saúde 
gerenciadas, esta foi uma 
excelente oportunidade 
para a aproximação dos 
gestores, troca de ideias e 
de experiências exitosas.

Ao mesmo tempo, 
pude externar aos pre-
sentes o grande desafio 
que temos pela frente: 
reduzir o custeio sem 
diminuir a quantidade e 
a qualidade dos atendi-
mentos. A crise econô-
mica do país e o aumento 
do desemprego têm gera-
do impactos importantes 
na maior demanda por 
atendimento no Sistema 
Único de Saúde, o SUS. 
De acordo com o Insti-
tuto de Estudos de Saú-
de Suplementar (IESS), 
o mercado brasileiro de 
planos de saúde encerrou fevereiro de 2017 
com 47,7 milhões de beneficiários, uma per-
da de 1,3 milhão de vínculos na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. Dessa 
forma, muitas pessoas que tinham planos de 
saúde pelas empresas acabaram migrando 
para o SUS.

Essa é uma realidade que temos que en-
frentar com bastante determinação. Chegou 

a hora de unirmos for-
ças, de inovar, de fazer 
diferente. Situações de 
crise nos tiram da zona 
de conforto. Temos que 
refletir mais e buscar no-
vas alternativas.

São muitas as opções 
em análise, outras já em 
fase de execução. Algu-
mas unidades gerencia-
das têm realizado com 
êxito a redução de gastos 
a partir da internaliza-
ção de alguns serviços, 
até então terceirizados. 
A negociação com for-
necedores para melhoria 
dos contratos de presta-
ção de serviços e redução 
de gastos é uma opção 
bastante interessante. As 
conversas com os sindi-
catos para definição dos 
dissídios também inte-
gram essa discussão.

Enfim, é certo que 
teremos um ano difícil e 
desafiador. Mas a Presi-
dência da Fundação do 
ABC está de portas aber-
tas para auxiliar as unida-
des mantidas no que for 

preciso. Temos um time forte, coeso, e não 
tenho dúvidas de que conseguiremos cumprir 
com a nossa missão de maneira ainda melhor, 
a partir do trabalho em equipe, de novas par-
cerias, projetos inovadores e saídas criativas. 
Boa leitura a todos!

Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna
Presidente da Fundação do ABC
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Emílio Ribas do guarujá organiza
capacitação sobre morte encefálica

O Instituto de Infectologia Emílio Ri-
bas II, no Guarujá, promoveu em 19 de 
abril capacitação para seus colaboradores, 
cujo tema central foi “Morte Encefálica”. 
A atividade contou com duas palestras. 
A enfermeira Tatiane Alvarenga Sanches, 
especialista em doação e transplante de ór-
gãos da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), falou sobre o processo de 
avaliação, doação e captação de órgãos. Já 
a enfermeira Elisa Maria Prado Monteiro, 
coordenadora de Enfermagem da UTI do 
Hospital Municipal Irmã Dulce, em Praia 
Grande, relatou experiências vivenciadas 
na prática de doação de órgãos.

A abordagem do assunto propiciou 
aos colaboradores oportunidade de atua-
lização e de conscientização sobre o tema, 
levando em consideração que a doação de 
órgãos é capaz de salvar muitas vidas.

ATO DE AMOR
Os procedimentos para a doação de 

órgãos começam somente após a con-
firmação do diagnóstico de morte en-
cefálica, que é definida como a morte 
baseada na ausência de todas as funções 
neurológicas – um quadro permanente e 
irreversível. O protocolo de morte cere-
bral no Brasil é um dos mais exigentes 
do mundo. É preciso ser confirmado por 
dois médicos especialistas, além de de-

mandar exames clínicos, gráficos e testes 
que evidenciam a paralisação irreversível 
da atividade cerebral.

Todo o trabalho nessa área – desde a 
identificação da morte cerebral, autoriza-
ção da família, captação dos órgãos, trans-
porte e transplante – deve ser conduzido 
de maneira ética, humanizada e rápida. O 
prazo para um coração ser transplantado, 
por exemplo, é de no máximo quatro ho-
ras. Esse é o tempo que pode determinar 
a vida ou a morte de um paciente que 
aguarda na fila para receber o órgão.

Segundo o Conselho Regional de Me-
dicina do Estado de São Paulo, de cada 
três potenciais doadores, apenas um é 
notificado nos hospitais. Destes, somen-
te 30% são utilizados como doadores de 
órgãos. Ainda assim, o Brasil é o segun-
do país do mundo em número anual de 
transplantes, sendo mais de 90% feitos 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Um doador falecido pode beneficiar 
mais de 12 pessoas com os seguintes 
órgãos: córneas, coração, pulmões, rins, 
fígado, pâncreas, ossos, pele e artérias. 
A doação só é autorizada quando existe 
consenso na família. Por essa razão, para 
ser um doador não é preciso registrar a 
vontade em cartório nem fazê-la constar 
em documentos pessoais – basta avisar 
aos familiares sobre esse desejo. 

Um doador falecido pode beneficiar mais de 12 pessoas

Temos um time forte, 
coeso, e não tenho 

dúvidas de que 
conseguiremos cumprir 

com a nossa missão  
de maneira ainda 
melhor, a partir do 

trabalho em equipe, 
de novas parcerias, 

projetos inovadores e 
saídas criativas
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Santo André reabre Hospital Dia no aniversário
de 105 anos do Centro Hospitalar Municipal

Na tarde de 25 de abril, o Prefeito Paulo 
Serra reabriu o Hospital Dia do Centro Hos-
pitalar Municipal (CHM) de Santo André – 
unidade que irá reduzir a demanda reprimida 
de cirurgias de baixa complexidade. O serviço 
permite que o paciente realize o procedimento 
e tenha alta no mesmo dia. A expectativa é de 
que sejam realizadas cerca de 120 cirurgias por 
mês no local. A novidade marcou o aniversário 
de 105 anos do CHM – antiga Santa Casa –, 
que também foi rebatizado com o nome do 
“Dr. Newton da Costa Brandão”, em home-
nagem ao ex-prefeito do município.

“Essa é mais uma das frentes do Programa 
Saúde Fila Zero, que visa diminuir a deman-
da reprimida de exames, consultas e cirurgias 
na cidade. Primeiro fizemos o mutirão no dia 
8 de abril, conseguimos a aprovação da com-
pensação tributária por meio de prestação de 
serviços na área da saúde e agora teremos mais 
um serviço que vai agilizar o atendimento à 
população. É importante ressaltar que não é 
só a velocidade para resolver o problema que 
tem preocupado nossa gestão, mas também a 
qualidade dos serviços. Por isso estamos fa-
zendo tudo com responsabilidade e buscando 
a satisfação da nossa população”, comentou o 
prefeito Paulo Serra, que estava acompanhado 
do vice-prefeito Luiz Zacarias, da secretária de 
Saúde Ana Paula Peña Dias e da presidente 
da Fundação do ABC, Dra. Maria Bernadette 
Zambotto Vianna.

O novo Hospital Dia possui área de es-
pera e admissão de pacientes, leitos de pré, 
pós-operatório e área para prescrição. Serão 
realizados procedimentos de várias especia-
lidades, como vasectomias, correção de cica-
trizes de queimaduras e inestéticas, cirurgia de 
varizes, da tireoide, hérnia inguinal e de pedra 
na vesícula, sendo que esta última representa 
400 solicitações do total de 900 procedimen-
tos em fila de espera para o CHM. Além da 
demanda reprimida, a retomada do serviço vai 
liberar o centro cirúrgico atual, o que resultará 
na menor espera dos pacientes internados para 
cirurgias de maior porte, como a neurocirur-
gia, ortopedia e cirurgias oncológicas. Haverá 
impacto também no fluxo de atendimento e 
encaminhamento da rede básica e também no 
Departamento da Rede de Atenção às Urgên-
cias e Emergências.

O Hospital Dia do CHM estava inativo 
desde agosto de 2015, quando foi realizada a 
última cirurgia no local e o fluxo foi direcio-
nado à mesma concorrência de cirurgias de 
grande porte, realizadas no centro cirúrgico do 
terceiro andar. Mesmo antes disso, a ala fun- Ana Paula Peña Dias, Paulo Serra, Carlos Eduardo Rodante Corsi e Luiz Zacarias

Inativa há três anos, unidade fará cerca de 120 atendimentos mensais

cionava com problemas por falta de mão de 
obra. Desde a sua abertura, faltavam principal-
mente profissionais de enfermagem, forçando 
o deslocamento de funcionários do Centro 
Cirúrgico para o Hospital Dia, o que acabava 
descobrindo um setor apenas para manter o 
outro em funcionamento. Além disso, apesar 
de existirem duas salas de cirurgia no Hospital 
Dia, apenas uma era utilizada, pois até então só 
havia um carrinho de anestesia.

Para solucionar o problema, foram investi-
dos R$ 300 mil em equipamentos e R$ 15 mil 
por mês com a contratação de enfermeiros, 
auxiliares e técnicos de enfermagem para tra-
balhar no setor.

“Tenho carinho muito grande por este 
hospital, que é um patrimônio do Grande 
ABC. Iniciei minhas atividades no CHM 
em 2005 como coloproctologista e colo-
noscopista, além de atuar como preceptora 
de ensino para os alunos da Faculdade de 
Medicina do ABC. Esse hospital, inclusive, 
foi o primeiro palco de prática dos estudan-
tes da Medicina ABC, na década de 70, e até 
hoje continua contribuindo com a forma-
ção de médicos em nossa região”, ressalta 
a presidente da FUABC, Dra. Maria Berna-
dette Zambotto Vianna, que completa: “Em 
2014, encontrei portas as abertas no CHM 
para desenvolver um dos mais importantes 
projetos de minha carreira. Aqui tive apoio 
para planejar e implantar o NIR - Núcleo In-
terno de Regulação, que passei a coordenar 
posteriormente”.

NOVA DENOMINAÇÃO
Após passar por aprovação dos vereado-

res na Câmara Municipal de Santo André, o 
Centro Hospitalar Municipal ganhou nova 
denominação, passando a se chamar Centro 
Hospitalar “Dr. Newton da Costa Brandão”. 
Durante o cerimonial de 25 de abril, a irmã do 
homenageado, Maria Helena Brandão, compa-
receu para representar a família e também foi 
lida uma carta da viúva do ex-prefeito, Maria 
Pires Brandão. Na carta, a ex-primeira dama 
comenta a importância do Hospital na vida 

de seu marido. “Assim que chegou de Minas 
Gerais, a Santa Casa foi o primeiro local que 
ele visitou, assim escolheu a própria rua João 
Ramalho [onde está localizado o CHM] para 
morar e construir nossa família. Nós agrade-
cemos a homenagem a quem sempre amou 
Santo André”.

O médico Newton da Costa Brandão 
foi prefeito do município por três mandatos, 
de 1969 a 1973, 1983 a 1988 e 1993 a 1996. 
Brandão faleceu em dezembro de 2010, aos 83 
anos, vítima de um infarto. 

Fotos: PSA/Ricardo Trida

A presidente da FUABC, Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna, a secretária de Saúde, Ana Paula Peña Dias, a irmã do ex-prefeito Newton da Costa Brandão, 
Maria Helena Brandão, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, e o vice-prefeito e secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos, Luiz Zacarias
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São Caetano zera fila de exames por imagem

Profissionais de saúde são orientados para
atuar em casos de gravidez inesperada

A Secretaria de Saúde de São Caetano 
zerou a fila de exames por imagem no final 
de abril. Neste grupo estavam 17.068 pedi-
dos de tomografia, ultrassom e mamografia, 
que esperavam por atendimento desde o ano 
passado. Através do programa “Intensivão de 
Saúde”, foram agendados todos os exames e, 
durante 35 dias, 8.353 pessoas compareceram 
para realização dos procedimentos.

O Intensivão também já encerrou a es-
pera por cirurgias ginecológicas. Foram rea- 
lizadas intervenções como histeroscopias, 
laparoscopias e correção de incontinência 
urinária, além de cirurgias gerais, como de 
hérnia e orificial. Ainda em andamento, o 
programa realiza consultas em dermatologia 
e cardiologia.

No caso dos exames por imagem, o nú-
mero de faltas foi de cerca de 50%. “O ab-
senteísmo já ocorre mesmo nos exames de 
rotina. No caso da fila de espera tende a ser 
maior, porque muitos se antecipam e resol-
vem em laboratórios privados ou por outros 
motivos acabam desistindo”, afirma Regina 
Maura Zetone, secretária de Saúde.

Na maioria das vezes, os casos de crian-
ças abandonadas ocorrem por falta de 
informação e orientação. A mulher com 
gravidez inesperada acaba sofrendo forte 
reprovação moral da sociedade e, no deses-
pero, deixa o filho à mercê da sorte. Mas 
um programa do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJSP), em parceria 
com a Prefeitura de São Caetano do Sul, 
pretende mudar essa realidade.

Em 4 de maio, 220 profissionais da Saú-
de do município passaram por capacitação, 
para conhecerem o que diz a lei a respeito 
desse assunto e prepararem-se para lidar 
com estes casos. “Existe uma situação social 
complexa, em que essas grávidas não encon-
tram amparo dos pais e, muitas vezes, nem 
a orientação correta nas unidades de saúde. 
Por isso, desenvolvemos uma estratégia de 
ação, sobretudo para garantir o direito des-
sas mulheres”, explica o juiz Eduardo Re-
zende Melo, que integra a Coordenadoria da 
Infância e da Juventude do TJSP.

A capacitação ocorreu no Auditório do 
DAE (Departamento de Água e Esgoto) de São 
Caetano do Sul. “A nossa gestão de Saúde está 
aberta para programas importantes como este, 
que trazem benefícios para a população”, disse a 
secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

Público foi formado por profissionais da Saúde de São Caetano

Exame de tomografia no Hospital Maira Braido

Juiz Eduardo Rezende Melo, da Coordenadoria  
da Infância e Juventude, do TJSP

No total foram agendados 13.750 ultras-
sons e realizados 6.538. Já das 2.550 tomo-
grafias agendadas, foram realizadas 1.386. Os 

números de mamografia são: 768 agendadas 
e 429 realizadas.

“Nas ruas já sentimos um retorno posi-

tivo. As pessoas dizem estar sentindo mais 
segurança nos serviços. É gratificante”, diz 
a secretária.

Os profissionais foram orientados a 
como agir nesses casos. De acordo com a 
estratégia, a grávida é acolhida e recebe aten-
dimento social e psicológico. E o mais im-
portante é o encaminhamento para a Justiça. 
“Todos precisam entender que a Justiça não 
vai recriminar. Pelo contrário, nosso papel 
é mostrar os direitos que a mulher tem, fa-
zendo-a compreender que a entrega do filho 
para adoção não é crime”, afirma Melo.

A Justiça fará todo o trâmite para que 
a criança chegue a uma família que esteja 
preparada para a adoção, evitando inclusi-
ve que vá para um abrigo. “O que deseja-

mos é que, se a mulher não quiser mesmo 
criar a criança, que esta seja uma decisão 
madura”, diz o juiz.

PONTO POSITIVO
A maior parte dos agentes de saúde ca-

pacitados se surpreenderam com o fato de 
que esses casos podem ser resolvidos pela 
Justiça. “Eu não sabia. Essa era uma situação 
tratada de forma escondida na sociedade. É 
importante que todos entendam o envolvi-
mento social, psicológico e jurídico”, opinou 
o agente de saúde Edson dos Santos.

“É fundamental esse apoio da Prefeitura 

e da Justiça”, disse a agente comunitária Na-
tália Simon Nunes. “No Bairro Fundação, 
ocorreu um caso desse tipo”, contaram as 
também agentes Simone Dauar Souza e Ma-
ria Raimunda da Silva.

Para a pediatra e hebiatra Cristina Rapo-
so, da USCA (Unidade de Saúde da Criança 
e Adolescente), o programa é “incrível”. “É 
fundamental o esclarecimento, para que se-
jam removidos os entraves e a situação des-
sas mulheres e crianças siga um fluxo mais 
seguro. Por isso, também achei ótimo que os 
agentes de saúde tenham participado, pois 
eles são a linha de frente”, afirmou Cristina.

Fotos: PMSCS/Letícia Teixeira

Foto: PMSCS/Letícia Teixeira
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Jogadores do Santo André visitam
Oncologia Pediátrica da FMABC

As crianças que realizam tratamento con-
tra o câncer no Ambulatório de Oncologia 
Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC, 
em Santo André, tiveram uma manhã movi-
mentada em 24 de abril. Dez jogadores do 
time profissional de futebol do Esporte Clu-
be Santo André visitaram pela primeira vez as 
dependências do ambulatório, referência para 
tratamento oncológico infanto-juvenil em 
todo País. Atualmente são realizadas cerca de 
200 consultas por mês na unidade, que conta 
também com atendimento multidisciplinar 
gratuito, inclusive com assistência às famílias, 
via Sistema Único de Saúde (SUS).

Ansiosas pela chegada do elenco, as 
crianças reuniram-se com seus pais e familia-
res na sala de espera enquanto aguardavam 
suas consultas com a equipe do ambulatório, 
conforme atendimento de rotina. Com a che-
gada do time, os pacientes rapidamente cer-
caram os atletas para pedir autógrafos, brin-
car, posar para fotos e, claro, jogar futebol. 
“É um gesto simples, mas que traz enorme 
estímulo tanto para nós quanto para elas. Na 
Espanha, onde joguei por quatro anos, esse 
tipo de atividade era realizada mensalmente. 
É gratificante essa interação. Espero que se 
torne programação fixa no Brasil também”, 
comenta o lateral direito Cicinho, um dos 
principais jogadores do time.

Apesar da agressividade da doença e dos 
efeitos colaterais do tratamento, os profissio-
nais que integram o atendimento às crianças 
buscam relativizar as dificuldades clínicas dia-
riamente. O espaço é colorido, descontraído 
e geralmente as sessões de quimioterapia são 
enfrentadas com menos resistência do que em 

um ambiente hospitalar. “Para o meu filho, vir 
para cá deixou de ser obrigação, é diversão. 
Hoje é um dia alegre para ele. Estava ansioso, 
ama futebol, passou o feriado falando desta vi-
sita. Aqui é diferente, o atendimento é huma-
nizado e completo. Temos toda a assistência, 
que dificilmente teríamos pelo nosso convênio 
médico”, comenta Denise Ribeiro, mãe do Le-
onardo, 8 anos, que luta contra câncer no cére-
bro há dois anos. As sessões de quimioterapia, 
realizadas uma vez por mês, devem se estender 
pelo menos até agosto.

Para o médico coordenador do Ambula-
tório de Oncopediatria da FMABC, Dr. Jairo 
Cartum, o benefício deste tipo de atividade é 
triplo: para pacientes, profissionais envolvi-

Elenco profissional de futebol conheceu ambulatório e interagiu com crianças em tratamento contra o câncer

dos e pela mobilização da sociedade em de-
fesa da causa. “A criança se acostuma com a 
rotina hostil de quimioterapia, medicações e 
restrições. De repente, no mesmo local, en-
contra alegria, carinho e solidariedade. Não 
é apenas um local de sofrimento, mas de 
vida e alegria, o que estimula sensivelmente 
a adesão ao tratamento”, explica. Segundo 
o coordenador, humanizar o atendimento 
é aliar a competência técnica com sensibi-
lidade. “Estas visitas têm se tornado cada 
vez mais frequentes. Desta forma, todos os 
profissionais são contaminados e engajados, 
fato que aumenta as chances de sucesso dos 
tratamentos e torna o ambiente mais festivo. 
Toda ajuda é bem-vinda”, completa.

REFERÊNCIA NACIONAL
Acolhendo casos diagnosticados desde 

a fase intrauterina até adolescentes com 
até 18 anos, o Ambulatório de Oncologia 
Pediátrica da FMABC oferece atendimen-
to integral e multidisciplinar, com equipe 
composta por médicos, enfermeiros, psi-
cólogos, dentista, assistente social, nutri-
cionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupa-
cional e farmacêutico. Com serviços 100% 
gratuitos, o local recebe pacientes da região 
e tem como retaguarda para hospedagem a 
Casa Ronald ABC, instalada no campus da 
faculdade e que oferece alojamento, higiene 
e alimentação para a criança em tratamento 
e respectivo acompanhante. 
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Saúde entrega leitos de UTI no  
Hospital Estadual Mário Covas

Foram entregues em 17 de abril novos 
serviços no Hospital Estadual Mário 
Covas – unidade da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo gerenciada pela 
Fundação do ABC. Foram investidos R$ 
3,3 milhões para melhorias no setor de 
emergência, criação de novos leitos de UTI 
e implantação do primeiro Ambulatório 
dos Viajantes do ABC.

Agora, o hospital conta com total de 
52 leitos de Terapia Intensiva, por meio da 
implantação de 10 novos leitos da UTI, dos 
quais um de isolamento.

Já a emergência foi reestruturada e 
modernizada. A reforma abrangeu troca de 
pisos, forros, instalação de novo sistema de 
climatização e ar-condicionado, bem como 
de novas redes elétrica e hidráulica em 
ambos os setores.

“A modernização do serviço de 
emergência e a ampliação do número de 
leitos de UTI garantem maior celeridade 
e qualidade na assistência. Além disso, 
com o serviço pioneiro destinado aos 
viajantes, garantimos que as pessoas sejam 
devidamente orientadas e protegidas contra 
doenças infectocontagiosas. A vacinação e a 
informação são elementos fundamentais para 
a prevenção”, afirma o secretário adjunto de 
Estado da Saúde, Eduardo Ribeiro Adriano.

VIAJANTES
Pioneiro na região, o Ambulatório dos 

Viajantes é uma iniciativa da disciplina de 
Infectologia da Faculdade de Medicina do 
ABC, voltada ao atendimento de pessoas 
que se deslocam em viagens nacionais 
e internacionais e que necessitam de 
orientação quanto aos cuidados para 
prevenção de doenças infectocontagiosas 
na região de destino.

No Ambulatório dos Viajantes, pacientes 
recebem orientação desde os cuidados 
com a ingestão de água, alimentos e com 
picadas de insetos, até orientação vacinal. 
Informações sobre outros riscos, como 
trombose em viagens aéreas ou mergulhos, 
também complementam o serviço.

As equipes médica e de Enfermagem 
são especializadas e dispõem de recursos 
técnicos e audiovisuais que proporcionam 
melhor atendimento e orientação aos 
viajantes. Os atendimentos foram iniciados 
na quinta-feira, 2 de março.

O setor está ligado ao CRIE-ABC 
(Centro de Referência de Imunobiológicos 
Especiais), que disponibiliza vacinas para a 
rede pública e aos pacientes que recebem 
indicação durante as consultas. Concluída 
a etapa de informação e esclarecimento, as 
vacinas são aplicadas no próprio Centro.

Maior hospital do Grande ABC passa a contar com 10 novos leitos de UTI e setor de emergência reestruturado

Eduardo Ribeiro Adriano, Orlando Morando, 
Paulo Serra e Dr. Desiré Callegari

Prefeitura treina profissionais para campanha
de prevenção e diagnóstico de câncer bucal

O câncer é uma doença que não esco-
lhe cor, profissão ou classe social. Entre 
seus diversos tipos, o bucal é o responsável 
por cerca de 300 mil novos casos por ano 
no mundo, segundo dados do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA). Em Santo 
André, este número chega a 250 por mês. 
Frente a este quadro, a Secretaria de Saúde 
realizou em 27 de abril capacitação de den-
tistas e profissionais de saúde para atuação 
na Campanha de Prevenção e Diagnóstico 
de Câncer Bucal deste ano, de 13 a 19 de 
maio em todas as unidades de saúde do 
município que possuem equipes de odon-
tologia.

A palestra complementou o trabalho 
de aperfeiçoamento que já vinha sendo fei-
to com os profissionais da área nos meses 
antecedentes à campanha. O curso foi mi-

operada no CHM para evitar a evolução 
de um tumor que lhe causava muitas do-
res. “Eu não conseguia beber e comer e 
isso me desesperava, até mais do que a 
doença em si”, comentou a aposentada. 
Após o trabalho da equipe multidiscipli-
nar do equipamento (cirurgião de cabeça 
e pescoço, nutricionista, fisioterapeuta, 
psicólogos e fonoaudiólogos), a morado-
ra do bairro Jardim do Pilar recuperou a 
capacidade de fazer coisas simples como 
comer. “Eu pedia tanto para poder comer, 
me alimentei por um tempo por sonda e 
hoje eu consigo fazer isso sozinha. Reto-
mei minha vida e até arrumei um namo-
rado”, brincou Rabelo. Por ser um tipo de 
câncer muito visível, o paciente costuma 
se sentir muito constrangido e tem pro-
blemas para se socializar. 

nistrado pela fonoaudióloga e funcionária do 
Centro Hospitalar Municipal “Dr. Newton da 
Costa Brandão” há 18 anos, Sonize Gimenez. 
Entre os alertas feitos pela palestrante estão as 
situações de risco que atingem boa parte da 
população por hábitos não saudáveis. “O con-
sumo de álcool e cigarro expõe as pessoas ao 
risco de contrair o câncer bucal, o que definia 

o perfil do paciente como pessoas já na fase 
adulta, mais velhas, desde executivos a metalúr-
gicos. Porém, atualmente, a população jovem 
tem sido responsável por boa parte da incidên-
cia dos casos, por conta do sexo oral sem pre-
servativo, inalação de substâncias tóxicas e uso 
do narguilé, agravado pelo compartilhamento 
do mesmo bocal”, explicou Gimenez.

A ação pretendeu reforçar junto aos den-
tistas a importância do diagnóstico precoce, 
que pode evitar agravamento do estado de 
saúde do paciente, necessitando a realização 
de procedimentos invasivos. Outra finalidade 
foi dar visibilidade ao que é feito após o en-
caminhamento dos dentistas para as equipes 
de cirurgia. Para isso, pacientes que evoluíram 
para a cura compareceram para dar testemu-
nho sobre a superação da doença.

Em 2011, Leda Rabelo, de 65 anos, foi 

PSA/Júlio Bastos

Edição deste ano vai até 19 de maio nas unidades 
de saúde que possuem equipes de odontologia

Pessoas que retornam de viagens 
com sinais ou sintomas de doenças que 
possivelmente tenham sido adquiridas 
durante o período também podem ser 
atendidas no Ambulatório.

O setor funciona mediante agendamento 
prévio, às segundas e quintas-feiras, das 12h às 
16h, no 3º andar do Hospital Estadual Mário 
Covas. O acesso é pela entrada do Hospital 
Dia, na Rua Henrique Calderazzo, 321, 
Bairro Paraíso, Santo André. Informações 
e agendamento podem ser efetuadas pelo 
telefone (11) 2829-5165. 

Unidade também abriga o primeiro Ambulatório dos Viajantes do ABC

PMSBC/Gabriel Inamine
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Central de Convênios terá sistema on-line de
compras e acompanhamento de processos

Maior unidade mantida da Fundação do 
ABC, a Central de Convênios (CC) organi-
zou em 26 de abril treinamento interno com 
diretores, gerentes e coordenadores para im-
plantação de sistema on-line para realização e 
acompanhamento dos processos de compras. 
Através de ferramenta gratuita – o Trello –, 
foram desenvolvidos modelos personaliza-
dos dentro de fluxograma que atende às prin-
cipais demandas de compras e contratação de 
serviços da CC-FUABC.

A partir do pedido inicial de compra, o 
setor solicitante insere cópia do processo no 
sistema e, automaticamente, todas as demais 
áreas envolvidas são acionadas – como as 
diretorias Geral, Administrativa, Jurídica, de 
Compras e Financeira/Orçamentos. Con-
forme regulamento interno, cada diretoria da 

Central de Convênios deve analisar, executar 
as etapas referentes à sua área e anexar a do-
cumentação pertinente para que os processos 
de compras e contratação de serviços trami-
tem internamente.

“As ideias principais do sistema são a 
transparência, a organização e a agilidade, que 
são obtidas a partir da eliminação de papel e 
da ampla visibilidade dos processos, on-line e 
em tempo real. Todas as diretorias envolvidas 
conseguem consultar no computador, celular 
ou tablet o andamento do processo, as tarefas 
que faltam para a conclusão, se está parado, 
onde e com quem estão as pendências. É 
uma ferramenta simples, intuitiva e que per-
mite reunir 100% do processo na plataforma 
on-line, inclusive com anexos de orçamentos, 
pareceres e o próprio contrato de compra”, 

detalha o coordenador Financeiro da CC-
FUABC e idealizador da iniciativa, Danilo 
Paz Guedes de Freitas.

Inicialmente, o novo sistema interno de 
compras será utilizado somente para aquisi-
ções de até R$ 8.000,00, para que toda a equi-
pe se habitue à nova rotina e para que pos-
síveis melhorias e aperfeiçoamentos sejam 
implantados. “É um programa bastante dinâ-
mico. Conversamos com todas as diretorias 
para identificar individualmente as etapas dos 
processos de compras e as demandas especí-
ficas daquele setor. A partir dessa análise, cria-
mos um fluxograma geral, personalizado para 
a Central de Convênios, que buscou incluir de 
maneira bastante simples todas as sugestões 
passadas pelos setores. Porém, conforme os 
processos estiverem em desenvolvimento, 

nada impede que apliquemos melhorias no 
sistema. Isso é, inclusive, algo bastante natu-
ral”, completa Danilo Freitas.

FERRAMENTA ON-LINE
O Trello é uma ferramenta gratuita, fle-

xível e visual de organização corporativa. 
O sistema evita longas trocas de e-mails, 
planilhas desatualizadas e substitui softwa-
res complicados de gestão de projetos. Os 
arquivos inseridos são automaticamente 
sincronizados com todos os dispositivos de 
acesso, como computadores, telefones e ta-
blets. Além disso, os membros das equipes 
têm espaço para conversa via chat, seme-
lhante a uma rede social, pela qual as dúvidas 
e informações sobre o projeto são passadas 
de maneira rápida e objetiva. 

Profissionais do Complexo Irmã Dulce recebem vacina contra a gripe
Aproximadamente 1.000 trabalhadores 

que atuam em quatro unidades mantidas 
pela Fundação do ABC em Praia Grande 
foram vacinados contra a gripe nos dias 19 
e 20 de abril. A vacinação ocorreu no anfi-
teatro do Hospital Municipal Irmã Dulce. 
Conforme o Ministério da Saúde, equipes 
do setor hospitalar são grupos prioritá-
rios na proteção contra a influenza, assim 
como crianças, idosos e gestantes.

De acordo com a enfermeira do Ser-
viço de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH) do Irmã Dulce, Carolina Martins 
Felício, além do Pronto-Socorro Central 
e do Hospital Municipal, a vacinação per-
correrá as demais unidades do complexo. 
“A equipe seguirá ainda para a Unidade 

de Pronto Atendimento Dr. Charles An-
tunes Bechara, a UPA Samambaia, e para 
a Nefro-PG, no Boqueirão”, disse.

Operários em empresas terceirizadas 
também podem ser vacinados. Conforme a 
enfermeira Núbia Melo, do SCIH, por con-
viver no mesmo ambiente hospitalar, quem 
atua na limpeza ou na manutenção é mais 
suscetível à doença. “Não só profissionais 
de saúde, mas todos os que trabalham em 
setores como o administrativo e operacional 
podem ser imunizados”, destacou.

As doses são fornecidas pela Secretaria 
de Saúde Pública (Sesap) e a distribuição 
fica sob responsabilidade da Divisão de Vi-
gilância Epidemiológica. A vacina é disponi-
bilizada nos plantões diurnos e noturnos.Além dos funcionários da Saúde, vacina é aplicada para colaboradores do setor administrativo, limpeza e operacional

Ferramenta gratuita permite visualização de processos em tempo real por
todos os departamentos envolvidos no pedido de compra ou de serviço

Novo sistema foca transparência, organização e agilidade para os processos de compras e contratação de serviços O coordenador Financeiro da CC-FUABC e idealizador da iniciativa, Danilo Paz Guedes de Freitas

HMID/Maitê Morelatto
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Curso de Farmácia orienta sobre
“Uso Racional de Medicamentos”

Em comemoração pelo “Dia Nacional do Uso Racional de 
Medicamentos”, o curso de Farmácia da Faculdade de Medicina 
do ABC realizou em 9 de maio, pelo terceiro ano consecutivo, 
campanha com orientações e palestras gratuitas para a popula-
ção sobre o uso correto de medicamentos e os perigos da auto-
medicação, entre outros assuntos relacionados à temática.

“Professores e alunos estiveram à disposição com orientações 
e atividades práticas, demonstrando o uso correto de medicamen-
tos e o descarte adequado. Nosso objetivo foi conscientizar os pa-
cientes atendidos nos ambulatórios de especialidades da faculdade, 
assim como acompanhantes, discentes e docentes da FMABC”, 
revela a coordenadora do curso de Farmácia, Dra. Sonia Hix.

Devido à grande circulação de pacientes e acompanhantes, 
o prédio Anexo III recebeu a campanha das 9h30 às 13h30, 
período em que também houve estandes com demonstrações 
de diferentes formulações de fármacos. Das 17h às 18h30, os 
trabalhos foram realizados em frente ao prédio Central, a fim de 
atingir alunos dos diversos cursos da faculdade. Entre os temas 
abordados estiveram “Como utilizar corretamente os medica-
mentos” e “Como armazenar e descartar medicamentos”.

“Buscamos conscientizar a população sobre os riscos do 
descarte inadequado de medicamentos, tanto ao meio ambiente 
quanto à saúde humana, apresentando as formas adequadas de 
descarte. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), entre 10 mil e 28 mil toneladas de medicamentos 
são jogados fora pelos consumidores a cada ano. As substâncias 
químicas contidas nesses produtos podem contaminar lençóis 
freáticos e rios, afetando a qualidade da água que ingerimos e a 
vida aquática”, alerta a coordenadora Dra. Sonia Hix.

RISCOS À SAÚDE
Segundo informações do Ministério da Saúde, a autome-

dicação traz grandes riscos à saúde, pois a ingestão de subs-
tâncias de forma inadequada pode causar reações como de-
pendência, intoxicação e até mesmo a morte. A receita médica 
é a garantia de que houve uma avaliação profissional para que 
determinado paciente utilize o medicamento.

O Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos – celebra-
do oficialmente em 5 de maio – tem justamente esses objetivos: 
alertar a população sobre os riscos, assim como ressaltar o papel 
do uso indiscriminado de medicamentos e a automedicação como 
principais responsáveis pelos altos índices de intoxicação por re-
médios. Além do agravamento de doenças, a automedicação pode 
promover a combinação errada de substâncias, com riscos de anu-
lar ou potencializar os efeitos dos medicamentos em uso.

Professores e alunos estiveram à disposição com orientações e atividades práticas

Oficina do curso de Farmácia abordou os “Planos de Ação Docente”

Oficina na FMABC aborda 
“Planos de Ação Docente”

O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Do-
cente (APED) do curso de Farmácia realizou em 27 de 
abril a oficina “Planos de Ação Docente”. Professores 
do curso e das demais graduações da FMABC foram 
convidados para a atividade, responsável por apresen-
tar algumas técnicas motivadoras e engajadoras, entre 
as quais “Trabalho em Grupos Heterogêneos”, “Aula 
Invertida” e “De Surpresa”.

A oficina foi comandada pela professora do curso 
de Farmácia da Faculdade de Medicina do ABC, Dra. 
Lucia Machado de Andrade. 
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Medicina ABC inaugura ambulatório específico para 
doença de Parkinson e dobra capacidade de atendimento

A disciplina de Neurologia da Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC) deu início 
em maio a ambulatório específico para pa-
cientes com doença de Parkinson. Até então, 
esses atendimentos ocorriam no Ambulató-
rio de Distúrbios do Movimento e dividiam 
espaço com casos de distonias, tremores não 
relacionados à doença de Parkinson, coreias 
– tipo de síndrome caracterizada por mo-
vimentos involuntários –, mioclonias, entre 
outras enfermidades.

Com a novidade, a FMABC dobra a 
capacidade de atendimento nessa área. O 
Ambulatório de Distúrbios do Movimento 
funcionava uma vez por semana para todos 
os casos do segmento. A partir de agora são 
dois dias: o serviço geral atende as quartas-
feiras, enquanto o novo Ambulatório de 
Doença de Parkinson funciona as quintas, 
ambos das 8h às 12h.

“Cerca de 50% dos pacientes que aten-
demos na área de distúrbios do movimento 
são casos de doença de Parkinson. Por essa 
razão, sentimos necessidade de abrir um 
ambulatório específico, a fim de ampliar 
o número de vagas para esses pacientes 
e também de aumentar nossa capacidade 
para os demais casos, cujos diagnósticos 
e tratamentos normalmente são bastante 
específicos e complexos”, explica a profes-
sora de Neurologia da FMABC e coordena-
dora dos ambulatórios, Dra. Margarete de 

Titular da ginecologia é homenageado como pesquisador
com a comenda ‘Mérito Industrial Farmacêutico’

Professor titular de Ginecologia da 
Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Cé-
sar Eduardo Fernandes recebeu em 18 de 
abril o Colar Cândido Fontoura do Mérito 
Industrial Farmacêutico, homenagem ofe-
recida pelo Sindusfarma - Sindicato da In-
dústria de Produtos Farmacêuticos no Es-
tado de São Paulo. O docente da FMABC, 
que também é presidente da Federação 
Brasileira das Sociedades de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasgo), foi reconhecido na 
categoria “Pesquisadores da Área da Saú-
de”, durante solenidade realizada no Gol-
den Hall do World Trade Center, em São 
Paulo. A festa para 600 pessoas também 
comemorou o 84º aniversário da entidade 

e o Dia da Indústria Farmacêutica Paulista.
Ao todo, 31 empreendedores, profissio-

nais do setor farmacêutico e pesquisadores da 
área da saúde receberam o Colar Cândido Fon-
toura. A honraria instituída pelo Sindusfarma é 
destinada a condecorar personalidades de des-
taque na prestação de serviços relevantes ao 
setor industrial farmacêutico e às entidades as-
sociativas da indústria farmacêutica no Brasil.

TITULAR DE gINECOLOgIA
Dr. César Eduardo Fernandes graduou-

se em medicina pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo (1975), 
onde também realizou a residência médica 
em ginecologia e obstetrícia (1979), mestra-

do (1994) e doutorado (1996). Defendeu 
a livre docência na Universidade Federal 
da Bahia (2004) e desde 2011 é professor 
titular de Ginecologia na Faculdade de 
Medicina do ABC, com aulas nos cursos 
de graduação e pós-graduação. Na Asso-
ciação de Obstetrícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo foi presidente por 
dois mandatos (2010-2011 e 2012-2013), 
secretário-geral (2008-2009) e diretor 
científico e coordenador da Comissão de 
Valorização Profissional / Honorários 
Médicos (2014-2015). Em 2015, foi elei-
to presidente para o mandato 2016-2019 
da Federação Brasileira das Sociedades de 
Ginecologia e Obstetrícia. 

Divulgação Sindusfarma

Até maio, pacientes com Parkinson eram atendidos no Ambulatório de Distúrbios do Movimento

Dr. César Eduardo Fernandes recebeu  
“Colar Cândido Fontoura” do Sindusfarma

DOENÇA DE PARKINSON
A doença de Parkinson é uma patolo-

gia neurológica que afeta os movimentos. 
Segundo a Associação Brasil Parkinson, o 
problema decorre da degeneração de célu-
las nervosas (neurônios) situadas na região 
cerebral conhecida como substância negra. 
Incurável, de caráter progressivo e lento, a 
doença ainda tem causa desconhecida e apre-
senta entre os principais sintomas tremores, 
lentidão de movimentos, rigidez muscular, 
desequilíbrio, alterações na fala e escrita.

O diagnóstico da doença de Parkinson 
é clínico, por meio da história do paciente 
e avaliação neurológica. Diferentemente da 
doença de Alzheimer, pacientes com Parkin-
son não têm afetadas a memória e a capa-
cidade intelectual na fase inicial. Parkinson 
pode atingir qualquer pessoa, independente 
de sexo, raça, cor ou classe social. É mais co-
mum em idosos, com os primeiros sintomas 
geralmente a partir dos 50 anos. Estima-se 
que 1% da população mundial com mais de 
65 anos sofra com o problema.

Apesar de não haver cura, existem trata-
mentos que combatem os sintomas e retar-
dam o progresso da doença. Medicamentos 
e cirurgias fazem parte do arsenal terapêuti-
co, assim como sessões de fisioterapia e de 
terapia ocupacional, além de fonoaudiologia 
para casos em que há comprometimento da 
fala ou da voz. 

Jesus Carvalho.
Com a abertura do Ambulatório de 

Doença de Parkinson e dois dias de traba-
lho, a capacidade de até 20 atendimentos 
semanais aumentou para 40. Além da equi-
pe médica, acompanham os atendimentos 
de 2 a 4 médicos residentes por dia, além 
de alunos de Medicina do 6º ano. “Além 
do benefício aos pacientes, a separação 
dos ambulatórios também proporciona-

rá ganho na qualidade do ensino médico, 
a partir do aprofundamento das discus-
sões de casos em um dia específico para a  
doença de Parkinson”, revela Dra. Marga-
rete Carvalho.

As vagas para passar em atendimento na 
Faculdade de Medicina do ABC são dispo-
nibilizadas aos municípios do Grande ABC, 
que coordenam o encaminhamento dos pa-
cientes através das unidades de saúde locais.

Dra. Margarete de Jesus Carvalho (esq.) e médicos residentes da FMABC
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Programa “Saúde Prioridade” realiza nova
ação de Cirurgia Vascular em São Bernardo

TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO
O Núcleo Especializado em Apren-

dizagem da Faculdade de Medicina do 
ABC realizou em 31 de março, das 8h 
às 17h, o segundo ciclo de palestras so-
bre o “Protocolo Interdisciplinar nos 
Transtornos do Neurodesenvolvimen-
to”. O encontro reuniu a equipe do 
NEA-FMABC e os alunos da Residência 
Médica em Neuropediatria. “O ciclo de 
palestras ocorreu de forma transdisci-
plinar entre os membros do NEA e os 
residentes, em um dia muito especial e 
construtivo”, resumiu a coordenadora 
do NEA-FMABC, Alessandra Bernar-
des Caturani Wajnsztejn.

A Secretaria de Saúde de São Bernardo e 
a disciplina de Angiologia e Cirurgia Vascular 
da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) 
realizaram em 6 de maio a segunda ação da 
especialidade neste ano, que teve lugar no Am-
bulatório do Hospital Anchieta. A mobilização 
integra o programa “Saúde Prioridade” da Pre-
feitura e foi responsável por 757 atendimentos. 
Na primeira edição, em março, 859 pacientes 
que aguardavam por consulta médica na área 
vascular já haviam sido beneficiados.

Cerca de 60 voluntários estiveram en-
volvidos, desde recepcionistas até médicos, 
professores, residentes e alunos membros da 
Liga de Cirurgia Vascular da FMABC. “Fo-
mos procurados pela Secretaria de Saúde 
para participar do esforço coletivo que está 
em andamento no município, com intuito de 
zerar as filas de espera por consultas de espe-
cialidades e exames. Aceitamos o desafio, re-
alizamos com grande sucesso a primeira ação 
e demos sequência ao trabalho nesta segunda 
edição, cujo objetivo principal também foi 
a triagem de pacientes para dar seguimento 
aos casos suspeitos ou com confirmação de 
doença vascular”, explica o professor titular 
de Angiologia e Cirurgia Vascular da Facul-
dade de Medicina do ABC, Dr. João Antonio 
Corrêa, que acrescenta: “Os pacientes foram 
avaliados, receberam orientações e aqueles 
que precisam de maior acompanhamento já 
saíram com encaminhamento para marcação 
diretamente no Ambulatório de Cirurgia Vas-
cular do Hospital Anchieta”.

O prefeito Orlando Morando, o secretá-
rio de Saúde, Dr. Geraldo Reple, e a coorde-
nadora do Programa Saúde Prioridade, Dra. 
Amanda Tavares, estiveram no Ambulatório 
do Anchieta e acompanharam o trabalho. O 

Secretário de Saúde, Geraldo Reple, e o prefeito Orlando Morando acompanharam ação no Anchieta A professora Yumiko Yamazaki durante atendimentos

Dr. João Antonio Corrêa, professor titular da FMABC

chefe do Executivo conversou com os pacien-
tes e explicou que o programa tem como meta 
zerar a demanda reprimida por atendimento 
médico até o mês de junho. “Depois de ze-
rarmos a fila de pacientes que aguardam por 
consultas e exames, lançaremos um projeto 
nos mesmos moldes para atender a demanda 
reprimida em cirurgias. A Saúde é prioridade 
na minha gestão e não pode esperar. Por isso, 
estou tomando todas as medidas para melho-
rar as unidades e oferecer um atendimento de 
qualidade à população”, explicou Morando.

Antes do programa ser lançado, o municí-
pio tinha fila de espera de 4.000 pacientes. Com 
as ações, esse montante recuou e 2.500 pessoas 
já foram atendidas e encaminhadas para exa-
mes ou cirurgias. Katiane Sousa, de 30 anos, 
era uma das pessoas que aguardavam atendi-
mento médico há cinco anos. “Fiquei surpre-
sa quando recebi uma ligação e fui informada 
sobre os dados da consulta, por um agente de 
saúde. Finalmente tenho um diagnóstico para 
as fortes dores que eu vinha sentindo na perna 
esquerda. Agora é só fazer tudo que o médico 

mandou, que logo ficarei boa”, comemorou.
Titular da Saúde, Dr. Geraldo Reple apon-

tou que 1.000 pessoas foram convocadas para 
a segunda ação da Vascular. Os agentes de saú-
de entraram em contato com a população por 
meio do cadastro realizado na UBS (Unidade 
Básica de Saúde). “Todos os que aguardam 
por atendimento devem procurar a unidade 
de saúde mais próxima de sua casa e atualizar 
o cadastro. Os nossos funcionários irão entrar 
em contato com a população e agendar o aten-
dimento”, esclareceu o secretário.

ALTA INCIDÊNCIA
Cerca de 80% dos casos que aguardavam 

por consultas vasculares estavam relacionados 
a problemas de varizes – afecções vasculares 
que ocorrem com frequência e acometem 
grande parte da população. A Sociedade Bra-
sileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBA-
CV) estima que 45% das mulheres e 30% dos 
homens no Brasil sofram com o problema, que 
costuma ocorrer a partir dos 30 anos de idade. 
Trata-se de doença crônica, que pode causar 

inchaço nas pernas, queimação, dor, sensação 
de peso nas pernas e inchaço nos tornozelos. 
Também pode diminuir a qualidade de vida 
dos pacientes, principalmente das mulheres, 
em função das alterações estéticas.

As principais causas para o problema são 
a propensão genética, a gestação e o uso de 
hormônios por mulheres. A cirurgia corretiva 
é necessária quando as válvulas das veias se 
tornam insuficientes e a evolução da doença 
pode levar a complicações graves, como úlce-
ras e até mesmo trombose.

PMSBC/Gabriel Inamine
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AME Praia grande vira referência
para pequenas cirurgias de mão

Banco de Leite do HMU recebe prêmio do 
Ministério da Saúde e Fiocruz

Por acúmulo de demanda, o Ambula-
tório Médico de Especialidades (AME) de 
Praia Grande tornou-se referência na Bai-
xada Santista para realização de pequenas 
cirurgias de mão. Os procedimentos come-
çaram a ser realizados em agosto e, desde 
então, ao menos 100 pacientes já foram 
beneficiados. Antes, os usuários da região 
eram encaminhados para a Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP), na Capi-
tal. O AME é referência para atendimento 
da população de Praia Grande, Mongaguá, 
São Vicente, Pedro de Toledo, Itariri, Ita-
nhaém e Peruíbe.

Apesar da baixa complexidade dos ca-
sos, pacientes frequentemente eram enca-
minhados à unidade com sintomas e diag-
nósticos parecidos. Alegavam, em geral, 
muitas dores e limitação dos movimentos. 
Ao observar o aumento da fila de espera, 
antes quase inexistente, para até mais de 
20 pacientes – inclusive de municípios vi-
zinhos – o diretor geral da unidade decidiu 
buscar alternativas para implantar o ser-
viço. “Como são procedimentos simples, 
que não necessitam de internação e feitos 
com anestesia local, percebemos que po-
deríamos realizar no próprio ambulatório. 
Fomos atrás para habilitá-lo, sem onerar o 
orçamento, e hoje não temos mais fila de 

O Banco de Leite Humano do Hospi-
tal Municipal Universitário (HMU), de São 
Bernardo, conquistou o selo de qualidade 
na categoria ouro, em prêmio idealizado 
pelo Ministério da Saúde e pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Essa certificação 
atesta que todos os processos de padroni-
zação e manuseio do leite são respeitados e 
que a unidade fornece aos bebês alimento 
com qualidade e segurança.

Para conquistar o prêmio, os enfermei-
ros e a coordenadora do Banco de Leite 
do hospital passaram por longa visto-
ria, realizada por equipes do Ministério e 
pela Fiocruz, e preencheram questionário 
exemplificando todos os procedimentos 
que são realizados durante a preparação e 
pasteurização do leite.

A responsável técnica do Banco de 
Leite do HMU, Nerli Pascoal Andreassa, 

ações de incentivo ao aleitamento mater-
no. O secretário da Saúde, Dr. Geraldo 
Reple, ressaltou que o hospital tem como 
meta fazer com que todos os bebês dei-
xem o hospital mamando no peito. “Nós 
incentivamos o aleitamento materno para 
todas as mães. Porém, os bebês que utili-
zam o Banco de Leite são os prematuros, 
que estão internados no hospital, ou que 
apresentam algum tipo de risco. Por isso, o 
leite da mãe é essencial durante o processo 
de recuperação, ganho de peso e desenvol-
vimento dos bebês” explicou o secretário.

A estrutura do banco conta com 
bombinhas especializadas para a or-
denha e incentivo à produção. O local 
possui cerca de 15 funcionários para 
atender toda a demanda e dar atenção 
exclusiva às mães e funciona todos os 
dias, por 24 horas. 

ressaltou que a conquista do prêmio traz a cer-
teza de que a unidade realiza bom trabalho e 
oferece aos recém-nascidos leite 100% saudá-
vel. “Antes de ser ofertado aos bebês, o leite é 
analisado em uma cadeia de processos em que 
se classifica a coloração, o cheiro e o grau de 

acidez e cultura. Além disso, o leite é pasteuri-
zado e refrigerado em ambientes apropriados, 
livres de qualquer tipo de bactéria”, apontou 
Nerli.

O Banco de leite do HMU atende em mé-
dia 80 bebês prematuros por mês e desenvolve 

espera. Trabalhamos apenas com demanda 
espontânea”, explica o Dr. Cássio Lopes.

Os procedimentos são realizados por 
cirurgiões ortopedistas e levam cerca de 
1h30. Todos os pacientes já saem da uni-
dade com 10 sessões de fisioterapia agen-
dadas e retornam para consulta dias depois 
para revisão do curativo e acompanhamen-

to ambulatorial. Para acessar o serviço, o 
munícipe deve obter encaminhamento na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) e aguardar 
consulta de avaliação.

São três os procedimentos mais co-
muns: síndrome do túnel do carpo, con-
tratura de Dupuytren e cisto sinovial. A 
primeira é causada pela pressão do ner-

Coloração, cheiro e grau de acidez estão entre processos analisados antes de o leite ser ofertado aos bebês

Procedimentos de baixa complexidade começaram a ser realizados em agosto

PMSBC/Gabriel Inamine

vo mediano no punho. Os sintomas são 
dores, formigamento, dormência dos de-
dos ou fraqueza. É associada a condições 
como movimentos repetitivos, retenção 
de líquidos durante a gravidez, lesão do 
nervo ou artrite reumatoide. A contratura 
é uma doença incapacitante, que provoca 
a formação de grossas faixas de tecido ci-
catricial na palma da mão, que podem se 
estender para os dedos, causando restri-
ção de movimento e posição anormal dos 
dedos. Já os cistos sinoviais são abaula-
mentos que aparecem nas regiões palmar 
ou dorsal do punho. Se assemelham a um 
balão e são preenchidos por uma subs-
tância gelatinosa.

SATISFAÇÃO DOS USUáRIOS
Pesquisa de satisfação realizada pela 

Secretaria de Estado da Saúde mostra 
que os AMEs do Governo do Estado 
têm altos índices de aprovação dos pa-
cientes. A média geral das 52 unidades de 
todo o Estado em 2015 foi de 96,8% de 
aprovação. As três unidades administra-
das pela Fundação do ABC estão entre 
as mais bem avaliadas. Em Mauá, a satis-
fação apurada no período foi de 99,1%. 
Em Praia Grande chegou a 97,5% e, em 
Santo André, foi de 96%.
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Projeto Hospitais Saudáveis realiza capacitação na 
FUABC sobre inventário de gases de efeito estufa

Tecnologia de ponta é marca da 
assistência no guarujá

A Diretoria de Qualidade da Fundação do ABC, por 
meio do Programa Meio Ambiente e Sustentabilidade, 
reuniu em 18 de abril gestores ambientas de diversos 
hospitais e unidades de saúde gerenciadas pela FUABC 
em encontro com profissionais do Projeto Hospitais 
Saudáveis (PHS), da Rede Global Hospitais Verdes e 
Saudáveis. A pauta do dia foi o “Desafio 2020 - a saúde 
pelo clima” – uma iniciativa global, que busca incenti-
var e reconhecer instituições que utilizam conceitos de 
inovação, tecnologia e que investem em projetos para re-
dução da “pegada climática, desenvolvendo modelos de 
baixo carbono, adaptando-se para resistir à um clima em 
mudança e também defendendo políticas para proteger 
a saúde futura do planeta”.

Para abordar a temática e realizar oficina para elaboração 
e preenchimento do Inventário de Gases de Efeito Estufa, 
estiveram na sede da FUABC o engenheiro ambiental Victor 
Kenzo, a gestora ambiental Isabel Santos e o coordenador do 
Programa Estadual de Gerenciamento de Resíduos de Servi-
ços de Saúde do Centro de Vigilância Sanitária do Governo 
do Estado, Vital de Oliveira Ribeiro Filho, que também presi-
de o Conselho Consultivo o Projeto Hospitais Saudáveis.

“Temos realizado periodicamente reuniões na sede da 
Fundação do ABC com os gestores ambientais que atuam 
nas mais diversas unidades gerenciadas. Neste último en-
contro, trouxemos convidados externos para falar sobre o 
‘Desafio 2020 - a saúde pelo clima’, o que contribuiu para 
motivar nossos colaboradores e para incentivar a produção 
de inventários de emissão de gases de efeito estufa nos equi-
pamentos de saúde da FUABC”, explica o gestor ambiental 
da Diretoria de Qualidade, Pedro Charles.

Na reunião anterior, em 21 de fevereiro, a equipe do 
Programa Meio Ambiente e Sustentabilidade já havia re-
forçado a importância de todas as unidades da FUABC 
participarem do Programa Hospitais Saudáveis e aderi-
rem à campanha “Desafio 2020 - a saúde pelo clima”, 
que inclui o preenchimento do inventário de gases de 

Em abril, dois casos complexos encaminhados à Uni-
dade de Terapia Intensiva do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II, no Guarujá, chamaram a atenção: dois 
jovens com insuficiência respiratória franca e suspeita de 
leptospirose – doença confirmada dias depois. Extrema-
mente graves, os doentes foram monitorados e contro-
lados por modernos equipamentos disponíveis na unida-
de, entre os quais o aparelho de bioimpedância torácica, 
recentemente incorporado ao patrimônio do ERII, que 
auxiliou significantemente, culminando na recuperação 
total e alta hospitalar de um dos casos após 15 dias de 
internação.

O segundo paciente, ainda mais grave, necessitou de 
Extremamente graves, doentes foram monitorados por modernos 

equipamentos disponíveis no ERII

procedimento mais específico: o uso de Membrana de Oxige-
nação Extracorpórea (ECMO), a partir do auxílio do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (HC-FMUSP), que dispensou equipe de cinco médicos 
– capitaneados pelo Dr. Marcelo Park – até o Guarujá, onde 
instalaram e viabilizaram o transporte do paciente em ECMO 
até São Paulo. Após 15 dias, o paciente recebeu alta hospitalar 
sem sequelas.

“Os exemplos sinalizam que mesmo muito graves, nos-
sa amostra populacional vem tendo adequado tratamento no 
Instituto Emílio Ribas II, digno dos maiores centros mundiais 
de referência em insuficiência respiratória”, considera a dire-
tora técnica do ERII, Dra. Maria Odila Gomes Douglas.

efeito estufa. A oficina, no mês de abril, deu sequência 
ao trabalho ao capacitar os colaboradores.

HOSPITAIS SAUDáVEIS
O Projeto Hospitais Saudáveis é uma associação sem 

fins econômicos, dedicada a transformar o setor saúde 
em um exemplo para toda a sociedade em aspectos de 
proteção ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, do 
paciente e da população em geral. Participam da iniciativa 
profissionais de saúde, instituições prestadoras de servi-
ços, instituições de ensino e de pesquisa em saúde, organi-
zações da sociedade civil em geral e demais organizações, 
públicas ou privadas, comprometidas com os objetivos e 
valores advogados pelo projeto.

De maneira geral, o PHS trabalha para desenvolver e apoiar 
uma rede de cooperação, partindo do comprometimento das 
instituições de saúde do país, bem como dos profissionais de 
todas as categorias que atuam no sistema de saúde brasileiro. O 
projeto também atua em parceria com organizações profissio-

nais, sindicais e setoriais, institutos de ensino e pesquisa, órgãos 
públicos e organizações não governamentais das áreas de saúde 
e segurança do trabalho, saúde pública e meio ambiente.

SIMPÓSIO DE RESÍDUOS
Entre os dias 25 e 27 de abril, a equipe do Programa 

Meio Ambiente e Sustentabilidade da FUABC participou do 
II Simpósio Internacional de Resíduos de Serviços de Saúde, 
o SIRSS. O evento no auditório do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas da Universidade de São Paulo (IPT-USP) con-
tou com quatro paineis e debates sobre temas como coleta 
externa, cumprimento da legislação, panorama dos resíduos 
de serviços de saúde no Brasil e na América Latina, assim 
como as tecnologias de tratamento.

Durante o evento, os gestores ambientais da FUABC, José 
Alexandre Filho e Pedro Charles, também participaram de 
visitas técnicas e puderam conferir testes de embalagens de 
resíduos perfurocortantes no Laboratório de Embalagem e 
Acondicionamento do IPT-USP. 

Encontro na FUABC com profissionais do Projeto Hospitais Saudáveis
Os gestores ambientais da FUABC, Pedro Charles e  

José Alexandre Filho, durante o SIRSS
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Prefeitura de Santo André e FMABC iniciam
trabalho conjunto sobre “Baixa Imunidade”

A Prefeitura de Santo André e a Faculda-
de de Medicina do ABC deram início a pro-
jeto conjunto para chamar a atenção de pro-
fissionais da Atenção Básica para a suspeita 
de problemas de imunidade. A professora de 
Imunologia Clínica da FMABC, Dra. Anete 
Sevciovic Grumach, fará visitas a unidades de 
saúde para conversar com as equipes assisten-
ciais, discutir conceitos de baixa imunidade e 
orientar sobre sinais e sintomas que possam 
indicar a necessidade de investigações mais 
aprofundadas, como episódios recorrentes 
de amigdalite, pneumonia, otite, resfriado e 
sinusite, entre outras doenças. Até mesmo 
verrugas disseminadas podem ocorrer com a 
baixa imunidade.

A primeira visita ocorreu em 26 de abril, 
na Unidade de Saúde Jardim Irene. Outras 
quatro unidades de saúde de Santo André já 
estão na programação. “A ideia é conversar 
de maneira informal com médicos, equipes 
de enfermagem, agentes de saúde e demais 
profissionais que atuam na linha de frente, na 
Atenção Básica, a fim de discutir o que é e 
o que não é baixa imunidade. Esse tipo de 
percepção é fundamental, pois existem infec-
ções de repetição que são sintomas de defei-
tos imunológicos, geralmente de diagnóstico 
tardio, e que exigem tratamento adequado”, 
alerta Dra. Anete Grumach, que acrescenta: 
“Essas enfermidades podem ser congênitas – 
quando o indivíduo nasce com esse defeito 
– e geneticamente determinadas, causando a 
repetição de infecções como pneumonia, me-
ningite e abscessos sem que o portador saiba 
o motivo”.

Para a investigação e tratamento dos casos, 
a Faculdade de Medicina do ABC desenvolve 
o Ambulatório de Infecções de Repetição – o 
único serviço público do Grande ABC desti-
nado à investigação imunológica de pacien-
tes que apresentam infecções recorrentes. “A 

Episódios frequentes de gripes, resfriados, sinusites e amigdalites podem ter origem em deficiências do sistema imunológico

'Doença Rara' é tema de  
evento nacional em Brasília
O professor titular da disciplina de 

Saúde Sexual, Reprodutiva e Genética Po-
pulacional da Faculdade de Medicina do 
ABC, Dr. Caio Parente Barbosa, foi um 
dos convidados do “IX Fórum Nacional 
de Políticas de Saúde no Brasil - Doenças 
Raras”, realizado em 4 de maio no auditó-
rio do Interlegis, no Senado Federal.

Organizado pelo Programa Ação Res-
ponsável, em parceria com o Governo Fede-
ral, o encontro reuniu profissionais da saúde, 
parlamentares, autoridades do Ministério da 
Saúde e representantes de outras entidades, 
públicas e privadas, para debater as doenças 
raras – problema que atinge cerca de 13 mi-
lhões de pessoas no Brasil. 

partir de consultas especializadas e exames, 
temos subsídios para diagnosticar as causas 
da deficiência imunológica responsável pela 
manifestação constante das doenças. Existem 
pacientes que passam anos tendo infecções 
de repetição sem o diagnóstico correto da 
causa. Frequentemente encontramos casos 
de pessoas com 3 a 4 episódios de pneumo-
nia por ano e que não fazem nenhum tipo 
de tratamento preventivo, até porque desco-
nhecem sua deficiência imunológica”, detalha 
Dra. Anete Grumach.

As vagas para passar em atendimento na 
Faculdade de Medicina do ABC são disponi-
bilizadas aos municípios do Grande ABC, que 
coordenam o encaminhamento dos pacientes 
através das unidades de saúde locais.

INFECÇÕES DE REPETIÇÃO
As infecções, em geral, correspondem a até 

87% das doenças em adultos, 73% em crianças 
e a 28% das consultas de emergência. Quando 
aparecem de maneira recorrente, caracterizam-
se as infecções de repetição. A grande preo-
cupação é porque aproximadamente 10% das 
crianças com infecção de repetição desenvol-
vem o problema em consequência da chamada 
imunodeficiência primária. Contando também 
o público adulto, estima-se que 1 em cada 2 mil 
indivíduos são imunodeficientes.

A literatura médica já descreveu mais de 
300 tipos de imunodeficiências primárias, 
que são deficiências do sistema imunológico. 
Hoje, os estudos buscam descobrir quais as 
falhas genéticas e oferecer alternativas para 

que os pacientes tenham boa qualidade de 
vida e fiquem mais protegidos das infecções.

“As infecções de repetição decorrentes de 
defeitos genéticos têm evolução incomum e 
ocorrem com frequência maior do que a usual. 
Dessa forma, pediatras e clínicos devem reunir 
condições para desconfiar que tais infecções 
não são comuns. Precisam saber a diferença 
entre um evento normal e quando não é so-
mente um resfriado de repetição”, exemplifica 
a professora de Imunologia Clínica da FMA-
BC, que completa: “É importante lembrar que 
outras condições que não estão descritas como 
infecções, mas como doenças autoimunes ou 
febres recorrentes sem causa, também podem 
ser sintomas de imunodeficiências primárias. 
Além disso, não são doenças somente da in-
fância e podem surgir em adultos”.

A fim de conscientizar a população para a 
prevenção, a fundação norte-americana Jeffrey 
Modell e a Cruz Vermelha Americana defini-
ram 10 itens considerados “Sinais de Alarme” 
para a suspeita de imunodeficiência primária:

- 8 ou mais infecções de ouvido por ano.
- 2 ou mais sinusites por ano.
- Uso frequente de antibióticos  

sem melhora.
- 2 ou mais pneumonias por ano.
- Déficit no ganho de peso e no  

crescimento.
- Abscessos de repetição.
- Candidíase persistente na boca e na pele 

(em maiores de um ano de idade).
- Necessidade de antibiótico  

endovenoso para infecções.
- 2 ou mais infecções graves, como  

meningite, celulite, osteomielite ou 
septicemia.

- História familiar de infecções de repe-
tição ou que lembre imunodeficiência 
primária. 

Primeira visita ocorreu em 26 de abril, na Unidade de Saúde Jardim Irene

Divulgação
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O Hospital da Mulher “Maria José dos 
Santos Stein” e o Núcleo de Inovação Social 
promoveram treinamento em aleitamento 
materno para profissionais das 33 unidades 
de Saúde de Santo André. A ação em 3 de 
maio teve por meta permitir que todos os 
profissionais da área conheçam e realizem 
os 10 passos para o sucesso da prática.

A nutricionista Elisabete Tavares, res-
ponsável pelo Banco de Leite Humano do 
Hospital da Mulher, ressalta a importância 
da capacitação: “O grande desafio do pro-
fissional de saúde está em conduzir adequa-
damente o processo de amamentação, auxi-
liando a mãe e sua rede de apoio social de 
forma adequada, atentando às necessidades 
da criança, da mãe e da família, acolhendo 
dúvidas, preocupações, dificuldades, conhe-
cimentos prévios e também êxitos, que são 
tão importantes para garantir o sucesso ao 
aleitamento materno exclusivo até os primei-
ros seis meses de vida da criança”, afirma.

A ação ocorreu em dois momentos – o 
primeiro, voltado a Agentes Comunitários 
de Saúde, e o segundo, para a Equipe Técni-
ca. “Nosso objetivo é fortalecer as ações re-
lacionadas ao aleitamento materno no hos-
pital e no município, buscando promoção, 
proteção e apoio”, destaca.

AMPLA ABORDAgEM
Assuntos como a família e a sociedade, 

a aproximação entre mães e bebês desde o 
parto por meio do contato pele a pele, o 
prejuízo causado pelo uso de chupetas e 

Profissionais da rede de Saúde de Santo André
passam por capacitação em aleitamento materno

Ação teve por meta permitir que todos os profissionais da área conheçam e realizem os 
10 passos para o sucesso do aleitamento materno

Carreta da mamografia faz mais de 550 exames em Santo André
Após realizar mais de 550 mamografias 

em Santo André, a carreta do Programa Mu-
lheres de Peito, do Governo do Estado de 
São Paulo, seguiu para o município vizinho, 
São Bernardo do Campo. Ao longo de prati-
camente todo o mês de abril, como parte das 
ações de aniversário de 464 anos da cidade, a 
Prefeitura de Santo André estacionou na Pra-
ça do Carmo a carreta para realização de ul-
trassonografias de mamas e mamografia – os 
principais exames para a detecção do câncer 
de mama. A unidade móvel ficou próxima ao 
calçadão da rua Oliveira Lima.

“O câncer de mama é o segundo tipo 
de câncer mais incidente entre as mulheres 
no mundo. Considerando que no Brasil, a 
estratégia preconizada para o rastreamento 
de câncer de mama é a mamografia, a par-

ceria com o Governo Estadual para dispo-
nibilização da carreta em nosso município 
apoia a melhoria do cuidado ofertado, 
garantindo que os casos indicativos sejam 
diagnosticados e, a depender do resultado, 
direcionados para acompanhamento e tra-
tamento”, explicou a secretária de Saúde 
de Santo André, Ana Paula Peña Dias.

Diversas secretarias da Prefeitura fi-
zeram adequações necessárias para rece-
bimento da carreta, como fornecimento 
de gerador, disponibilização de tendas e 
cadeiras. Pacientes de 35 a 49 anos foram 
atendidas mediante apresentação de docu-
mento de identidade com foto, cartão do 
SUS e pedido médico. Já as mulheres acima 
de 50 anos só precisaram levar documento 
de identidade e o cartão do SUS. 

Ricardo Trida/ PSA

Unidade móvel iniciou atendimentos na Praça do Carmo em 8 de abril, aniversário do município

DEZ PASSOS PARA  
O ALEITAMENTO  

MATERNO  
BEM-SUCEDIDO

- Ter uma norma escrita sobre aleitamen-
to materno, que deve ser rotineiramente 
transmitida a toda a equipe de saúde.
- Treinar toda a equipe de saúde, capaci-
tando-a para implementar a norma.
- Orientar todas as gestantes sobre as vanta-
gens e o manejo do aleitamento materno.
- Ajudar as mães a iniciar o aleitamento 
materno na primeira meia hora após o 
nascimento do bebê (contato pele a pele).
- Mostrar às mães como amamentar e 
como manter a lactação, mesmo se vie-
rem a ser separadas de seus filhos.
- Não dar ao recém-nascido nenhum ou-
tro alimento ou bebida, além do leite, a 
não ser que tal procedimento tenha uma 
indicação médica.
- Praticar o alojamento conjunto (permi-
tindo que a mãe e o bebê permaneçam 
juntos 24 horas por dia).
- Encorajar o aleitamento materno sob 
livre demanda.
- Não dar bicos artificiais ou chupetas a 
crianças amamentadas no seio.
- Encaminhar as mães, por ocasião da 
alta hospitalar, para grupos de apoio ao 
aleitamento materno na comunidade ou 
em serviços de saúde.

mamadeiras, a introdução precoce de subs-
titutos do leite materno, a doação de leite 
humano, e a necessidade da livre demanda 
– quando o bebê mama – são temas abor-
dados no treinamento.

“É muito importante que todos os fun-
cionários da rede municipal de Saúde te-
nham conhecimento dos principais proble-
mas relacionados ao início da amamentação, 
bem como a habilidade em como conduzi-
los e resolvê-los, pois é fundamental para a 

continuidade do aleitamento. Além disso, a 
capacitação leva informação às gestantes e 
puérperas sobre a importância da doação do 
leite materno”, acrescenta a nutricionista.

O Hospital da Mulher de Santo André é 
modelo regional para atendimento às mulhe-
res e recém-nascidos, certificado pela Inicia-
tiva Hospital Amigo da Criança – entregue 
pela OMS (Organização Mundial da Saúde) 
e pelo Unicef  (Fundo das Nações Unidas 
para a Infância).
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Membros do Rotary Club Praia Grande Novo Tempo en-
tregaram ao Complexo Hospitalar Irmã Dulce, dia 25 de abril, 
sete novas cadeiras de rodas que serão utilizadas nas unidades 
mantidas pela Fundação do ABC na cidade. Os equipamentos 
suprirão a demanda existente especialmente no Pronto-So-
corro Central e Hospital Municipal. Além de contribuir com 
doações, o clube de serviço atua em outras iniciativas como 
campanhas contra o câncer, ocorridas anualmente.

Entre as cadeiras entregues, uma delas é destinada a pes-

soas com até 120 quilos, assim como outras já doadas no ano 
passado. De acordo com o presidente humanitário do Rotary 
Club Praia Grande Novo Tempo, Francisco de Assis Novelli, 
as cadeiras são de alta durabilidade e foram adquiridas com re-
cursos do subsídio distrital do Rotary Club Internacional. “Ao 
longo dos últimos anos, calculamos já ter contribuído com 
cerca de 30 cadeiras de rodas. Queremos sempre dar nossa 
ajuda para beneficiar cada vez mais pessoas que necessitam 
dos serviços públicos de saúde do Irmã Dulce”, disse.

Capela em Praia grande (SP) recebe 
imagem de Irmã Dulce, de Salvador

Após resistir à grave AVC, garoto retorna 
à hospital para presentear crianças

Rotary doa cadeiras de rodas

A imagem de Irmã Dulce fará parte do altar da Capela 
do Hospital Municipal de Praia Grande, que leva o nome da 
beata, e foi trazida do Memorial, em Salvador, onde está regis-
trada a história da freira baiana. A reprodução do “Anjo Bom 
da Bahia”, como também é lembrada, foi abençoada pelo pá-
roco da Igreja de Santo Antonio, Aparecido Neres Santana, 
em missa no Anfiteatro local, em 3 de maio.

Contribuição da diretora Executiva de Qualidade da Funda-
ção do ABC (FUABC), Maria Aparecida Batistel Damaia, a ima-
gem de Irmã Dulce se soma a outras duas existentes na UTI e no 
Centro Cirúrgico do Hospital. “Estive em Salvador recentemente 
e fiquei comovida ao conhecer de perto o legado de Irmã Dulce. 
O nosso Hospital tem muito a ver com a obra dela”, disse.

Na solenidade de entrega da imagem, a assistente social, 
sanitarista e ex-presidente da FUABC, Cida Damaia, como 
é mais conhecida, mencionou uma parte da história de Irmã 

Dulce, que entre seus feitos usou um galinheiro para abrigar 
pessoas carentes, lugar que mais tarde deu origem ao atual 
Hospital Santo Antonio. “São lindas as ações e dignas de 
serem lembradas. Por isso, fizemos questão de homenagear 
Irmã Dulce com este gesto”, destacou.

Veterana e uma das idealizadoras da Pastoral da Saúde em 
Praia Grande, a aposentada Nilza Navas Ferreira, de 80 anos, se 
disse surpresa com a vinda da imagem direto da Bahia. “Admiro a 
delicadeza de uma pessoa homenagear Irmã Dulce trazendo uma 
imagem da casa dela para o hospital de Praia Grande. São sinais 
de Deus, realmente uma bênção para o hospital”, considerou.

Na Capela, além de Irmã Dulce, há a escultura em gesso e 
cimento de Nossa Senhora das Graças, que passou por recen-
te restauração, ambas igualmente doadas.

No evento, Cida Damaia esteve acompanhada do esposo, 
Daniel Vieira Damaia.

Após ficar 30 dias entre a vida e a morte na UTI, no ano 
passado, o estudante Renato Afonso Davis, 13 anos, voltou 
ao Hospital Municipal Irmã Dulce, da Praia Grande, para en-
tregar brinquedos a crianças internadas. O jovem sofreu um 
Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) gravíssimo, 
considerado incomum para a idade. O gesto foi uma promessa 
pela cura quase impossível, cumprida pelo padrinho do garo-
to. A entrega foi feita na Pediatria do Pronto-Socorro Central, 
na Ala Pediátrica e na UTI Pediátrica do Hospital Municipal.

Em 31 de março de 2016, Renato acordou aos gritos, com 
fortes dores na cabeça e logo desfaleceu. Sua mãe, a dona de 
casa Ariane Nascimento Afonso, entrou em pânico e acionou 
o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), que 
chegou rapidamente. “No trajeto para o hospital foi preciso 
parar a ambulância para realização de alguns procedimentos 
para que ele pudesse chegar com chance de sobreviver. Todos 
foram muito atenciosos conosco”, disse.

Ao tomar conhecimento do caso, a supervisora do Núcleo 
Interno de Regulação (NIR) do Complexo Hospitalar, Simo-
ne Dantas de Menezes Gomes, se empenhou para viabilizar 

uma vaga de UTI, mesmo com os leitos todos ocupados. “A 
equipe médica foi muito eficiente e sensível. Logo que fizeram 
a tomografia, mandaram entubar o Renato imediatamente. 
Conseguimos a vaga e, com a mesma agilidade, foi realiza-
da a angiografia cerebral que acusou o gravíssimo AVCH”, 
revelou.

“Quando vi a situação e pelo que os médicos diziam, pen-
sávamos que ele não resistiria. Como temos muita fé, fica-
mos firmes e dia após dia ele começou a apresentar melhora”, 
contou o padrinho, Paulo Rocha. Inicialmente, Rocha disse 
ter pensado em retribuir o “milagre” distribuindo chocolates 
para as crianças internadas, devido ao período ter coincidido 
com a Páscoa. “Mas, devido às restrições para consumo do 
chocolate, decidi pensar na entrega de brinquedos, que hoje 
estamos fazendo junto com o Renato, que está se recuperando 
muito bem”.

Na Pediatria do PS Central, a família encontrou a auxiliar 
de Enfermagem Tais Gueiros da Silva, que participou do aten-
dimento ao garoto. Foi ela quem disse palavras de conforto 
para o estudante quando ele deu entrada na Emergência do 

Evento de doação, feita por diretora da Fundação do ABC, 
ocorreu em missa no Anfiteatro do Hospital Municipal Irmã Dulce

Além de doar cadeiras de rodas e televisores, entidade participa  
junto ao hospital de campanhas anuais contra o câncer

PS. “Ele não tinha visto meu rosto porque estava em coma. 
Eu disse para ele pensar em Deus, que Papai do Céu iria tirá-lo 
daquela situação. Quando teve alta da UTI, logo que eu en-
trei no quarto, ele disse que reconheceu minha voz”, relatou, 
emocionada.

Renato recebeu alta médica após 10 dias e hoje se recupera 
em casa, onde ainda passa por sessões de fisioterapia para rea-
bilitação total dos movimentos de braços e pernas. 

Renato, 13 anos, recebeu alta médica após 10 dias e hoje se recupera em casa
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