
Depois de mais de um ano de planejamento, a Prefeitura de São Caetano lançou em abril o programa de endoscopia  
e cirurgia bariátrica do município. A cidade foi a primeira do país, em 2008, a oferecer os procedimentos com recursos municipais.  

O serviço, porém, foi interrompido em 2013 e agora retorna ampliado e modernizado. Pág. 7
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administrada, e pronta para dar um 
salto maior. Vamos assumir definiti-
vamente nosso papel de protagonista 
na saúde do ABC, com respostas 
às políticas públicas dos municípios, 
atendimento de qualidade e resoluti-
vo, incentivo à ciência e formação de 
qualidade em saúde, tanto na gradu-
ação quanto na pós-graduação.

Paralelamente, caminharemos para 
a internacionalização da FMABC – um 
percurso que teremos que trilhar. Faz 
parte dos desafios de nos tornarmos um 
Centro Universitário, e nosso projeto é 
extremamente ambicioso: buscaremos 
ser o melhor centro do País.

Para atingirmos esse objetivo, 
muitos projetos e parcerias deverão 
sair do papel. Um deles, fruto de uma 
conversa que tive há cerca de um ano 
na Associação dos Docentes da facul-
dade, já está em andamento: vamos 

Conselho de Curadores (Titulares): Carlos Roberto 
Maciel, Cristiana Nunes Carvalho, Carlos Eduardo 
Rodante Corsi, Marcos Rodrigues Pinchiari, Wagner 
Shiguenobu Kuroiwa, Adhemar Moura Flores, Thereza 
Christina Machado de Godoy, Juarez Tadeu Ginez, 
Adriana Berringer Stephan, Luiz Antonio Della Negra, 
Edson Raddi, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Re-
gina Maria Costa Biselli, Giovana de Lima Cebrian, 
Ari Bolonhezi, Roberto Picarte Milani, Maria Elisa 
Ravagnani Gonçalves Ramos, José Carlos Canga, e 
Guilherme Andrade Peixoto.

Conselho Fiscal: Maristela Baquini (Santo André), 
Robson Thadeu de Almeida (São Bernardo) e Maisa 
França Rocha (São Caetano). 

Instituições gerenciadas: Faculdade de Medicina 
do ABC; Hospital Estadual Mário Covas de Santo 
André; Hospital da Mulher de Santo André; AME 
(Ambulatório Médico de Especialidades) Santo 
André; AME Mauá; AME Praia Grande; Hospital 
Nardini / Complexo de Saúde de Mauá; Complexo 
Hospitalar Municipal de São Bernardo (Hospital An-
chieta, Hospital Municipal Universitário, Hospital de 
Clínicas Municipal José Alencar e Hospital e Pronto-
Socorro Central); Complexo Hospitalar Municipal 
de São Caetano (Hospital Márcia Braido, Hospital 
Maria Braido, Hospital de Emergências Albert Sa-
bin, Hospital São Caetano, Hospital Euryclides de 
Jesus Zerbini e Complexo Municipal de Saúde); 
Complexo Hospitalar Irmã Dulce de Praia Grande 
(Hospital Municipal, PS Central, UPA Samambaia e 
Nefro-PG); Instituto de Infectologia Emílio Ribas II 
do Guarujá; Hospital Estadual de Francisco Morato 
“Prof. Carlos da Silva Lacaz”; Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário (CHSP); Contrato de Gestão 
São Mateus/SP; e Central de Convênios.

Com quase 50 anos de tradição, 
sucessivas aprovações no Exame do 
Cremesp (Conselho Regional de Medici-
na do Estado de São Paulo) e conceitos 
de excelência no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (ENADE), 
do Ministério da Educação, a Faculdade 
de Medicina do ABC está mais do que 
pronta para avançar em direção a novos 
e grandiosos desafios. Temos corpo 
docente e profissionais altamente qua-
lificados, capazes de propor ideias arro-
jadas, soluções inovadoras, futuristas e 
ousadas. E aqui é o lugar ideal!

Estamos no Grande ABC. São apro-
ximadamente 2,8 milhões de habitantes 
em sete municípios muito fortes. Como 
Centro Universitário, temos que estar 
inseridos e contribuir com as políticas 
públicas das cidades e da região como 
todo. Precisamos participar ativamente 
deste cenário, da melhor forma, com 

Fundação do ABC 
Entidade Filantrópica de Assistência Social, 

Saúde e Educação 

Presidente: Carlos Roberto Maciel
Vice-Presidente: Adriana Berringer Stephan

Faculdade de Medicina do ABC
Diretor-geral: Dr. David Everson Uip

Vice-Diretor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Quem somos mensagem

Raízes regionais, desafios sem fronteiras

Hospital de Urgência tem 36% 
das obras concluídas

trazer de volta muitos dos professores 
que se aposentaram compulsoria-
mente ao completar 75 anos. E não 
será uma volta sem função. Pelo 
contrário. Criaremos um programa 
para reinserir esses profissionais 
que tanto ajudaram no crescimento 
e desenvolvimento da FMABC.

Existe um conceito equivocado de 
que aos 75 anos a vida intelectual se 
encerra. Contudo, não podemos abrir 
mão do talento, da memória e da ex-
periência dessas pessoas. Nossos do-
centes aposentados retornarão à ativa. 
Com novas funções e toda a bagagem 
acumulada em uma vida dedicada ao 
ensino, à pesquisa e à assistência, nos 
ajudarão sobremaneira neste momento 
ímpar da história da FMABC.

A vida não acaba aos 75. Na ver-
dade, pode estar apenas recomeçando. 
Boa leitura!

Construção chega ao sexto pavimento; previsão é entregar unidade com 250 leitos em 2019

FUABC-FMABC: Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura 
Cabral, Santo André - SP - CEP: 09060-870. Fones: (11) 
2666-5400 (FUABC) / 4993-5400 (FMABC). Endereços 
eletrônicos: www.fuabc.org.br e www.fmabc.br.

Jornal Saúde ABC: Produção: Departamento de Co-
municação e Marketing da FUABC. Textos: Eduardo 
Nascimento e Maíra Sanches; Editoração Eletrônica: 
Fernando Valini; Apoio Operacional (Textos e Fotos): 
Eduardo Nascimento, Fernando Valini, Alexandre 
Leão,  Luciana Ferreira,  Maíra Sanches, Antonio 
Cassimiro, Beatriz de Sá, Fausto Piedade, Gustavo 
Baena, Renata Aranha e Regiane Meira. Fundadores 
(1996): Dr. Marco Antonio Espósito, Dr. Milton Borrelli 
e Dr. João Hallack; Contatos: noticias@fuabc.org.br 
ou (11) 2666-5431.

criatividade e avanço.
Não tenho dúvidas do grande de-

safio que temos pela frente, pois são 
novos patamares, novos parâmetros. 
Mas somos hoje uma instituição de 
ensino bem organizada, muito bem 

são Bernardo

Prefeito Orlando Morando e secretário de Saúde, Dr. geraldo Reple, fazem vistoria dos trabalhos

Em ritmo acelerado, a construção 
do futuro Hospital de Urgência (HU) 
de São Bernardo, situado no Centro, 
chegou ao sexto pavimento e 36% 
das etapas concluídas de todo o pro-
jeto. Em vistoria feita em 16 de abril, o 
prefeito Orlando Morando considerou 
o resultado satisfatório. O projeto foi 
paralisado pela antiga gestão e, no 
começo do ano passado, apresentava 
apenas 0,5% das ações realizadas.

O novo equipamento de Saúde irá 
substituir o Hospital e Pronto-Socorro 
Central (HPSC) e disponibilizar o dobro 
da capacidade de atendimento. “Hoje, 
o Pronto-Socorro Central possui 152 
leitos. Quando o HU estiver funcionan-
do, teremos 250 leitos. Ou seja, iremos 
atender os pacientes com mais conforto 
e respeito”, explicou o prefeito. 

Acompanhado do secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple, e do coor-

denador geral da Unidade de Gestão 
e Projeto (UGP), Luiz Beber, Morando 
vistoriou todos os andares da constru-
ção e esclareceu que, além de melho-
rar a saúde de São Bernardo, a cidade 
está oferecendo mais oportunidades 
de emprego à população. 

“Atualmente, temos 180 funcioná-

rios atuando na construção do Hospital 
de Urgência e vamos chegar a 240 
trabalhando indiretamente. Quando 
essa unidade estiver em pleno funcio-
namento, teremos 1.500 profissionais 
da saúde atuando no prédio. Estamos 
gerando novos empregos para a nos-
sa cidade e novas oportunidades à 

população”, salientou Morando. 
O prazo do término das obras 

do Hospital de Urgência é em 2019 
e o início do atendimento será em 
2020. Até o momento, foram utili-
zados R$ 38 milhões dos R$ 107,5 
milhões que estão previstos para 
finalizar o projeto.

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

Divulgação SES/SP

Omar Matsumoto/ PMSBC
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reconhecimento

PesQuisa

Sistema de Acreditação de Escolas Médicas – o Saeme – avalia aspectos como projeto pedagógico, corpo docente, discente e infraestrutura

FMABC participa de estudo que identifica melhora da pressão arterial e 
frequência cardíaca em pacientes expostos a estímulos auditivos

FMABC recebe selo de acreditação
do Conselho Federal de Medicina

A Faculdade de Medicina do ABC 
recebeu neste ano selo de acreditação 
do Conselho Federal de Medicina – o 
Sistema de Acreditação de Escolas Mé-
dicas (Saeme). A certificação, criada em 
parceria com a Associação Brasileira 
de Educação Médica (Abem), reconhe-
ce a qualidade da formação oferecida 
aos recém-formados em Medicina sob 
diversos aspectos, como qualidade da 
gestão, projeto pedagógico, programa 
educacional, corpo docente, discente 
e infraestrutura.

A ideia é identificar os cursos de Me-
dicina – públicos e privados – atentos às 
exigências mínimas para a formação dos 
profissionais. A participação é voluntária 
e a proposta é composta pelas etapas 
de autoavaliação on-line, visita de co-
mitê técnico e divulgação do resultado. 
O processo permite a identificação de 
áreas de fragilidade na oferta de ensi-

no, que necessitam de aprimoramento, 
bem como das áreas de excelência. A 
comissão de acreditação acompanha, 
analisa e valida cada passo do processo 
de acreditação. Da inscrição até a divul-
gação do parecer final, o processo leva 
em média um ano. A certificação tem 
validade de três anos, quando o curso 
será novamente avaliado.

“O mercado tem influenciado a cria-
ção de cursos médicos sem nenhum 
critério de necessidade ou qualidade. 
Muitas vezes, sem as menores con-
dições para uma formação básica, 
principalmente quanto à inserção em 
atividades práticas. Acredito que o CFM 
e a Abem, ao criarem o selo, pretendem 
aprimorar a qualidade na formação pro-
fissional e de certa forma ‘filtrar’ as boas 
escolas”, disse a vice-coordenadora do 
curso de Medicina da FMABC, Dra. 
Simone Holzer.

Pesquisadores da Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC), Oxford 
Brookes University, da Inglaterra, Univer-
sidade Estadual de São Paulo (Unesp) 
de Marília e Faculdade de Juazeiro do 
Norte, do Ceará, identificaram interferên-
cia benéfica da exposição à música em 
pacientes com hipertensão controlada 
durante tratamento medicamentoso. A 
pesquisa foi publicada na revista Scien-
tific Reports, do Grupo Nature.

O estudo, que analisou 37 pacientes 
– entre homens e mulheres – foi dividido 
em duas partes. Em um dia, voluntários 
foram medicados e, em seguida, tiveram 

seus parâmetros cardiovasculares mo-
nitorados durante uma hora enquanto 
ouviam músicas com fones de ouvido, 
todos na mesma intensidade. No outro 
dia, o processo foi repetido igualmente, 
porém sem estímulo musical. Os pacien-
tes ouviram canções na versão piano 
instrumental, como Someone like you 
e Hello, da cantora Adele. 

“Um método mais sensível para de-
tectar alterações no coração, conhecido 
como variabilidade da frequência cardí-
aca, identificou que os medicamentos 
apresentaram respostas significativa-
mente mais intensas sobre a ativida-

de do coração quando os voluntários 
ouviam música”, explica Victor Valenti, 
professor da Unesp de Marília. 

A resposta fisiológica ao estímulo 
musical evidenciou melhoras nos índi-
ces de frequência cardíaca e pressão 
arterial, com nítida redução de rigidez da 
aorta, maior e mais importante artéria do 
sistema circulatório do corpo humano. 
A conclusão dos especialistas é de que 
a música pode melhorar a eficiência do 
tratamento médico quando associada 
corretamente à ação de drogas, redu-
zindo os fatores de risco que provocam 
deterioração da função cardíaca.

Inserção de diversas aulas práticas na grade curricular está entre prioridades da instituição

Música potencializa efeito de medicação 
em tratamento de hipertensos

ACREDITAÇÃO
Lançado em 2015, o Saeme 

certificou até hoje 19 escolas mé-
dicas de todo o País. A FMABC foi 
notificada em fevereiro e a cerimô-

nia para entrega das acreditações 
será em Brasília, com data a ser 
definida. O projeto que levou à 
criação e implementação do selo 
foi baseado no funcionamento de 

alguns dos principais sistemas de 
acreditação de ensino médico em 
vigor no mundo, como dos Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Aus-
trália, Holanda e Japão.



4 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | maIo de 2018

Premiação foi recebida pela coordenadora 
do Programa de Controle da Tuberculose 

da cidade, Márcia Furquim

Evento em parceria com o Instituto Ideia Fértil será em 24 e 25 de maio, no Maksoud Plaza Hotel (SP)

Medicina ABC realiza “Jornada de Doenças Raras”
e Simpósio de Reprodução Humana e Genética

A Faculdade de Medicina do ABC 
realiza dias 24 e 25 de maio a terceira 
edição do “Simpósio Internacional de Re-
produção Humana e Genética” e da “Jor-
nada Multidisciplinar de Doenças Raras”. 
Em parceria com o Instituto Ideia Fértil e 
o Grupo de Atenção Integral a Doenças 
Raras, os eventos ocorrerão no Maksoud 
Plaza Hotel, na Capital (Rua São Carlos 
do Pinhal, 424 - Bela Vista).

A abertura no dia 24, a partir das 
13h30, contará com sessão magna com 
o tema “CRISPR-Cas: edição gênica e 
aplicabilidade terapêutica”, seguida da 
conferência “O exoma define os diag-
nósticos das doenças raras?”. Ao longo 
dos dois dias de evento serão dezenas 
de convidados de renome em suas áre-
as, que abordarão temas diversos em 
palestras e mesas redondas, entre os 

quais “Famílias modernas em tempos 
de FIV (Fertilização In Vitro)”, “Novas 
tecnologias em reprodução assistida”, 
“Indução da ovulação: de onde viemos e 
para onde caminhamos”, “Sinais de aler-
ta para doenças genéticas”, “Doenças 
neuromusculares: diagnóstico” e “Uso 
de imunoglobulinas em doenças neuro-
lógicas”. Também haverá espaço para 
reuniões de associações de pacientes 

com doenças raras com membros da 
Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (CONITEC) e servi-
ços de referência em doenças raras.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
O simpósio e a jornada têm 

como público-alvo ginecologistas 
que atuam na área de reprodução 
humana, obstetras, clínicos, pedia-

tras, médicos especialistas de áreas 
relacionadas ao acompanhamento 
de doenças raras, profissionais de 
enfermagem, nutricionistas, biomédi-
cos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, 
além de estudantes da área da saúde 
e demais profissionais interessados 
nas temáticas. Mais informações e 
inscrições pelo site http://simposioi-
deiafertilabc.com.br.

agenda acadêmica

. Impacto da Fertilização in Vitro na Sociedade

. Novas Tecnologias em Reprodução Assistida

. Preservação da Fertilidade Feminina

. Talking the Talk: a questão do gênero

. SOP e Maturação In Vitro de Oócitos: realidade próxima ?

. Palestra: Famílias modernas em tempos de FIV

save the 
date

save the 
date

ALGUNS DOS TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS
EXCLUSIVO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA

CO N F I R A A  P R O G R A M AÇÃO  E  INSCREVA-SE

WWW.SIMPOSIOIDEIAFERTILABC .COM.BR  

REALIZAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA

(11) 3253-3713 eventos2@rgcomunic.com.br simposioideiafertilabc

conQuista

Destaque é atribuído à cobertura de testes de HIV, Sífilis e Hepatite C realizados para os casos da doença em 2017

O Dia Mundial da Tuberculose, 24 de mar-
ço, será lembrado este ano em Santo André 
por uma importante conquista para a rede mu-
nicipal de saúde. Durante o evento anual da 
Divisão de Tuberculose do Centro de Vigilância 
Epidemiológica do Estado, em 20 de março, o 
município foi premiado por conseguir que 96% 
dos pacientes diagnosticados com tuberculo-
se realizassem o teste rápido para HIV, Sífilis 
e Hepatite C. Na região, apenas outros dois 
municípios conseguiram cumprir o percentual 
de 90% estabelecido pelo Estado. 

A divisão estadual reconhece todo ano o 
cumprimento de várias metas. Nesta edição, 
porém, foi realizada a premiação de apenas 

Santo André ganha prêmio estadual por combate à tuberculose

Júlio Bastos/PSA

uma delas. É a primeira vez que Santo André con-
segue o reconhecimento dentro dessa categoria. 
A cidade foi representada pela coordenadora do 
Programa de Controle da Tuberculose, Márcia Fur-
quim, junto à equipe de enfermagem da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), Márcia Romério, Andreza 
Silveira e Lígia Torres.

A tuberculose é muito comum entre a popula-
ção infectada pelo HIV. O vírus diminui a resposta 
imunológica e facilita o desenvolvimento da doença. 
Por esse motivo, o risco de contraí-la é quase 30 
vezes maior dentro deste grupo se comparado a 
quem não é portador do HIV. Por isso, é de extre-
ma importância que seja realizado o teste rápido. 
Caso o resultado dê positivo, o paciente inicia tra-

tamento com antirretrovirais para melhorar a 
imunidade.

Os testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepa-
tite C, bem como o tratamento da tuberculose 
pulmonar, são feitos nas 27 unidades de saúde 
da cidade. Já nos casos cujo paciente também 
é portador de HIV, o tratamento é realizado no 
Ambulatório de Moléstias Infecciosas (ARMI), 
localizado na Vila Guiomar. 

Atualmente, 140 pacientes estão em tra-
tamento de tuberculose na rede municipal de 
saúde. Em 2017, de acordo com o levantamen-
to do Programa de Controle da Tuberculose, 
a incidência da doença foi de 26 novos casos 
a cada mil habitantes na cidade.
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São Bernardo disponibiliza tratamento para 
doença congênita em recém-nascidos

Deformidade no pé é comum na ortopedia pediátrica e está associada a fator genético; alteração afeta dois a cada mil recém-nascidos

Método dinamarquês é disponibilizado no Hospital Municipal Universitário e oferece sensação de bem-estar e qualidade de vida aos bebês

Policlínica

humanização

A Prefeitura de São Bernardo 
disponibiliza na Policlínica Centro 
tratamento de pacientes com pé torto 
congênito, com padrão internacional. 
A deformidade está associada a um 
fator genético e é um dos proble-
mas mais recorrentes na ortopedia 
pediátrica, afetando dois a cada mil 
recém-nascidos.

A alteração pode ser diagnostica-
da no ultrassom a partir do segundo 
trimestre de gestação. Em São Ber-
nardo, os bebês são acompanhados 
durante o pré-natal no Hospital Muni-
cipal Universitário (HMU) e encami-
nhados para o acompanhamento na 
Policlínica, logo após o parto. 

O tratamento é realizado por meio 
de mobilizações suaves dos pés e 
confecções com gesso, a fim de me-
lhorar o posicionamento dos pés. Os 
membros são engessados e as atadu-
ras trocadas ao longo das semanas. 
Apesar de parecer um tratamento 

Calmaria, bem-estar, melhora nos 
índices cardíacos e respiratórios, além 
de diminuição do choro. Estas são as 
principais características da terapia 
recentemente incluída no Hospital 
Municipal Universitário de São Ber-
nardo. O projeto “Polvo” auxilia bebês 
prematuros que nasceram com menos 
de 36 semanas de gestação e estão 
internados na Unidade de Cuidados 
Intermediários (UCI).

Segundo a médica responsável 
pela Unidade de Cuidados Intermedi-
ários e Canguru (UCICA), Cíntia Tes-
ta José, o simples bichinho de crochê 
ajuda a criança a se desenvolver e 
fortalecer. “Os tentáculos do polvo 
se assemelham ao cordão umbilical 

da mãe. Quando eles se agarram 
aos bichos, têm a mesma sensação 
de quando estavam no útero. Com 
isso, ficam mais calmos. Esse efeito 
faz com que eles se desenvolvam 
na parte psicológica e física, como 
no ganho de peso, por exemplo”, 
explicou Cíntia.

Mudança que Raimunda da Silva 
Brás, 24 anos, mãe dos gêmeos Pie-
tro e Heitor, já conseguiu perceber. 
Os bebês nasceram com 34 semanas 
e passaram a utilizar a “polvo terapia” 
no fim de março. “É impressionante. 
Desde que ganharam os bichinhos 
eles mudaram, estão mais calmos. 
Esse é um momento frágil e a técnica 
está ajudando muito. O quadro de 

saúde dos meus filhos está evoluindo, 
até a respiração melhorou. É incrível”, 
disse Raimunda.

O método foi desenvolvido na Di-
namarca em 2013 e introduzido no 
HMU em novembro do ano passado, 
durante a semana do Dia Mundial da 
Prematuridade. Desde então, cerca 
de 20 recém-nascidos já foram be-
neficiados pela iniciativa.

Todos os bichos passam por 
processo de esterilização e limpe-
za, repetido ao longo do período de 
internação, antes de ser entregue 
aos bebês. As enfermeiras também 
ensinam o método às mães para o 
polvo continuar limpo após a alta 
hospitalar.

Omar Matsumoto/PMSBC

Método que utiliza mobilizações suaves dos pés e confecções com gesso reduz chances de cirurgias complexas no futuro

Acolhimento proporciona conforto aos recém-nascidos, que ficam mais calmos e 
apresentam melhora dos índices cardíacos e respiratórios 

simples, o método internacional cha-
mado Ponseti é eficaz e diminui os 
índices de procedimentos cirúrgicos 
mais complexos no futuro. 

“O método tem melhores resulta-
dos nesse tipo de deformidade. Con-
seguimos corrigir 95% dos casos. 

As chances futuras dessa criança 
voltar a ter problemas nos pés é de 
apenas 2%. O pé torto é uma de-
formidade incapacitante e dolorosa 
quando não tratado. Antigamente, as 
pessoas eram submetidas a diver-
sas cirurgias, desde pequenas. Eram 

vários procedimentos até conseguir 
bom resultado. Agora, evoluímos e 
conseguimos oferecer um tratamento 
menos invasivo e mais eficiente”, ex-
plicou Tatiana Guerschman, ortope-
dista pediátrica do ambulatório.

A técnica foi aprovada por Bruna 

Ricardo Cassin/PMSBC

HMU adota terapia com polvos de crochê para prematuros

Gomes, 28 anos, mãe do Pietro de 
dois meses. “Quando fiquei saben-
do, tinha certeza que meu filho não 
iria andar. Mas, fui encaminhada 
para o ambulatório e iniciamos o 
tratamento. Hoje, já conseguimos 
notar diferença. Ele já trocou cinco 
vezes o gesso e seus pés estão 
ficando perfeitos. Estou muito sa-
tisfeita”, comemora Bruna. 

O ambulatório foi idealizado e 
inaugurado em junho do ano pas-
sado. Desde o lançamento, cerca 
de 20 crianças já realizaram tra-
tamento. Em alguns casos, é ne-
cessário realizar uma tenotomia, 
procedimento cirúrgico para soltar 
o tendão, realizado no centro cirúr-
gico da própria unidade.

Após a fase dos gessos e da 
cirurgia, a criança terá que realizar 
acompanhamento até os quatro anos 
e usar uma órtese para evitar que os 
pés voltem a ter deformidades.
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Para 2019

Equipamento começou a ser construído em 2011, mas obras foram interrompidas três anos depois; unidade terá 66 leitos

Santo André retoma obras do Hospital do Idoso

O prefeito de Santo André, Paulo 
Serra, assinou dia 15 de abril a ordem 
de serviço para retomada das obras do 
Hospital do Idoso, na Vila Luzita. A cons-
trução do equipamento teve início em 
2011, mas foi interrompida em 2014.

“O Hospital do Idoso é, certamente, 
uma das obras mais importantes dessa 
gestão. Além da localização em uma 
região de grande demanda, vai contribuir 
para a retomada da qualidade que o 
Centro Hospitalar Municipal merece, 
assim como a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do Centro, que será rea-
berta em breve”, destacou o prefeito.

A obra contará com investimentos 
de R$ 7,5 milhões, sendo R$ 6,9 mi-
lhões do Governo Federal, por meio da 
Caixa Econômica Federal, e R$ 600 
mil da Prefeitura. O novo hospital con-
tará com quatro pavimentos, 66 leitos 

e contemplará atendimento de hospital 
dia, farmácia, enfermagem, terapia ocu-
pacional, Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) com nove leitos, serviço social, 
fonoaudiologia, fisioterapia, fisioterapia 
respiratória e acupuntura.

O equipamento está credenciado 
como hospital de retaguarda. “Isso signi-
fica que será voltado para o atendimento 
de pessoas que precisam de um tempo 
maior de internação, sob cuidados es-
pecializados, perfil de atendimento mais 
utilizado pelos pacientes idosos”, explicou 
o secretário de Saúde, Márcio Chaves.

De acordo com Paulo Serra, a en-
trega do Hospital do Idoso está prevista 
para abril do ano que vem. “A cidade 
tinha mais de 20 obras paradas quando 
começou esta gestão e até o fim de maio 
não vai ter mais nenhuma. Estamos re-
tomando todas”, acrescentou. Prefeito Paulo Serra assina ordem de serviço para reiniciar a construção da unidade

Ricardo Trida/PSA
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Entre novos e antigos pacientes, há mais de 300 pessoas na fila de espera; serviço foi interrompido há cinco anos

São Caetano reativa e amplia programa 
de endoscopia e cirurgia bariátrica

A Prefeitura de São Caetano lan-
çou, em 3 de abril, o Programa de 
Endoscopia e Cirurgia Bariátrica. A 
cidade foi a primeira do país, em 2008, 
a oferecer esse procedimento com 
recursos do município. O serviço, po-
rém, foi interrompido em 2013 e agora 
retorna ampliado e modernizado.

Em evento no Centro Integrado de 
Saúde e Educação (Cise) João Nicolau 
Braido, o prefeito José Auricchio Júnior 
disse que o cumprimento desse com-
promisso tem exigido enorme trabalho 
de reorganização. “Demoramos pouco 
mais de um ano porque a organização é 
complexa e precisa ser muito bem plane-
jada para garantir toda a segurança aos 
pacientes. Fomos pioneiros em 2008 e, 
mesmo dez anos depois, ainda somos a 
única cidade a oferecer esse tratamento 
à população”, afirmou o prefeito.

Uma fila antiga de 169 candidatos à 
cirurgia passará por novas avaliações. 
Todos serão reclassificados por índice 
de massa corpórea e haverá prioridade 
aos casos mais graves, respeitando-se 
a ordem cronológica. Outros 150 novos 
pacientes também passarão por uma 
equipe multidisciplinar formada por en-
docrinologistas e outros profissionais da 

Pioneiro no Brasil

Anúncio foi feito em evento organizado no Centro Integrado de Saúde e Educação (Cise) João Nicolau Braido

Colaboradoras participam de treinamento em espaço reservado na USCS

área. O programa terá capacidade de 
realizar sete cirurgias por mês, todas 
custeadas pela Prefeitura.

A revitalização do Centro Cirúrgico do 
Hospital Márcia Braido está em fase final. 
“Fizemos praticamente um Centro Cirúrgi-
co novo, com equipamentos modernos e 

tudo apropriado para atender aos pacien-
tes com obesidade”, disse a secretária de 
Saúde, Regina Maura Zetone.

ENDOSCOPIA
Outra novidade é a endoscopia ba-

riátrica. Inaugurado pela Prefeitura em 

maio de 2017, o Centro de Endoscopia 
Dr. Odair Manzini também integra o 
programa de obesidade. Alguns pa-
cientes, de acordo com suas condi-
ções clínicas e de massa corpórea, 
poderão ser encaminhados para o 
procedimento. “Posso assegurar que 

temos em São Caetano uma equipe 
extremamente capacitada e com profis-
sionais que estão entre os melhores do 
Brasil”, afirmou o prefeito Auricchio Jr. A 
equipe médica conta com os doutores 
Paulo Fernando Regina, Felipe Rossi, 
Eduardo Grecco e Marçal Rossi.

Divulgação/PMSCS

tecnologia

Os servidores da Saúde de São 
Caetano seguem em preparação para 
utilizar o sistema de prontuário eletrônico 
que está sendo implantado pela Prefeitu-
ra em toda cidade. As aulas acontecem 
nas salas da Universidade Virtual do Es-
tado de São Paulo (Univesp) que ficam 
no campus da Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul (USCS), na Rua 
Tibagi, após parceria entre a Secretaria 
de Saúde e de Educação. 

As salas são utilizadas para treina-
mento em horários em que o local está 
sem aula. O prontuário eletrônico vai 

Funcionários da saúde são treinados para uso de prontuário eletrônico
trazer grande avanço na qualidade do 
atendimento em São Caetano. Todas 
as informações de cada paciente são 
arquivadas e podem ser acessadas a 
cada consulta em qualquer unidade 
municipal de Saúde. A empresa res-
ponsável pela implantação do sistema 
é a MV, líder em software de gestão 
na área da saúde. 

O prefeito José Auricchio Júnior 
destacou a importância do prontu-
ário eletrônico no trabalho dos mé-
dicos e demais profissionais, mas 
disse que o ganho maior é para 

o paciente. “O cidadão terá o seu 
histórico médico preservado, o que 
permitirá diagnósticos melhores e 
um atendimento ainda mais quali-
ficado”, afirmou Auricchio.

A expectativa da Prefeitura é que o 
sistema esteja em completa operação 
no município até o fim do ano. Nele 
são inseridos todos os dados e infor-
mações médicas do paciente, como 
resultados de exames (clínicos e de 
imagem), histórico de tratamentos, 
cirurgias, etc. O investimento é de R$ 
2,9 milhões por um ano.

Divulgação/PMSCS
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em alta

Professor do curso de Farmácia foi procurado pela revista científica Advances in Biological Chemistry para submeter novos trabalhos

Objetivo é ampliar vacinação contra HPV e meningite nas 34 UBSs do município; recomendação é da Secretaria de Estado da Saúde

Estudo da FMABC tem mais de 11 mil
visualizações e 6,2 mil downloads

A parceria pioneira entre Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC) e Institu-
to Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA), do Governo Federal, acaba de 
contabilizar números impressionantes. 
As instituições desenvolveram novo 
método – mais simples e mais barato 
– para determinar o teor total de polife-
nois em espécies vegetais, ou seja, o 
potencial de benefícios dessas plantas 
à saúde. O estudo, que ganhou desta-
que na capa da edição de dezembro de 
2013 do periódico científico internacio-
nal “Advances in Biological Chemistry”, 
acaba de atingir 11,2 mil visualizações 
na internet e 6,2 mil downloads.

O volume de acessos e a grande 
repercussão do trabalho levaram a 
editora, em 2015, a convidar o pro-
fessor titular de Química Analítica, 
Dr. Horacio Dorigan Moya, a integrar 
o corpo editorial da revista. Agora, o 
docente foi novamente procurado para 
submeter novos estudos. “Escrevo para 
convidá-lo a enviar novos trabalhos. Até 
o momento, seu último artigo publicado 
em nossa revista foi baixado e visto 

Ex-aluna Mônica gabriela do Santo e professor titular de Química Analítica, Dr. Horacio Dorigan Moya

Rede de saúde oferece vacina contra 
o HPV para meninas de 9 a 14 anos e 

meninos entre 11 e 14 anos

A Prefeitura de São Bernardo deci-
diu intensificar a vacinação contra me-
ningite e HPV para meninas de 9 a 14 
anos e meninos de 11 a 14. O município 
adotou a recomendação da Secretaria 
de Estado da Saúde e irá disponibilizar 
as doses nas 34 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) da cidade.  

Em São Bernardo a vacina contra 
o HPV (Vírus do Papiloma Humano) é 
oferecida desde 2014 para as meninas 
de 9 a 14 anos. Porém, desde o ano 
passado, as doses foram ampliadas 
para os meninos de 11 a 14 anos. O ob-

Prevenção

São Bernardo intensifica vacinação de crianças e adolescentes
jetivo é elevar os índices de imunização 
e proteger o público infanto-juvenil. 

 “A melhor forma de cuidar da saú-
de é prevenir que as doenças se apro-
ximem. A imunização também pode ser 
considerada um ato de amor. Por isso, 
precisamos que todos os pais levem 
seus filhos até as UBSs e vacinem es-
sas crianças. Uma simples dose pode 
evitar graves doenças no futuro”, disse 
o prefeito, Orlando Morando.

Para o secretário de Saúde, Dr. Ge-
raldo Reple, a medida é essencial para 
evitar a proliferação de doenças. “São 

Bernardo realiza, em média, 45 mil co-
letas de Papanicolau por ano. Cerca 3% 
desses resultados dão positivos para o 
HPV. Ou seja, as pessoas estão deixan-
do de usar a camisinha e elevando os 
índices de ISTs (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis). O HPV pode ocasionar 
câncer de colo de útero, pênis, vagina e 
orofaringe, por isso, precisamos proteger 
os nossos filhos”, explicou Reple. 

Já a dose contra Meningo C, que 
protege contra a meningite, também é 
oferecida para meninos e meninas de 
11 a 14 anos. Para se vacinar, basta ir 

até uma UBS com documento com foto 
e carteirinha de vacinação. Se for menor 
de idade, deve estar acompanhado dos 
pais ou de um responsável. O horário de 
funcionamento é das 7h às 17h.

ESFORÇO – Além da campanha 
vacinal, a Prefeitura realiza trabalho 
constante com os Agentes Comunitá-
rios de Saúde. Os profissionais realizam 
busca ativa nos bairros e checam as 
cadernetas de vacinação dos morado-
res. Se for constatada alguma falha, os 
profissionais encaminham os pacientes 
até as unidades de saúde.

muitas vezes, o que revela ser um tema 
de grande interesse entre os leitores 
em todo o mundo”, afirmou via e-mail 
Charlotte Hopkins, editora assistente da 
Advances in Biological Chemistry.

Segundo o professor da FMABC, 
a mesma reação química está sendo 
adaptada, novamente em parceria com o 

INPA, para a quantificação da atividade 
antioxidante de extratos vegetais, chás e 
também de outras amostras de origem 
vegetal, como vinhos e cervejas.

INTERESSE CIENTÍFICO
Os polifenois são substâncias 

benéficas ao sistema cardiovascular 

devido a ações antioxidantes, anti-
microbianas, anti-inflamatórias e até 
mesmo antitumorais. O processo de 
quantificação de polifenois desen-
volvido no ABC baseia-se em reação 
química ainda não utilizada para essa 
finalidade, testada com sucesso em 
20 espécies – algumas nativas da 

Amazônia. A pesquisa é o resultado 
do projeto de iniciação científica da ex-
aluna Mônica Gabriela do Santo, hoje 
já formada no curso de Farmácia da 
FMABC, e fruto de estágio realizado 
pelo Dr. Horacio Moya em setembro 
de 2011 no INPA. O estudo também 
conta com colaboração da Dra. Ce-
cilia Veronica Nunez, professora 
do Laboratório de Bioprospecção e 
Biotecnologia da COTI-INPA (Coor-
denação de Tecnologia e Inovação 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia).

Batizado “A new method for quan-
tification of total polyphenol content in 
medicinal plants based on the reduction of 
Fe(III)/1,10-phenanthroline complexes”, o 
trabalho está disponível gratuitamente no 
link http://www.scirp.org/journal/abc (DOI: 
10.4236/abc.2013.36059), do periódico 
Advances in Biological Chemistry (vol. 3, 
número 6, páginas 525-535). Trata-se de 
revista publicada pela Scientific Research 
Publishing – editora internacional dedi-
cada a várias disciplinas nas áreas de 
ciência, tecnologia e medicina.

Ricardo Cassin/PMSBC
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A cardiologista e professora da 
disciplina de Propedêutica Médica 
da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dra. Odete Miranda, integra desde 
o ano passado a banca técnica da 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp) que investiga o 
uso de animais vivos em atividades 
de ensino nas instituições públicas 
e privadas do Estado. Há 11 anos 
a docente participou ativamente do 
processo que tornou a FMABC a pri-
meira faculdade de Medicina do país 
a abolir o uso de animais nas aulas de 
graduação, sem qualquer prejuízo ao 
ensino. A prática passou a ser permi-
tida somente para pesquisas inéditas 
e com relevância científica.

A CPI de Maus-Tratos Contra Ani-
mais foi formada após veto do então 
governador Geraldo Alckmin, em 2017, 
ao projeto de lei 706/2012, de autoria 
do deputado estadual Feliciano Filho 
(PEN), que pede o fim da utilização 
de animais vivos como cobaias de 
ensino nas graduações. O objetivo 
da comissão é fortalecer a discussão 
junto a especialistas, ativistas e uni-
versidades para derrubar o veto. Entre 
dezembro e abril, a CPI – presidida por 
Feliciano Filho e composta por outros 
oito deputados – ouviu representantes 
de três importantes universidades es-
taduais: Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) e Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Todas ainda 
posicionam-se contrárias à adapta-
ção. Caso os deputados derrubem o 
veto, no entanto, a lei passa a vigorar 
independentemente da decisão do 
governador.

No Brasil, assim como em diver-
sos países no mundo, existem inúme-
ras técnicas de ensino substitutivas 
à utilização do animal vivo, como 
bonecos realísticos, simuladores 
virtuais em 3D, softwares e uso de 

animais quimicamente preservados 
(que tiveram morte natural). “Os es-
tudantes treinam diversos procedi-
mentos e habilidades cirúrgicas com 
a mesma sensação de um organismo 
vivo. Insistir em antigos métodos, já 
abolidos nos Estados Unidos e Ca-
nadá, por exemplo, é o mesmo que 
estacionar no quesito ‘educação’. 
Durante as reuniões da CPI, as três 
universidades alegaram que há pro-
cedimentos para os quais o animal 
vivo ainda é necessário. No entanto, 
as mesmas universidades disseram 
que estão abertas a novos métodos. 
A Unicamp se propôs, inclusive, a 
conhecer as técnicas utilizadas na 
FMABC. Não adianta, porém, esta-
rem apenas dispostas a adotá-las. 
Caso não as utilizem, poderá haver 
consequências mais sérias”, explica 
Dra. Odete, referindo-se à lei federal 
9.605/98, que dispõe sobre crimes 
ambientais.

O Ministério Público, que partici-
pa ativamente das reuniões da CPI, 
está levantando em quais procedi-
mentos essas universidades fazem 
uso de cobaias. Se para tais técnicas 
houver método alternativo ou substi-
tutivo, elas poderão ser punidas ju-
dicialmente. Em seu artigo 32, a lei 
estabelece que “é crime a realização 
de procedimentos dolorosos ou cruéis 
em animais vivos, ainda que para 
fins didáticos ou científicos, quando 
existirem métodos alternativos”.

Caso a lei seja aprovada, as uni-
versidades terão de abolir o uso de 
cobaias, cuja manutenção é de alto 
custo e envolve a compra de animais, 
alojamento e alimentação, além de 
despesas com funcionários. “Presu-
me-se que o investimento em cobaias 
seja transferido para a aquisição de 
métodos mais modernos e éticos. O 
orçamento deve começar a contem-
plar esses métodos, pois todos já 
estão disponíveis no Brasil”, completa 

em Pauta

Docente da FMABC integra CPI que debate 
uso de animais no ensino de graduação

Faculdade de Medicina do ABC foi a primeira do País a abolir, em 2007, o uso de animais vivos nas aulas de graduação

Dra. Odete Miranda é professora da disciplina de Propedêutica Médica da FMABC

Instituição e docentes são 
premiadas por defesa à causa

a docente da FMABC, que recomen-
da o site www.animaisnoensino.com.
br para consulta atualizada e segura 
dos métodos de ensino alternativos 
à utilização dos animais.

Além da Faculdade de Medicina 
do ABC, outras instituições como 
Universidade Anhembi Morumbi, 
Faculdades Metropolitanas Unidas 
(FMU), Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Universidade Federal 
do Tocantins e Universidade Fede-
ral de Pernambuco já extinguiram o 
uso de animais vivos no ensino de 
Medicina.

Divulgação/Alesp

Em 2007, a decisão de abolir 
o uso de animais vivos nos cursos 
de graduação gerou grande polê-
mica entre professores e alunos da 
FMABC, além de questionamentos 
sobre possíveis prejuízos ao ensi-
no. O tempo, porém, mostrou que a 
decisão pioneira foi acertada. Nos 
últimos anos, a instituição acumula 
conceitos de excelência no Exa-
me Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) e nas ava-
liações do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp).

Em 2008, a iniciativa da 
FMABC rendeu homenagens na 
Câmara de Vereadores de São 
Paulo. A instituição recebeu a 
Medalha Anchieta e o Diploma 
de Gratidão da Cidade de São 
Paulo. Já em dezembro de 2015, 

também na Câmara Municipal de 
São Paulo, foi a vez das docen-
tes Odete Miranda e Registila 
Beltrame receberem o “Prêmio 
Palmas para o Bem”, oferecido 
pelo Fórum de Proteção e Defesa 
Animal da Cidade de São Paulo 
durante a conferência “O fim dos 
testes em animais – a nova era 
em avaliação de segurança em 
cosméticos e medicamentos”.



10 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | maIo de 2018

Iniciativa faz parte do estágio dos alunos do 4º ano do curso de T.O.; objetivo é melhorar a qualidade de vida dos funcionários

Iniciativa é coordenada pela CIPA da unidade, que estimula cumprimento de diretrizes do Ministério do Trabalho

Terapia Ocupacional melhora ergonomia
no ambiente de trabalho da Medicina ABC

Emílio Ribas II lança campanha Adorno Zero

Alunos do 4º ano do curso de Tera-
pia Ocupacional da Faculdade de Medi-
cina do ABC têm se esforçado para me-
lhorar a ergonomia no local de trabalho 
dos funcionários da instituição. Desde 
2017, o estágio na área de Saúde do 
Trabalhador é feito no campus universi-
tário – antes ficava no Hospital Estadual 
Mário Covas –, junto aos colaboradores 
da FMABC. O primeiro setor beneficiado 
foi a Secretaria Acadêmica.

“A turma de 2017 deu início ao 
trabalho de ergonomia na Secretaria 
Acadêmica, com objetivo de analisar 
os reflexos do dia de trabalho na saúde 
de cada funcionário. Entre as queixas 
mais presentes esteve a dor. Para me-
lhorar o ambiente de trabalho, foram 
propostas ações como sessões de 
massagem e de relaxamento, assim 
como atividades artísticas para diminuir 

o estresse do dia a dia. Além disso, com 
apoio do projeto AdapTO foi possível 
iniciar a troca de apoio para os pés na 
Secretaria Acadêmica”.

O projeto AdapTO de Mobiliários 
Adaptados em PVC funciona no próprio 
campus universitário e também é um 
campo de estágio para os alunos de 
Terapia Ocupacional. Teve início em 
2010, como a primeira oficina no Estado 
de São Paulo destinada a fabricação de 
móveis em PVC para facilitar a acessibi-
lidade e a reabilitação de pessoas com 
disfunções neuromotoras. Cadeiras, me-
sas, andadores e carteiras escolares são 
montadas a partir de tubos, conexões, 
forros, chapas e outros produtos em 
PVC, cujo baixo custo permite o acesso 
às famílias de baixa renda. Os mobiliá-
rios são fabricados de acordo com ne-
cessidades específicas de cada paciente 

e ajustados ao seu crescimento.
“Aproveitamos o trabalho realizado 

para pacientes na oficina do AdapTO 
para também beneficiar os funcionários. 
Até então, os apoios para os pés na 
Secretaria Acadêmica eram iguais e com 
pouquíssimo uso pelos colaboradores. 
Os estagiários, então, desenvolveram 
apoios para os pés em PVC, persona-
lizados, considerando cada indivíduo 
como único. Para isso, levou-se em 
conta a altura de cada funcionário, a 
distância da cadeira para o chão e o 
ângulo entre o encosto e o assento”, 
explica a também aluna do 4º ano de 
T.O., Beatriz Carella Bueno.

CAMPOS DE ESTágIO
Além dos estágios em Saúde do Tra-

balhador e no AdapTO, os estudantes do 
4º ano de Terapia Ocupacional também 

A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) do Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas do Guarujá 
realizou na última semana de março 
a campanha “Adorno zero”. A ideia é 
conscientizar os colaboradores sobre 
a importância de não utilizar adornos 
como: brincos, pulseiras, colares, reló-
gio de pulso, sapatos abertos e cabelo 
solto durante a jornada de trabalho. 

O foco principal é o cumprimen-
to das orientações previstas na Nor-
ma Regulamentadora 32 (NR 32) do 
Ministério do Trabalho, que estipula 
diretrizes básicas sobre medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores.

A campanha contou com a aborda-
gem dos colaboradores de forma des-
contraída e distribuição de embalagens 

para a guarda dos adornos. Além disso, 
a CIPA preparou exposição educati-
va com imagens de adornos de uso 
proibido e os respectivos riscos que 
oferecem ao ambiente hospitalar.

Junto à exposição foi criado o “Li-
vro curioso”, desenvolvido com capa 
artesanal que traz os dizeres: “Cuidado, 
não abrir”. A intenção da comissão é 
despertar a curiosidade e o interesse 
dos colaboradores, uma vez que o con-
teúdo interno expõe imagens reais e 
impactantes de acidentes de trabalhos 
relacionados ao uso de adornos. 

Para a comissão, aplicar a NR 32 
no ambiente hospitalar não é simples-
mente proibir o uso do adorno, mas 
conscientizar os funcionários de forma 
clara e fundamentar a importância de 
cumprir o que se pede na norma.

saúde

guarujá

Projeto proporcionou a troca de apoio dos pés na Secretaria Acadêmica da faculdade

Foco é conscientizar funcionários sobre os perigos de utilizar acessórios como brincos, pulseiras, sapatos abertos e relógios 

passam no campus pelas áreas de Onco-
logia e Hebiatria. O trabalho tem sequência 
no Hospital Estadual Mário Covas, na área 
de Reabilitação Física, e no Centro de 
Saúde Escola da FMABC, em Capuava, 

onde são trabalhadas as áreas de Desen-
volvimento Infantil e de Gerontologia. Em 
São Caetano, os estágios são em Saúde 
Mental, sediados em unidades do CAPS 
- Centro de Atenção Psicossocial.
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Novo sistema fornece aos colaboradores fácil acesso a informações 
sobre férias, holerites e pagamentos

Fundação do ABC 
lança Portal do RH

Profissionais da saúde são treinados para 
diagnóstico do câncer infantojuvenil

O departamento de Tecnologia de 
Informação (TI) da Fundação do ABC está 
implantando o Portal do RH (Recursos 
Humanos), válido para as 15 unidades 
mantidas pela instituição, além da mante-
nedora. A nova ferramenta traz facilidades 
para gestores de RH e funcionários em 
geral, que passam a ter login específico 
para consultas on-line a recibos de pa-
gamentos, holerites e informações sobre 
férias e informes de rendimentos. 

O projeto-piloto foi desenvolvido no 
RH da Faculdade de Medicina do ABC, e 
outras mantidas como Central de Convê-
nios e Hospital Nardini de Mauá já inicia-
ram o processo de migração dos dados 
para disponibilizar o acesso integral aos 
colaboradores. Além de praticidade e agi-
lidade, a iniciativa traz redução de custo 

às unidades, uma vez que muitas arcam 
com despesas para impressão, emissão 
e distribuição dos documentos junto a 
bancos ou empresas terceirizadas, além 
de deslocarem funcionários para executar 
as tarefas. “O colaborador passa a ter au-
tonomia, já que anteriormente precisava 
se deslocar ao RH. Hoje o maior fluxo de 
atendimento do setor está relacionado a 
essas solicitações. Por isso acreditamos 
que o impacto será positivo, uma vez que 
as principais dúvidas serão resolvidas on-
line”, avalia a analista de RH da FMABC, 
Valeska Barbosa. 

O objetivo é que ao longo de 2018 
funcionários de todas as mantidas tenham 
acesso ao novo portal para consulta de 
seus dados. “Recebemos a demanda 
do RH da FMABC, planejamos e im-

plantamos a ferramenta com recursos 
internos, sem custos adicionais. Depois, 
percebemos que poderíamos estendê-la 
a todas as unidades e facilitar a gestão a 
partir de um menu simples, intuitivo e de 
fácil acesso a todos”, explica o gerente 
de TI da Fundação do ABC, Maurício 
Coelho. A adesão ao novo portal será 
feita de forma gradativa nas unidades, 
que serão acionadas pelo departamento 
de TI da FUABC.  

SEgUNDA FASE – A primeira parte 
do projeto consiste na disponibilização 
de consulta on-line aos documentos. Já 
a segunda fase, possibilitará registros 
de solicitações. Será possível requisitar 
férias e fazer justificativas relacionadas 
ao ponto eletrônico. O objetivo é concluir 
o trabalho até o fim do ano. 

A médica Ana Paula Barbosa Pinto, 
pediatra da Atenção Básica da Secretaria 
de Saúde de São Caetano, esteve entre os 
mais de 200 especialistas provenientes de 
650 municípios que receberam capacita-
ção especial para a detecção precoce do 
câncer juvenil. A ação foi promovida pelo 
Hospital de Amor, novo nome do Hospital 
de Câncer de Barretos.

O treinamento ocorreu dias 23 e 24 
de março aos municípios que participa-
ram do projeto “Passos que Salvam”, que 
conscientiza profissionais de saúde e a 
população acerca dos sinais e sintomas 
do câncer em crianças e adolescentes. 

São Caetano foi a primeira cidade do ABC 
a participar do projeto Passos que Salvam, em 
2017, caminhada promovida pelo Hospital de 
Amor simultaneamente em diversas cidades 
brasileiras. O projeto tem objetivo de esclare-
cer, conscientizar e despertar a atenção das 

pessoas para os primeiros sinais e sintomas 
do câncer infantojuvenil.

A Secretaria de Saúde, por inter-
médio do Centro de Oncologia de São 
Caetano, já promoveu palestras de 
orientação a mais de 400 profissionais 
da saúde e educação. O foco é aprimorar 
o conhecimento dos profissionais para a 
identificação correta de sinais suspeitos 
da doença, e posteriormente encaminhar 
os pacientes com rapidez aos serviços de 
saúde, aumentando as chances de cura.  
Nos dias 25 e 26 de maio também serão 
capacitados os enfermeiros, um de cada 
cidade participante da caminhada. 

Segundo o Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA), as leucemias representam 
o maior percentual de incidência (26%) 
entre crianças e adolescentes, seguida 
dos linfomas (14%) e tumores do sistema 
nervoso central (13%).

tecnologia

são caetano

Dra. Andrea Alencar, coordenadora do Centro de Oncologia de São Caetano, e Dra. Ana Paula Barbosa Pinto, pediatra da Atenção Básica

Divulgação/PMSCS
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Após morte encefálica e autorização da família, equipes são mobilizadas 
para captar e transportar o órgão até o paciente receptor

Responsável pelo programa Rede Cegonha no município, Dra. Solange Cavalhieri ministrou treinamento sobre o tema para as equipes

Treinamento das equipes busca aprimorar o serviço, 
considerado um dos melhores em todo País

Ausência de pré-natal e doenças pré-existentes são algumas das dificuldades encontradas por profissionais das UBSs

Irmã Dulce aborda protocolos 
em captação de órgãos

Praia Grande incentiva busca ativa de gestantes 
em situação de vulnerabilidade social

Para aprimorar o serviço de captação 
de órgãos no Hospital Municipal Irmã 
Dulce (HMID), em Praia Grande, equi-
pes participaram de uma capacitação 
da Escola Paulista de Medicina (EPM), 
em São Paulo, dia 28 de março. Com 
um dos melhores resultados em todo o 
Estado e até no País, o hospital busca 
atender com brevidade pacientes da fila 
de espera com necessidades urgentes 
de transplantes.

Quando um possível doador é iden-
tificado, a Organização de Procura de 
Órgãos (OPO), da EPM, se encarrega 
de providenciar toda a logística, que 
inclui envio de especialistas à cidade 

e acondicionamento dos órgãos para 
retorno em tempo aos hospitais onde 
pacientes receptores estão preparados 
para as cirurgias. Em 2016 a unidade 
registrou 28 notificações, contra 41 em 
2017 – aumento de 46%.

Outra iniciativa crucial é o constante 
trabalho de conscientização de familiares 
de pacientes com diagnóstico de morte 
encefálica. A abordagem e o acolhimen-
to são considerados fundamentais pela 
coordenadora de enfermagem da UTI 
Adulto, Eliza Maria Prado Monteiro. “É 
um momento de dor que precisamos 
respeitar, mas também é uma ocasião 
para a conscientização adequada sobre 

o bem que o gesto de doar órgãos pode 
proporcionar: de salvar a vida de muitas 
pessoas”, destacou.

Para o diretor-geral do Complexo 
Hospitalar Irmã Dulce, Dr. Ricardo Ca-
rajeleascow, estar entre as cidades que 
mais captam órgãos no Estado de São 
Paulo e até no País demonstra o esforço 
da instituição junto à Prefeitura, o que 
beneficia principalmente pacientes de 
cidades distantes. “A maior parte dos 
beneficiados são pacientes internados 
em outros municípios. Portanto, há um 
trabalho constante de nossas equipes 
quanto à conscientização sobre a impor-
tância da doação de órgãos”, enfatizou.

Com foco na proteção da saúde 
materno-infantil em Praia Grande, o 
Complexo Hospitalar Irmã Dulce (CHID) 
promoveu em março treinamento es-
pecífico para funcionários da Rede de 
Atenção Básica do município. O objetivo 
é reforçar a assistência a gestantes, es-
pecialmente as que vivem em situação 
de vulnerabilidade social. A ausência de 
pré-natal e as doenças pré-existentes 
são algumas das dificuldades enfren-
tadas pelas equipes.

Em treinamento na sede da Facul-
dade do Litoral Paulista (FALS), bairro 
Canto do Forte, a médica responsável 
pela Saúde da Mulher e pela Rede 
Cegonha no município, Dra. Solange 
Cavalhieri, destacou a importância do 
acompanhamento como forma de pre-
venção contra a mortalidade de mães 
e bebês durante o parto. “Com a devida 
observação sobre o contexto do histórico 
da paciente, é possível resguardar a 

saúde de ambos”, ressaltou.
Condições adversas que preju-

dicam o resultado do trabalho dos 
profissionais de saúde na atenção 
materno-infantil também foram dis-
cutidas no evento. Entre as causas 
da mortalidade ou da prematuridade 
estão patologias pré-existentes como 
diabetes, hipertensão, infecções uri-
nárias e vaginais. “Infelizmente, mui-
tas dessas causas são motivadas por 
problemas enfrentados por pacientes 
em situação de grande vulnerabilida-
de social, algumas inclusive usuárias 
de drogas”, disse.

Apesar das dificuldades, Dra. So-
lange Cavalhieri conclui que mesmo 
após constatação tardia de uma gravi-
dez de alto risco, é possível preservar 
a vida da mãe e o bebê. “O trabalho 
só poderá ser prejudicado caso a 
gestante chegue ao hospital quando 
já não há mais o que fazer. Por isso, 

referência

cuidado materno-infantil

para a assistência pré-natal ideal, é 
importante que o médico generalista e 
as equipes realizem busca ativa para 
identificar esses casos”.

As capacitações são coordenadas 
pela enfermeira Liliana Vaz de Lima, 
diretora da Divisão do Núcleo de Edu-
cação Permanente em Saúde (NEPS) 

da Secretaria de Saúde Pública (Sesap), 
em parceria com o setor de Educação 
Continuada do CHID, a cargo da enfer-
meira Fabiana Dourado.
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Paciente ilustre virou atração entre funcionários do Hospital Irmã Dulce

Mensagens abordam benefícios da amamentação para o desenvolvimento saudável da criança

Dona Quiqui, como é conhecida, internou-se por 10 dias após grave quadro de doença respiratória

Unidade da Praia Grande atende a medidas exigidas pela Organização Mundial da Saúde e Unicef para obter a certificação

Idosa recebe alta no dia em que completa 100 anos

Hospital busca selo de “Amigo da Criança”

Após 10 dias internada em estado 
grave, no Hospital Municipal Irmã Dulce 
(HMID), em Praia Grande, a paciente Qui-
téria Alcina de Oliveira recebeu alta no dia 
em que completou 100 anos, em 11 de 
abril. Além da vontade de comer de tudo, 
como fazia antes de ser hospitalizada, a 
idosa também falou que não via a hora 
de tomar cerveja. “Dona Quiqui”, como 
prefere ser chamada, manifestou gratidão 
pelo atendimento e ganhou presentes 
das equipes.

Foi a primeira paciente centenária 
do médico chefe do Serviço de Clínica 
Médica do Irmã Dulce, Roger Azevedo da 
Costa. Segundo ele, Dona Quiqui chegou 
ao hospital com dificuldade para respirar 
(dispneia), além de apresentar Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 
“Ela tinha um quadro grave, mas reagiu 
muito bem ao tratamento e está totalmen-

te recuperada, lúcida e orientada. Fica-
mos muito felizes com o resultado”. 

Segundo a enfermeira Josefa Carlos 
Cavalcante de Araújo, que coordena a 
unidade de Clínica Médica e também é 
responsável pela Comissão de Humani-
zação do Complexo Hospitalar, quando 
começou a se recuperar, a paciente mos-
trou muita simpatia e logo conquistou o 
carinho de todos. “Está sempre com alto 
astral e tem muita vontade de viver”.

Nascida em 1918, natural de Alagoi-
nha, no Agreste de Pernambuco, Dona 
Quiqui mora no bairro Canto do Forte e 
disse gostar de comer e que adora frutas. 
Afirmou que ficou viúva cedo e que não 
quis casar de novo, pois preferiu cuidar 
do filho, e depois de netos e bisnetos. Ela 
ainda admitiu não se encaixar no corpo 
de uma idosa centenária. “Não me sinto 
com 100 anos, penso que tenho uns 80. E 

Funcionários da maternidade do 
Complexo Hospitalar Irmã Dulce (CHID) 
fixaram nos corredores da unidade painéis 
alusivos ao aleitamento materno como 
forma de estimular a conscientização do 
ato entre mães e demais usuárias. Um 
local também foi reservado para a coleta 
de leite materno, no setor de Pediatria. As 
ações foram desenvolvidas em abril.

As iniciativas são exigências da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e do Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) para obtenção do 
selo Iniciativa Hospital Amigo da Criança 
(IHAC), que visa promoção, proteção 
e o apoio ao aleitamento materno. A 
certificação prevê a mobilização de fun-
cionários para a mudança de condutas e 
rotinas com foco na redução de índices 
de desmame precoce.

De acordo com a gerente geral de 
enfermagem do Irmã Dulce, Renata 
Meroti, para obter a certificação é pre-
ciso cumprir os “Dez Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno”, pre-
conizados na proposta. “São medidas 
que além de ensinar a forma correta 
de amamentar, destacam a importân-
cia de atos que podem beneficiar ou 
prejudicar a criança”, explicou. 

Para advertir as mães sobre con-
dutas impróprias, os quadros expõem 
mensagens que não recomendam o uso 
de chupeta, mamadeira, chuquinha ou 
protetor de mamilo (bico intermediário). 
Os problemas decorrentes do uso dos 
produtos podem atrapalhar o aleitamento 
materno, trazer prejuízos futuros à posi-
ção dos dentes e à respiração da criança, 
entre outros malefícios.

Para o diretor-geral do complexo, 
Dr. Ricardo Carajeleascow, o conjunto 
de ações, em sintonia com a rede básica 
de saúde, produzirá resultados significa-
tivos. “O cumprimento destes protocolos 
são fundamentais para o sucesso desta 
campanha, que atende exatamente o que 
o governo municipal busca atingir”.

Praia grande

aleitamento materno

quero viver muito mais ainda”, revelou.
Assim que apresentou melhora, a 

idosa já caminhou sozinha até o banho, 

sendo auxiliada pela equipe de enferma-
gem. Feliz, ela fez questão de agradecer. 
“Gostei muito do atendimento. Me consi-

deraram uma paciente de valor, que não 
sei se tenho. São todos meus amigos 
agora”, disse ao se despedir. 
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CIPA AME SANTO ANDRÉ 
O Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Santo 
André promoveu, em 23 de 
março, a eleição dos novos 
membros da Comissão Interna 
de Acidentes (CIPA), gestão 
2018/2019. Ao todo, compa-
receram 99 colaboradores 
para a votação. A eleição dos 
membros representantes dos 
empregados é requisito legal 
da Norma Regulamentadora 

INTERDISCIPLINAR - O Nú-
cleo Especializado em Apren-
dizagem da Faculdade de Me-
dicina do ABC (NEA-FMABC) 
e a Residência Médica em 
Neurologia da Infância e Ado-

lescência organizaram, em 13 
de abril, a segunda edição do 
“Simpósio de Protocolos de 
Avaliação Interdisciplinar”. 
O encontro abordou temas 
como “A importância da 

avaliação interdisciplinar” e 
“Exame neurológico”, além de 
detalhar protocolos em psico-
pedagogia, neuropsicologia, 
psicologia, fonoaudiologia e 
em terapia ocupacional.

VACINAÇÃO gRIPE – São 
Caetano iniciou dia 23 de abril a 
campanha de vacinação contra 
a gripe nas 13 Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs) do muni-
cípio. A campanha, que segue 
até 1º de junho, prioriza inicial-
mente profissionais da saúde, 
indígenas e pessoas com 60 
anos de idade, conforme dire-
trizes do Ministério da Saúde. 
O horário de atendimento é 
das 8h às 17h, e nos postos 
dos bairros Santa Maria, Nova 
Gerty e Santa Paula com horá-

SIPAT HEFM - O Hospital Esta-
dual de Francisco Morato (HEFM) 
realizou, em abril, a 12ª Semana 
Interna de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho (SIPAT). Foram 
promovidas diversas palestras 

com assuntos variados como 
saúde mental, economia de 
água, meio ambiente, além de 
temas motivacionais. Ao final 
de cada atividade foram sortea- 
dos brindes, estes produzidos 

com latas de leite reutilizadas e 
que traziam mudas de tempe-
ros. Por fim, após um quiz de 
perguntas e respostas, houve 
a premiação de um televisor 
para o primeiro lugar. 

VISITA ATERRO – Grupo de 
25 funcionários da área de Sus-
tentabilidade de diversas man-
tidas da Fundação do ABC visi-
tou, em 20 de março, o aterro 
sanitário de Santo André, admi-
nistrado pelo Serviço Municipal 

de Saneamento Ambiental de 
Santo André (Semasa). O obje-
tivo é conhecer a trajetória dos 
resíduos após o descarte, além 
de técnicas de recolhimento, 
armazenamento e tratamento 
do chorume – líquido poluente 

originado da decomposição de 
resíduos orgânicos. As equipes 
também conheceram duas coo-
perativas que trabalham com a 
separação de materiais reciclá-
veis posteriormente destinados 
à comercialização. 

gRATO ABC-FMABC - Dia 8 
de abril, aniversário de Santo 
André e Dia de Combate ao 
Câncer Infantil no município, 
o Grupo de Assistência e Tra-

tamento Oncológico Pediátrico 
da Faculdade de Medicina do 
ABC (GRATO ABC-FMABC) 
promoveu atração com magia 
e diversão para o público. O 

evento teve apresentação de 
circo e show de mágica e ocor-
reu durante o Domingo no Paço, 
promovido pela Prefeitura, no 
estacionamento do Paço. 

rio estendido, das 8h às 20h. 
Em São Bernardo, onde a meta 
é vacinar 159 mil pessoas, a 

campanha iniciou no mesmo 
dia. As 34 UBSs do município 
funcionam das 7h às 17h. 

nº 5, da Portaria 3.214/78, 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Onze funcionários 

se candidataram e sete deles 
foram eleitos como represen-
tantes dos empregados.

Omar Matsumoto/PMSBC
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