
Unidade será no bairro Nova Petrópolis e irá incorporar o atendimento do Hospital Municipal Universitário (HMU). Quantidade de leitos será
ampliada de 128 para 150 e a conclusão da obra está prevista para 2020. Estrutura contará com pronto atendimento de Ginecologia e Obstetrícia,

Centro Cirúrgico, UTI Obstétrica, Ginecológica, Neonatal e Casa da Gestante. Prefeitura estima investir cerca de R$ 45 milhões. Pág. 3
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alcançar os pontos a melhorar.
Não tenho dúvidas de que este 

ano será extremamente marcante 
para a Fundação do ABC e suas uni-
dades. Afinal, nós vamos acelerar! 
Vamos melhorar a divulgação das 
informações institucionais, aperfei-
çoar nosso Portal da Transparência 
e permitir que a própria população 
participe mais ativamente da FUABC, 
cobrando, fiscalizando e atuando 
como parte importante da gestão.

Outrossim, estamos com a minu-
ta do instrumento de compliance em 
fase avançada. Em breve, o docu-
mento será submetido ao Conselho 
de Curadores paras os ajustes neces-
sários e, na sequência, à assinatura 
dos gestores da FUABC. Trata-se 
de um instrumento de controle, que 
estabelece com clareza obrigações 
e limites de atuação, formalizando a 
responsabilidade do executivo com 

Conselho de Curadores (Titulares): Adriana 
Berringer Stephan; Ari Bolonhezi; Carolina Fargio-
re Dantas de Assis; Edson Raddi; Felix Saverio 
Majorana; Hugo Macedo Junior; José Antonio Ace-
mel Romero; José Cláudio Simões; Juarez Tadeu 
Ginez; Letícia Pedroso Regis; Luiz Antonio Della 
Negra; Luiz Mario Pereira de Souza Gomes; Mar-
cos Sergio Gonçalves Fontes; Pedro Luiz Mattos 
Silva Botaro; Roberto Picarte Milani; Rodrigo Grizzo 
Barreto de Chaves; Thereza Christina Machado de 
Godoy; e Wagner Shiguenobu Kuroiwa.

Conselho Fiscal: Maristela Baquini (Santo André), 
Robson Thadeu de Almeida (São Bernardo) e Ane 
Graziele Plonkoski (São Caetano). 

Instituições gerenciadas: Faculdade de Medi-
cina 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 Anchieta, Hospital Municipal Universitá-
rio, 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 Sabin, Hospital São Caetano, 
Hospital Euryclides de Jesus Zerbini e Complexo 
Municipal de Saúde); 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.

Estamos somente no início do 
ano, mas já deu para perceber a 
intensidade com que este 2019 se 
apresenta e os desafios que nos es-
peram pela frente. O País passa por 
um novo momento político, tanto na 
esfera Federal quanto na Estadual. 
Ao mesmo tempo, nos municípios, 
vemos claramente a população mais 
interessada, participativa, engajada 
e vigilante. E isso é ótimo!

Trazendo para o nosso campo 
de trabalho, a Saúde, vejo com 
bons olhos este novo ciclo. Com 
as pessoas conectadas, interagindo 
em tempo real e mais zelosas do 
que nunca com a coisa pública, a 
tendência é avançar! Nosso papel é 
o de empreender esforços na busca 
contínua por melhorias na gestão, 
aprimorar a assistência e perseguir 
incessantemente a excelência no 
atendimento. A participação ativa 

Fundação do ABC 
Entidade Filantrópica de Assistência Social, 

Saúde e Educação 

presidente: Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes
Vice-presidente: Dra. Adriana Berringer Stephan
Secretário-geral: José Antônio Acemel Romero

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

Vice-Diretor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Quem somos mensagem

Desafios para um intenso 2019
a política de boas práticas acolhi-
da pela mantenedora. É um grande 
avanço no atual modelo de gestão, 
e alinha a filosofia de trabalho desde 
a mantenedora até a assistência, na 
ponta de todo este trabalho.

Por fim, faremos uma força-tarefa 
para revisão dos documentos internos 
de constituição e funcionamento da 
Fundação do ABC. Estatuto, Regu-
lamento de Contratação de Pessoal, 
Regimento Interno e Regulamento de 
Compras e Contratação de Obras 
e Serviços serão revisados e, se 
necessário, aprimorados. Traremos 
definitivamente a Fundação do ABC 
para o século XXI, para o ano de 
2019. Teremos em funcionamento 
na instituição as melhores práticas 
de gestão, dentro dos mais rigorosos 
mecanismos de controle, acompa-
nhamento de contratos e cumprimen-
to de metas.

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 Comunicação e Marketing da FUABC. Tex-
tos: Eduardo Nascimento e Maíra Sanches; 
Editoração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio 
Operacional (Textos e Fotos): Eduardo Nasci-
mento, Fernando Valini, Luciana Ferreira,  Maíra 
Sanches, Kamila Saar Donato, Fausto Piedade, 
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.

dos pacientes nesse processo per-
manente de evolução é fundamen-
tal. Na verdade, precisamos disso 
para enxergar com mais clareza 
nossas virtudes, entender em pro-
fundidade todos os processos e 

Dr. Luiz Mario pereira de Souza gomes
presidente da FUABC
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Equipamento foi vistoriado em janeiro pelo prefeito Orlando Morando

noVIDaDe

O prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando, autorizou dia 14 de 
dezembro a assinatura do projeto que 
garante a construção de um novo hospi-
tal para a cidade: o “Hospital da Mulher” 
– segundo equipamento de Saúde em 
andamento pela atual gestão. A nova 
unidade será localizada no antigo prédio 
do Instituto Municipal de Assistência à 
Saúde do Funcionalismo (IMASF), no 
bairro Nova Petrópolis, e irá incorporar 
o atendimento do Hospital Municipal 
Universitário (HMU), ampliando a capa-
cidade de leitos e atendimentos.

Durante o ato oficial, o chefe do 
Executivo apresentou a planta do ter-
reno, que tem área de 14.920 m², com 
pronto atendimento de ginecologia e 
obstetrícia, centro cirúrgico, ambula-
tórios, UTI obstétrica, ginecológica e 
neonatal, Casa da Gestante, Núcleo 
Interno de Regulação, entre outras áre-
as. Além disso, irá ampliar a quantidade 
de leitos de 128 para 150.

“Assim que me tornei prefeito, fiz 
questão de vistoriar o prédio do IMASF, 
que estava completamente inutilizado. 

São Bernardo anuncia Hospital da Mulher
Equipamento de Saúde 

será o segundo em 
andamento nesta gestão

prefeito Orlando Morando assina autorização do projeto e apresenta planta do novo hospital

Orlando Morando e Dr. geraldo Reple vistoriam obras do HU-SBC

As obras de construção do futuro 
Hospital de Urgência (HU), no Centro 
de São Bernardo, seguem em ritmo 
acelerado, atingindo a marca de 70% 
das intervenções concluídas. Com a 
confirmação do índice de execução, 
o equipamento mantém a previsão de 
inauguração no primeiro trimestre de 
2020, quando passará a substituir os 
atendimentos hoje realizados no Hos-
pital e Pronto-Socorro Central (HPSC), 
localizado ao lado do novo prédio. O 
avanço da obra foi acompanhado em 
4 de janeiro pelo prefeito Orlando Mo-

entrega em 2020

rando, que vistoriou o local com o secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple.

“Já estamos em fase de acabamento, 
tendo concluído toda a parte de tubula-
ção hidráulica e elétrica. É uma grande 
estrutura, que está sendo pensada nos 
mínimos detalhes para oferecer dignida-
de, respeito, e principalmente, um melhor 
atendimento às pessoas que procuram 
serviços de urgência e emergência pú-
blicos na nossa cidade. Iremos concluir 
esta obra até o final deste ano, com inau-
guração prevista para o início de 2020”, 
reiterou o chefe do Executivo.

Quando finalizado, o Hospital de Ur-
gência de São Bernardo terá capacidade 
para atender 250 pacientes, dobrando 
o número de leitos hoje disponíveis no 
HPSC. Ao todo serão 38 quartos, de 
dois ou quatro leitos cada, além de toda 
estrutura necessária para receber os pa-
cientes. O local também estará apto a 
realizar cirurgias de baixa complexidade e 
procedimentos de urgência. Atualmente, 
400 funcionários trabalham diretamen-
te na obra e outros 1.000 profissionais 
atuam de forma indireta. O investimento 
total é de R$ 107,9 milhões. 

Obras do Hospital de Urgência atingem 70% de execução
Ricardo Cassin/pMSBC

Buscamos alternativas para dar vida 
a esta estrutura e após perícia che-
gamos a uma contrapartida de R$ 28 
milhões. A Prefeitura comprou o prédio 
e já investiu R$ 16 milhões. O restante 
do valor também está sendo quitado”, 
explicou Morando.

O anúncio foi feito no próprio local 
e foi acompanhado pelo secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple, pelo presi-
dente do IMASF, Luiz Carlos Gonçal-
ves, pelo presidente da Fundação do 

ABC e Procurador-Geral do município, 
Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, 
pela diretora do Complexo Hospitalar, 
Dra. Agnes Ferrari, e pela diretora do 
Hospital Municipal Universitário (HMU), 
Dra. Mônica Carneiro, além de demais 
secretários municipais e vereadores.

O prefeito também salientou que 
a compra do imóvel demonstra o res-
peito da Administração com o dinheiro 
que é investido pelo servidor público 
no IMASF. “Ver o prédio desta forma 

demonstra o despreparo e o desres-
peito da antiga administração com o 
servidor. Eles tiraram o valor que era 
pago pelos usuários e construíram, 
sem qualquer planejamento. Se a Pre-
feitura não tivesse comprado o imóvel, 
esse local ficaria abandonado por vá-
rios anos”, disse Morando.

CRONOgRAMA 
A realização do projeto e a constru-

ção da unidade serão viabilizadas pelo 

Ricardo Cassin/pMSBC

Banco Interamericano de Investimentos 
(BID). O prazo para a entrega do projeto 
é de sete meses. Depois, será aberto 
o processo licitatório. A conclusão da 
obra está prevista para 2020.

“Montamos projeto que permite 
realizar atendimento de qualidade 
em uma estrutura mais apropriada. 
Hoje, por exemplo, o HMU não realiza 
exames de tomografia, mamografia e 
ecocardiograma. Como a sua estrutura 
física é limitada, esses procedimentos 
são realizados em unidades externas. 
Já no novo hospital, teremos todos es-
ses equipamentos, garantindo serviço 
de excelência”, garantiu o secretário 
de Saúde e também ginecologista, Dr. 
Geraldo Reple. 

HMU 
Atualmente, o HMU realiza, em 

média, 7.800 consultas por mês, 740 
internações, 580 procedimentos cirúrgi-
cos e 430 partos. O hospital conta com 
1.000 funcionários, sendo 890 diretos 
e 110 indiretos. Além do Hospital da 
Mulher, a Prefeitura também irá entre-
gar, em 2020, o Hospital de Urgência 
(HU). Com 70% das obras concluídas, 
o equipamento irá substituir o Hospital 
Pronto-Socorro Central (HPSC) e ofere-
cer o dobro da capacidade de leitos.



4 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | fevereIro de 2019

Evento integrou ações do “Janeiro Branco”; quase 6% dos brasileiros sofrem com a doença

Esta é a quarta vez que o Dr. André Augusto Pinto é eleito para a Diretoria Clínica

Palestra sobre depressão atrai público ao
Centro Hospitalar Municipal de Santo André

O anfiteatro do Centro Hospitalar 
Municipal de Santo André “Dr. Newton 
da Costa Brandão” ficou lotado em 
23 de janeiro para palestra sobre de-
pressão com o Dr. Tomaz Eugenio de 
Abreu. A apresentação do psiquia-
tra, que reuniu 60 pessoas, marcou a 
abertura do calendário de eventos do 
hospital em 2019 e integra as ações 
do “Janeiro Branco”, em favor da 
saúde mental.

Coordenador da Enfermaria de Psi-
quiatria e das urgências e emergências 
da área no CHMSA, Dr. Tomaz falou 
sobre as causas, diagnóstico e trata-
mento da doença. Segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
a quantidade de casos de depressão 
cresceu 18% em dez anos e a previsão 
é de que esta seja a doença mais inca-
pacitante do planeta até 2020.

O Brasil lidera o ranking de casos 
de depressão na América Latina. Quase 
6% da população do País sofrem com 
a doença, de acordo com a OMS. Isso 
equivale a um total de 11,5 milhões de 
pessoas (são 330 milhões no planeta). 
“A depressão pode ser desencadeada 

por medicamentos, estar associada 
a doenças, como as neoplasias, ou 
não ter uma consequência definida”, 
comentou o psiquiatra, ao alertar ainda 
para possíveis associações do transtor-
no com a genética do indivíduo.

Em caso de relação com o uso 
de medicamentos, Dr. Tomaz salien-
tou que deve prevalecer uma atuação 
multiprofissional. “Um remédio para o 
coração pode potencializar um quadro 
depressivo, o que não significa que a 
pessoa possa ficar sem essa medica-
ção. É preciso, por exemplo, pontuar 
o problema com a área de cardiologia 
e buscar caminhos para tratar esse 
paciente”.

Segundo o especialista, é neces-
sário ficar alerta também aos quadros 
de ansiedade e síndrome do pânico, 
entre outros transtornos comuns que 
provocam oscilações de humor. Além 
de deprimido, segundo estudos recen-
tes, o Brasil é considerado o país mais 
ansioso da América Latina. “O estigma 
da depressão ainda impede muita gente 
de buscar ajuda e resulta numa aborda-
gem equivocada de familiares e amigos, 

saúDe mental

Coordenador da Enfermaria de psiquiatria e das urgências e emergências da área no CHMSA, Dr. Tomaz Eugenio de Abreu

O cirurgião geral Dr. André Augusto Pinto 
foi reeleito diretor clínico do Centro Hospita-
lar Municipal de Santo André (CHMSA) Dr. 
Newton da Costa Brandão para o período 
2019/2020. Ele foi escolhido pelo corpo clí-
nico, em votação realizada entre os dias 10 e 
17 de dezembro.

Formado pela Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) e com especialização em Cirur-
gia Bariátrica e Metabólica, Dr. André atua há 
23 anos na área de Cirurgia Geral do CHMSA. 
Esta é a quarta vez que os médicos o elegem 

VotaÇÃo

para a Diretoria Clínica do hospital. As outras oca-
siões foram para os biênios 2011/2012, 2015/2016 
e 2017/2018. Pela ordem de votação, o vice-diretor 
clínico é o Dr. José Carlos de Araújo.

ÉTICA MÉDICA
A nova Comissão de Ética Médica do Cen-

tro Hospitalar Municipal, também eleita pelo 
corpo clínico, cumprirá mandato até outubro 
de 2020. A nova presidente é a Dra. Ekatriny 
Antoine Guerle, ginecologista e obstetra, com 
especialização em Saúde Pública, e médica 

do Núcleo de Educação em Saúde (NES) do 
hospital.

A comissão é representante do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(CREMESP) dentro do equipamento de saúde. 
Também é composta pelos médicos Dr. Timoteo 
Moia Sanches Junior, Dr. Roberto Picarte Milani, 
Dr. Adam Hiar, Dr. José Antonio Souto Tiveron e 
Dr. Servio Lucio Dainese Negrini.

Em dezembro, o ex-presidente da Comissão 
de Ética Médica, Dr. Oswaldo Roberto Nasci-
mento, se reuniu com os novos membros duran-

CHM tem eleição para Diretoria Clínica e Comissão de Ética Médica

Comunicação CHMSA

Divulgação

o que só faz reforçar o sentimento de 
culpa de quem está deprimido”.

O médico explica que é importante 
estimular a pessoa para que ela reaja, 
porém, sempre respeitando o estado 
em que se encontra. “Em vez de propor 
que corram uma maratona, a convide 
para sair, para um programa mais ‘light’. 
Quem está nessa situação não acha 

que está deprimido, mas que a vida 
está ruim e não faz mais sentido”.

O psiquiatra chamou atenção para 
o aumento da mortalidade por suicídio, 
relacionada a quadros depressivos. “Ca-
sos de pessoas que tiram a própria vida 
só crescem no País, sobretudo entre 
homens. É preciso atenção aos sinais 
que podem resultar em óbito”.

O evento, organizado pelo Núcleo 
de Educação em Saúde (NES), foi aberto 
aos profissionais do Centro Hospitalar, 
da rede municipal de Saúde e à popu-
lação em geral. Munícipes participaram, 
falaram sobre seus sentimentos durante 
rodada de perguntas e respostas com 
o profissional e buscaram orientações 
sobre tratamento para transtornos men-

Dr. André Augusto pinto é reeleito no CHMSA
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Conjunto de conceitos criado no Japão e adaptado pelo Sebrae acaba de ser incorporado à rotina administrativa da FMABC

Faculdade de Medicina do ABC
implanta programa de qualidade ‘5S’

A Faculdade de Medicina do ABC, 
por meio da Gestão de Ambulatórios 
e do setor de Sustentabilidade, acaba 
de dar início ao programa 5S. Tam-
bém conhecido como Housekeeping 
e D-Olho na Qualidade, trata-se de 
conjunto de técnicas que visam tornar 
o ambiente de trabalho limpo, organi-
zado e saudável. Foi criado no Japão 
por donas de casa e levado ao mundo 
corporativo na década de 1960 por 
grandes empresas interessadas em 
implantar o sistema de qualidade to-
tal. A metodologia chegou ao Brasil 
somente na década de 1990 pelas 
mãos do Sebrae (Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), que adaptou à realidade 
nacional.

O programa reúne conceitos 
simples, capazes de melhorar o 
ambiente de trabalho, o humor dos 
colaboradores e a maneira de con-
duzir atividades e atitudes rotinei-
ras. “Temos realizado palestras em 
todos os setores da faculdade para 
explicar o programa e sensibilizar 
os funcionários. Ao longo do tempo, 
é comum acumularmos materiais 
desnecessários, que vão ‘poluindo’ 

o ambiente de trabalho. Com o 5S, 
buscamos justamente fazer com que 
os colaboradores parem e reflitam 
sobre o que é de fato imprescindí-
vel às suas funções. No setor de 
Compras, por exemplo, recolhemos 
24 réguas. Talvez seja mais do que 
o estoque total disponível no Al-
moxarifado”, calcula o analista de 
Meio Ambiente da FMABC, Danilo 
Correa Cordeiro. 

Todos os materiais em exces-
so estão sendo recolhidos e ficarão 
disponíveis para doação entre os 
departamentos da faculdade, assim 
como para a Fundação do ABC e 
todas as suas unidades mantidas. 
“Muitos itens já foram alocados em 
outros setores da FMABC em que 
realmente são necessários. Todos os 
demais serão disponibilizados para 
os hospitais e unidades da fundação, 
para que possamos dar a melhor des-
tinação possível, reduzindo desper-
dícios e beneficiando aqueles que 
de fato precisem”, completa Danilo 
Cordeiro. 

TRADUÇÃO DO ‘S’
O primeiro ‘S’ representa o “Sei-

amBIente sauDÁVel

ri”, que diz respeito ao descarte. 
Estimula os funcionários a separar 
materiais úteis dos inúteis, manten-
do no ambiente de trabalho o estrita-
mente necessário. “Seiton” abrange 
organização, para que tudo esteja 
no devido lugar, visando agilizar e 

melhorar o desempenho. “Seisou” é 
o terceiro ‘S’ e fala sobre a limpeza, 
que deve englobar escritório, copa, 
áreas comuns e todos os demais 
setores da companhia. A higiene, ou 
“Seiketsu”, ensina a deixar o clima 
harmônico. Prega aos colaboradores 

que cuidem de tudo e deixem em 
boas condições para que seus pares 
também possam utilizar. O último ‘S’ 
simboliza a manutenção da ordem. 
No “Shitsuke”, a ideia é dar conti-
nuidade ao que foi absorvido com 
o programa e ter atitudes positivas 

Em 17 de janeiro houve capacitação sobre o programa 5S junto à equipe
do Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)

Unidade funciona de segunda a sábado, das 8h às 12h

Entre os meses de dezembro e 
fevereiro, em virtude do período de 
férias, os bancos de sangue regis-
tram diminuição no número de do-
ações. Por essa razão, a Prefeitura 
de São Caetano reforçou em janei-
ro o convite para que a população 
compareça até o Núcleo Regional 
de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Qua-
resma (Rua Peri, 361, Bairro Santa 
Paula), de segunda a sábado, das 

ColaBoraÇÃo

8h às 12h. Doadores de todos os tipos 
sanguíneos são bem-vindos. Mais infor-
mações pelo telefone (11) 4227-1083.

De acordo com a Associação Bene-
ficente de Coleta de Sangue (Colsan), 
a média diária de doações está em 15 
pessoas, quando o número ideal é 40. 
Para colaborar, é preciso ter idade entre 
16 e 69 anos, pesar mais do que 50 quilos, 
estar em boas condições de saúde e bem 
alimentado – evitar refeição gordurosa 

nas três horas que antecedem a coleta 
–, e apresentar documento oficial com 
foto. Menores de 18 anos devem estar 
acompanhados dos pais ou responsáveis 
legais e apresentar cópia do documento 
de identidade dos adultos. Caso estejam 
desacompanhados, além dos documentos 
com foto, é preciso apresentar autorização 
para doação com firma reconhecida em 
cartório, que pode ser retirada no posto de 
coleta ou no site colsan.org.br. 

Com baixo estoque, São Caetano convoca doadores de sangue
Interessados devem procurar o Núcleo de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma
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Programa de gestão documental eletrônica reduziu em 60% o volume de impressões na unidade

Início das aulas está previsto para 12 de março

AME Praia Grande otimiza uso de papéis 
e cria acervo digital de documentos

O Ambulatório Médico de Especia-
lidades (AME) de Praia Grande tornou 
digital todo o seu acervo de prontuá-
rios, documentos, exames, solicita-
ções e demais formulários pertinentes 
à rotina assistencial e administrativa 
da unidade. A iniciativa foi motivada 
pela falta de espaço físico para ar-
mazenamento de arquivos internos e 
prontuários de pacientes. Estes, por 
lei, devem ser preservados por até 20 
anos. Antes da implantação do sis-
tema, eram feitas cerca de 100 mil 
impressões por mês, número que caiu 
para 40 mil. A redução foi de 60% e o 
investimento de cerca de R$ 150 mil. 
O material é acumulado desde 2009, 
ano de inauguração do AME.

A modernização foi possível por 
meio de contratação de duas empre-
sas em paralelo. A primeira ficou res-
ponsável pela migração imediata dos 
documentos e formulários utilizados 
diariamente para o sistema eletrôni-

co, inclusive prontuários. Foram con-
templadas as áreas de faturamento, 
tecnologia de informação, recepção, 
enfermagem e Serviço de Arquivo Mé-
dico e Estatística (SAME). Além disso, 
foram inseridos certificados digitais e 
assinaturas para que o acesso aos 
arquivos eletrônicos obedecesse às 
regras de padrões de segurança. Já os 
termos de consentimento assinados 
pelos pacientes antes de cirurgias pas-
saram a ser registrados em sistema via 
biometria, que traz autenticidade ao 
documento pela impressão digital.

A segunda parte do projeto foi 
dividida entre profissionais da unida-
de e outra empresa, encarregada de 
digitalizar, certificar, indexar e assinar 
os arquivos físicos mais antigos. Uma 
equipe de funcionários foi designada 
a verificar manualmente milhares de 
documentos e fazer triagem daque-
les que seriam registrados no acer-
vo digital. “Estávamos criando novos 

gestÃo

A Faculdade de Medicina do 
ABC está com inscrições abertas 
para o curso de extensão “Intro-
dução à Pesquisa Clínica”, cujo 
objetivo é capacitar alunos e pro-
fissionais das áreas da saúde e de 
projetos interessados em conhecer 
e atuar no campo da pesquisa com 
seres humanos. Ao todo serão cer-
ca de dois meses de aulas, com 
carga total de 60 horas. Com início 
previsto para 12 de março próxi-
mo, as aulas ocorrerão as terças e 
quintas-feiras, das 18h às 22h.

Na lista de temas que integram 
o conteúdo programático estão 

CIÊnCIa

“Histórico e evolução da Pesquisa 
Clínica”, “Tipos e fases dos estudos 
clínicos”, “Conceitos estatísticos”, 
“Como montar um protocolo”, “Termo 
de consentimento livre e esclarecido”, 
“Legislação” e “Estrutura e organização 
do Centro de Pesquisa”, entre outros.

A pesquisa clínica é uma exigên-
cia para o desenvolvimento de novas 
terapias para todas as doenças e en-
volve diversos profissionais, como mé-
dicos investigadores, farmacêuticos, 
enfermeiros, biomédicos e biólogos. 
Antes de iniciar qualquer estudo, o 
protocolo de pesquisa deve ser apro-
vado previamente por um Comitê de 

Ética, assim como pela Comissão Na-
cional de Ética em Pesquisa (CONEP) 
e pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

INSCRIÇÕES
Interessados em participar do curso 

de extensão “Introdução à Pesquisa 
Clínica” podem obter mais informações 
e efetuar as inscrições no setor de Pós-
graduação, Pesquisa e Inovação da 
Faculdade de Medicina do ABC (Av. 
Príncipe de Gales, 667, Vila Príncipe de 
Gales - Santo André/SP). Os contatos 
são (11) 4993-5426, (11) 4993-7282 e 
posgraduacao@fmabc.br.

Medicina ABC abre inscrições para
curso de extensão em ‘Pesquisa Clínica’

Diretor-geral do AME-pg, Dr. Cássio Lopes

arquivos físicos, porém sem poder 
dispensar os antigos. O volume não 
acabava. Por isso, buscamos solu-
ções modernas de gestão desses do-
cumentos e, primeiramente, estanca-
mos a geração de novos prontuários. 
Depois, estipulamos uma condição 
para que a empresa responsável pela 
digitalização seguisse os padrões do 
sistema que já havíamos implantado, 
com geração de assinatura e certifi-
cação digital com validade jurídica. 
Hoje temos acesso a todo o legado 
documental desde a inauguração 
da unidade, o que facilita a consulta 
de todos os dados clínicos dos pa-
cientes”, explica Dr. Cássio Lopes, 
diretor-geral do AME. As empresas 
contratadas para o trabalho foram 
Green Concept e EcoStorage.

Atualmente, o papel que a uni-
dade utiliza é aquele que o paciente, 
eventualmente, precisa levar consi-
go, como o encaminhamento à Uni-

dade Básica de Saúde (UBS) para 
continuidade do tratamento. 

pROJETO pILOTO
O projeto desenvolvido no AME 

Praia Grande inspirou os outros dois 
AMEs geridos pela Fundação do 

ABC, em Santo André e Mauá, a ado-
tarem a mesma prática. As unidades 
se reuniram com a diretoria do AME-
PG para trocar informações e irão 
implantar o mesmo sistema eletrônico 
de gestão documental. O objetivo é 
concluir o projeto este ano.
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Além da certificação, unidade de Santo André também é reconhecida pelo desempenho na coleta

Hospital da Mulher é credenciado na Rede
Brasileira de Bancos de Leite Humano

O Banco de Leite Humano do 
Hospital da Mulher "Maria José dos 
Santos Stein" conquistou no final de 
2018 o credenciamento junto à Rede 
Brasileira de Bancos de Leite Huma-
no. A certificação reconhece que a 
unidade atende as necessidades do 
Ministério da Saúde em promover a 
saúde da mulher e da criança.

O hospital, que já tinha a certificação 
“Categoria Ouro” em Excelência em Ban-
cos de Leite Humano, agora coleciona 
mais um sucesso. O novo credencia-
mento garante que a unidade identifica 
as necessidades da mulher e da criança, 
coordenando, a partir da sua área técni-
ca, as ações de saúde e o aleitamento 
materno, mediante atendimento direto 
à população – além de gerar e difundir 
conhecimentos necessários.

Para a diretora-geral do Hospital da 
Mulher, Sandra Gallo, este é mais um 

passo que a unidade dá pela promoção, 
proteção e incentivo ao aleitamento ma-
terno. "Temos um espaço totalmente de-
dicado ao aleitamento materno, porque 
sabemos o quão importante o aleitamen-
to é para muitos bebês. Esse certificado 
mostra que nosso gesto contribui para 
redução da mortalidade infantil, para a 
melhora da qualidade de vida dos bebês 
beneficiados, além de salvar vidas".

Responsável por discutir as dire-
trizes, identificar necessidades e coor-
denar a produção de documentos téc-
nicos e científicos ligados ao Banco de 
Leite Humano, a equipe do Hospital da 
Mulher também assessora as ativida-
des, participa do redirecionamento de 
estratégias e apoia o processo de arti-
culação, mobilizando e sensibilizando 
setores, pessoas e a sociedade sobre 
a importância do desenvolvimento de 
ações relacionadas ao tema.

QualIfICaÇÃo

promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno são prioridades do hospital

Cerca de 400 funcionários participaram das aulas neste ano

Em 14 de janeiro teve início o 
curso de atualização da Iniciativa 
Hospital Amigo da Criança (IHAC) 
no Hospital da Mulher “Maria José 
dos Santos Stein”, em Santo André. 
Divididas em quatro módulos, as 
aulas ocorreram até 8 de fevereiro, 
com participação de cerca de 400 
funcionários. O objetivo foi capa-
citar novos colaboradores e fazer 
reciclagem junto aos que já par-
ticiparam do curso anteriormente.

O Hospital da Mulher obteve 
em 2011 o título da IHAC, cujo foco 
principal é enfatizar a importância 
da promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno para a redu-
ção da mortalidade infantil.

CaPaCItaÇÃo

Enfermeira e integrante da equipe 
responsável pelo curso, Renata Ya-
mashiro explica que um dos critérios 
para manter o título é treinar os cola-
boradores para atuar de acordo com 
as determinações da IHAC. O último 
curso de reciclagem e atualização foi 
realizado em 2016. “É uma regulamen-
tação que inclui cuidados com a mãe, o 
acompanhante e com o recém-nascido, 
a fim de garantir um atendimento mais 
humanizado. São levados em conside-
ração o aleitamento materno, o cuidado 
no atendimento obstétrico, pré-natal, 
parto e pós-parto, assim como o con-
tato pele a pele com a mãe logo após 
o nascimento”, explica Renata.

A supervisora do Banco de Leite/

Nutrição, Luciene Barbosa dos Santos, 
reforça a importância do curso. “Ele aju-
da a alinhar com a equipe assistencial 
a importância do aleitamento materno 
e o atendimento humanizado, tanto na 
parte de amamentação quanto no aten-
dimento às mães e bebês”.

Outra integrante da equipe multi-
disciplinar responsável pelo curso, a 
enfermeira Flávia Frassato explica que, 
por meio do curso, os colaboradores 
– inclusive da área administrativa – sa-
berão ajudar e dar orientações às mães 
que chegarem ao hospital. “Quem par-
ticipa das aulas sabe como colocar em 
prática o que aprendeu. Lidamos com 
crianças que nascem prematuras e com 
muitas mães jovens. Com esse curso, 

Curso de atualização sobre Iniciativa Hospital Amigo da Criança
Objetivo é treinar toda a equipe para apoiar as

mães no início precoce da amamentação exclusiva

aprendemos a ver a realidade dessa 
mãe, já que muitas vezes temos que 
nos colocar no lugar dela”.

CONHEÇA A IHAC
Idealizada em 1990 pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

a Iniciativa Hospital Amigo da Criança de-
fine 10 passos para promover, proteger 
e apoiar o aleitamento materno. Nesse 
mesmo ano, o Brasil foi um dos 12 países 
escolhidos para dar partida à IHAC ao 
assinar a Declaração de Innocenti durante 
encontro na Itália, comprometendo-se a 
seguir as 10 metas estabelecidas.
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A Prefeitura de São Bernar-
do entregou em 21 de janeiro 
três novos consultórios odon-
tológicos na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do bairro Rudge 
Ramos. Modernas e totalmente 
equipadas, as clínicas serão 
reforçadas com profissional 
odontogeriatra, que realiza-
rá atendimentos exclusivos 
ao público da terceira idade, 
dentro do programa “Cuida-
doso”, instituído em junho do 
ano passado com intuito de 
oferecer atendimento espe-
cializado aos idosos. As novas 
estruturas também irão trazer 
importante ganho de qualidade 
no atendimento realizado ao 
público jovem e adulto.

O investimento faz parte de 
um grande plano de aprimora-
mento da saúde bucal do muni-
cípio, que, ao todo, contemplará 
nove UBSs com 40 novas clíni-
cas até março. As primeiras uni-
dades equipadas foram a UBS 
Santa Cruz e UBS Jordanópolis. 
Ao todo, estão sendo investidos 
R$ 614 mil nos consultórios, por 

meio de repasses do Ministério 
da Saúde. Com custo unitário de 
R$ 15,3 mil, os consultórios con-
tam com todos os equipamentos 
para procedimentos odontoló-
gicos, como fotopolimerizador, 
aparelho de ultrassom, amal-
gamador, além de cadeira do 
dentista e acessórios, como luz, 
mesa de apoio, cuba removível, 
sugador, entre outros.

“Esta unidade terá como 
diferencial um profissional 
odontogeriatra, que vem, 
justamente, para tratar desta 
população que tem mais de 60 
anos. Trata-se de um público 
que demanda atendimento 
especializado e diferenciado 
e que será recebido na unidade 
do Rudge Ramos”, destacou o 
prefeito Orlando Morando, em 
visita ao equipamento. O chefe 
do Executivo esteve acompa-
nhado do secretário de Saúde, 
Dr. Geraldo Reple.

A UBS Rudge Ramos já 
conta com dois dentistas e 
um auxiliar de saúde bucal. 
A unidade atende, em média, 

cerca de 1.282 pacientes por 
mês, entre consultas agenda-
das e emergenciais. Além dos 
atendimentos odontológicos, 
a unidade possui três médicos 
generalistas, três enfermeiros, 
cinco auxiliares e técnicos de 
enfermagem, 11 Agentes Co-
munitários de Saúde (ACS), 
ginecologista, farmacêutico, 
nutricionista, fonoaudiólogo, 
psicólogo, fisioterapeuta, geria-
tra, entre outros profissionais.

SAÚDE BUCAL
Em 2018, São Bernardo foi 

classificada pelo Conselho Re-
gional de Odontologia (CRO) 
como a segunda cidade com 
o melhor atendimento odonto-
lógico do Estado de São Paulo. 
Segundo dados da Secretaria 
de Estado da Saúde, em 2016 
apenas 30% da população uti-
lizava o atendimento dental na 
rede pública. Como reflexo da 
qualidade dos serviços pres-
tados no sistema público, em 
2017 este índice subiu para 
32% e, em 2018, para 34%.

sÃo BernarDo

Equipamento no bairro Rudge Ramos já realizou mais
de 18 mil atendimentos desde a inauguração

Consultórios serão reforçados com profissional odontogeriatra,
que fará atendimentos exclusivos ao público da terceira idade

O Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) Rud-
ge Ramos, localizado na 
Rua do Sacramento, 191, 
no bairro do Rudge Ra-
mos, completou um ano 
de funcionamento em ja-
neiro, contabilizando bons 
resultados e excelência 
em atendimentos na área 
de Saúde Mental. O espaço 
foi implantado pelo prefeito 
de São Bernardo, Orlando 
Morando, que realizou uma 
vistoria na unidade.

“Estou muito satisfeito 
em ver esse CAPS em ple-
no funcionamento. Realiza-
mos, em média, 1.500 aco-
lhimentos por mês. Quando 
inauguramos, a nossa meta 
era realizar média de 480, 
ou seja, triplicamos a ca-
pacidade. Em apenas um 
ano, o equipamento já é 

referência no tratamento 
de Saúde Mental, com um 
total de 18.294 atendimen-
tos até a data de hoje”, co-
memorou o prefeito.

A visita foi acompa-
nhada pelo secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple 
e pela coordenadora de 
Saúde Mental, Dra. Cintia 
de Azevedo.

REFERÊNCIA
São Bernardo conta com 

ampla rede de Saúde Mental, 
composta por nove CAPS, 
oito residências terapêuti-
cas, um Pronto Atendimento 
Psiquiátrico, um Núcleo de 
Trabalho e Arte (Nutrarte) 
e o programa “Remando 
Pela Vida”. Em média, são 
realizadas 16 mil consultas/
procedimentos por mês.

“O serviço que ofere-

cemos na cidade é consi-
derado modelo para todo o 
Estado de São Paulo. Além 
de tratamento qualificado 
e humanizado, estamos 
oferecendo dentro dos 
CAPSs uma nova oportu-
nidade, um recomeço para 
os pacientes”, explicou Dr. 
Geraldo Reple.

Durante a vistoria, o 
prefeito também anunciou 
a entrega de um novo 
Centro de Atenção Psicos-
social. “Em breve iremos 
inaugurar o CAPS Farina, 
na região do Nova Petró-
polis. A nova unidade irá 
realizar, em média, 2.500 
atendimentos por mês. O 
espaço será especializado 
no acompanhamento de 
pacientes com mais de 18 
anos e terá atendimento 24 
horas”, informou Morando.

exCelÊnCIa

Referência em Saúde 
Mental, CAPS comemora 
um ano de funcionamento

UBS Rudge Ramos
ganha três novas clínicas

de Odontologia

Ricardo Cassin/pMSBC

g
abriel Inam

ine/pM
SBC

Durante visita, prefeito anunciou para breve a inauguração de mais
uma unidade, que será na região do bairro Nova petrópolis

Unidade do Rudge Ramos já contava com dois dentistas e um auxiliar de saúde bucal
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melhorIas

A farmacêutica e coordenadora da Farmácia da FMABC, Dra. Fernanda Schindler

Com investimento de R$ 77,5 mil do FUMCAD/CMDCA de Santo André, novo espaço da FMABC foi certificado com ‘ISO 7’, de Área Limpa

Oncologia Pediátrica entrega nova Farmácia
e aprimora manipulação de quimioterápicos

O Ambulatório de Oncologia Pe-
diátrica da Faculdade de Medicina do 
ABC acaba de ganhar nova Farmá-
cia, dedicada ao suporte técnico e à 
manipulação de quimioterápicos. O 
investimento total foi de R$ 77,5 mil, 
financiado pelo Fundo Municipal de 
Direito da Criança e do Adolescente 
(FUMCAD) / Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) de Santo André. O projeto 
traz como grande novidade a instala-
ção de moderno sistema de contro-
le de contaminação, climatização e 
pressurização para manipulação de 
quimioterápicos, garantindo maior se-
gurança às crianças e adolescentes 
com câncer atendidas no local.

“A manipulação de medicamen-
tos contra o câncer apresenta como 
característica fundamental prepara-
ções extemporâneas, individualiza-
das conforme prescrições médicas 
específicas para cada paciente. A 
esterilidade desses medicamentos 
deve ser garantida pelo farmacêuti-
co”, explica a coordenadora da Far-
mácia da FMABC, Dra. Fernanda 
Schindler, que acrescenta: “O con-
trole de qualidade na Farmácia da 

Oncologia Pediátrica já era extrema-
mente rigoroso. Agora, com todas as 
reformas e a implantação do sistema 
de controle de contaminação, conse-
guiremos incorporar novos conceitos 
de boas práticas de manipulação de 
medicamentos e equipamentos, que 
minimizam sensivelmente os riscos 
nos processos direcionados ao trata-
mento oncológico, contribuindo para 
a segurança do paciente e melhorias 
da qualidade”.

Segundo a farmacêutica, trata-se 
de um grande avanço em qualidade e 
economicidade: “Logo após a instala-
ção do novo sistema, fomos certifica-
dos como Área Limpa, com todas as 
salas classificadas com o ISO 7. Com 
isso, asseguramos maior estabilidade 
aos medicamentos e elevado controle 
microbiológico do ambiente, o que 
garante maior estabilidade dos qui-
mioterápicos manipulados”, informa 
Dra. Fernanda Schindler, que detalha: 
“Antes, somente o equipamento utili-
zado na manipulação era um ambiente 
especial, resistente à contaminação. 
Hoje, as salas de paramentação, de 
higienização de materiais e medica-
mentos e de manipulação estão todas 

primeira unidade a receber equipamento foi a UpA pauliceia/Taboão

A Prefeitura de São Bernardo deu 
início em 24 de janeiro à instalação 
de geradores de energia em cinco 
Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) do município. Os equipa-
mentos receberam investimento de 
R$ 629,5 mil, por meio de repasses 
do Ministério da Saúde, e oferecem 
autonomia de cerca de 12h, o que 
garante a continuidade dos atendi-
mentos mesmo em casos de queda 
da energia fornecida pela distribuidora 
Enel Distribuição São Paulo.

PreVenÇÃo

A primeira unidade a receber o 
equipamento foi a que atende os bair-
ros Pauliceia e Taboão. Na sequência 
também receberão as UPAs Alves Dias/
Assunção, Silvina/Ferrazópolis, Rudge 
Ramos e União/Alvarenga. Os geradores 
são abastecidos por óleo diesel e têm po-
tência de 150 a 170 kVA.

“Estes equipamentos vão permitir o 
atendimento ininterrupto, ou seja, mesmo 
que a Enel tenha algum desabastecimento 
de energia e deixe de fornecê-la, as UPAs 
estarão guarnecidas, o que não acontecia 

antes”, destacou o prefeito Orlando Mo-
rando, em visita à UPA Pauliceia. O chefe 
do Executivo esteve acompanhado do 
secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, e 
do Diretor do Departamento de Urgência e 
Emergência, Dr. Stefanos Lazarou.

Ao todo, São Bernardo conta com 
nove Unidades de Pronto Atendimento, 
sendo que os demais endereços (UPA Ba-
eta Neves, UPA Demarchi/Batistini, UPA 
Riacho Grande e UPA Vila São Pedro) já 
dispõem do equipamento que garante o 
fornecimento de energia ininterrupto. 

São Bernardo instala geradores em cinco UPAs
gabriel Inamine/pMSBC

classificadas com ISO 7”.
Na prática, isso representa estabi-

lidade estendida aos medicamentos. 
Conforme particularidades de cada 
quimioterápico, é possível armazenar 
o que não foi utilizado em sua totali-
dade, para aproveitar em um outro 
momento, em uma nova manipulação. 
“Isso significa otimização dos recur-
sos públicos, com total segurança ao 

paciente”, garante Schindler.

CRONOgRAMA
As obras na Farmácia da Oncolo-

gia Pediátrica da Faculdade de Medi-
cina do ABC tiveram início em 30 de 
novembro. Toda a reforma foi realizada 
com mão de obra própria da FMABC, 
por meio do setor de Manutenção – a 
verba do FUMCAD/CMDCA foi utilizada 

para a compra dos equipamentos. A 
instalação do sistema de controle de 
contaminação, climatização e pressu-
rização começou em 5 de dezembro. 
Em 9 de janeiro, a instalação de filtros 
e de outros equipamentos foi conclu-
ída. Em seguida, a Farmácia passou 
pela certificação de Área Limpa e 
recebeu autorização para início das 
atividades.
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Hospital Estadual Mário Covas mantém
certificação de qualidade ‘ONA 3’

O Hospital Estadual Mário Covas 
de Santo André passou por mais uma 
avaliação de manutenção da certi-
ficação de qualidade conferida pela 
Organização Nacional de Acreditação 
(ONA), entidade não governamental 
que certifica a qualidade de serviços 
de saúde no Brasil. Nos dias 14 e 15 
de janeiro, técnicos do Instituto Qua-
lisa de Gestão (IQG) acompanharam 
e avaliaram os processos e protocolos 
do hospital, consolidando informações 
confrontadas com as normas estabe-
lecidas pelo Instituto para o ONA 3, 
grau mais alto da certificação.

Diretor-geral do HEMC, Dr. De-
siré Carlos Callegari comemorou a 
manutenção da certificação durante 
encontro com representantes dos vá-
rios setores do hospital realizado dia 
23 de janeiro. “Em razão dos afaze-
res diários e agendas, não podemos 
reunir todos os colaboradores para 
agradecer essa conquista e o compro-
misso com a qualidade dos serviços 
que prestamos aos pacientes. Mas, 

santo anDré

Concedida pela Organização Nacional de Acreditação, certificação tem avaliações periódicas. Agora, desafio é acreditação internacional

Encontro com representantes dos vários setores do hospital, em 23 de janeiro

A Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) Cumbica, em Guarulhos, 
completou um ano no dia 27 de de-
zembro com a marca de mais de 100 
mil atendimentos realizados, segundo 
dados do DataSUS (Departamento 
de Informática do Sistema Único de 
Saúde), do Ministério da Saúde.

Foram muitas vidas salvas. Entre 
elas a de Maria Dolores Fonseca, de 
67 anos. A aposentada, que deu en-
trada na unidade em 28 de novembro 
com quadro de aparente desidratação, 
foi diagnosticada com forte pneumo-
nia. Após quatro dias de tratamento, 
dona Maria já estava bem.

guarulhos

“O atendimento foi muito bom, rá-
pido e eficiente. Acho que se não fosse 
a UPA, minha sogra não estaria mais 
aqui hoje”, explica Valéria. Dia 11 de 
dezembro a aposentada teve retorno na 
UPA, onde realizou novo raio X. Para 
alegria da família, tudo não passou de 
um grande susto: o exame não apontou 
mais as manchas no pulmão e a pacien-
te já retornou à rotina. 

HISTÓRICO
Inaugurada em 27 de dezembro de 

2017, a UPA Cumbica funciona 24 horas, 
sete dias por semana, na  Rua dos Jesu-
ítas, s/n° (esquina com a rua Itanhomi), 

na Cidade Industrial Satélite, em Cum-
bica. Com capacidade para atender 400 
pessoas por dia, oferece assistência de 
urgência e emergência em clínica médica, 
pediatria e ortopedia; exames de raio X, 
eletrocardiograma, bem como atendimento 
de odontologia no período diurno.

Instalada em uma área de mais de 
1,3 mil m², a unidade possui três con-
sultórios médicos e um odontológico, 
salas de urgência para classificação de 
risco, medicação e reidratação, radiolo-
gia, eletrocardiograma, sutura, curativo, 
gesso, inalação e coleta de exames, 
espaços de observação feminina e 
masculina com quatro leitos cada um, 

UPA Cumbica completa um ano com mais de 100 mil atendimentos

CERTIFICAÇÃO E QUALIDADE
A certificação de qualidade ONA 

é válida até 2021, mas passa por pe-
riódicos processos de reavaliação, 
sendo expedida com o cumprimento 
de exigências e de análise indepen-
dente que inclui o acompanhamento 
das atividades operacionais no hos-
pital, onde processos e conhecimen-

tos técnicos são avaliados “in loco”. A 
Organização Nacional de Acreditação 
é uma entidade não governamental 
sem fins lucrativos, de direito coletivo, 
com abrangência nacional, que tem 
por objetivo promover a implantação 
de um processo permanente de ava-
liação e de certificação da qualidade 
dos serviços de saúde.

por meio dos que estão presentes, 
estendemos esse agradecimento a 
todos, certos de que a participação 
de cada um é muito importante para 
a conquista dos nossos objetivos”, 
concluiu o gestor.

O gerente de Processos e Qualida-
de, Rodrigo Brolo, também agradeceu 
o envolvimento dos funcionários. “O 

empenho de cada um é fundamental 
para manter e aperfeiçoar o nosso tra-
balho, pois a qualidade é um processo 
de permanente avanço e aperfeiçoa-
mento com a participação de todos”. 
A Diretoria e o Escritório de Qualidade 
destacaram, ainda, o novo desafio de 
conquistar certificação internacional de 
qualidade para a unidade. 

e outros seis no setor pediátrico, além 
de sala de isolamento em cada ala. A 
UPA conta também com recepção, far-

mácia, sanitários para portadores de 
necessidades especiais, sanitário 
infantil e familiar.

Sidnei Barros/pMg

Unidade foi inaugurada em dezembro de 2017
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Estudo inédito da FMABC determina potencial 
benéfico de sucos de frutas industrializados

Reação química indica a capacidade antioxidante das amostras

A recente preocupação com o 
estresse oxidativo das células hu-
manas, que pode ocasionar sérios 
efeitos nocivos ao organismo, tem 
aumentado o interesse da comu-
nidade científica em determinar a 
capacidade antioxidante total de ali-
mentos consumidos pela população 
– especialmente os industrializados. 
Acredita-se, como regra geral, que 
quanto maior a capacidade antio-
xidante do alimento, maior a possi-
bilidade de suprimir o excesso de 
radicais livres, ou seja, a parcela que 
não é neutralizada espontaneamente 
pelo organismo e que pode levar ao 
estresse oxidativo celular.

Apesar da quantidade elevada 
de açúcares, os sucos de frutas in-
dustrializados em embalagens ‘Tetra 
Pak’ tornaram-se uma das bebidas 
mais consumidas no mundo, princi-
palmente pela maior conveniência e 
pelo fato de serem fontes de vitami-
nas, compostos fenólicos, minerais 
e fibras. A capacidade antioxidante 
desses produtos está relacionada, 
sobretudo, à presença de polifenóis 
e vitaminas. No entanto, as embala-
gens desses sucos trazem informa-
ções nutricionais com dados sobre 
gorduras, carboidratos, açúcares, 
sódio e calorias, mas não há ne-
nhuma menção sobre a capacidade 
antioxidante da bebida – ou seja, o 
potencial benéfico para neutralização 
de radicais livres.

Essa informação ausente ocorre, 
pois, ainda não há um método univer-
salmente adotado para quantificar a 
capacidade antioxidante desse tipo 
de bebida. Pensando nisso, a aluna 
de mestrado da Faculdade de Medi-
cina do ABC, Maryane Woth de Sou-
za, desenvolveu como dissertação 
um novo método colorimétrico, de 
baixo custo e fácil execução, capaz 
de preencher essa lacuna. O estudo 
completo com a técnica criada na 
FMABC acaba de ser publicado no 

DIssertaÇÃo De mestraDo

Pesquisa de Maryane Woth de Souza acaba de ser publicada na revista científica ‘Canadian Journal of Chemistry’

periódico científico Canadian Journal 
of Chemistry (volume 97, fascículo 
1, páginas 61-66, janeiro de 2019) 
e está disponível no site http://www.
nrcresearchpress.com/loi/cjc.

ANTIOXIDANTES
Os principais compostos antioxi-

dantes presentes nas frutas cítricas 
– como laranja, limão e tangerina, 
por exemplo – são o ácido ascórbi-
co e os flavonoides. Sucos de uva 
e morango contêm, principalmente, 
polifenóis, flavonoides (antocianinas 
e flavanóis), estilbenos (resveratrol), 
ácidos fenólicos (derivados dos áci-

dos cinâmico e benzoico) e uma 
grande variedade de taninos.

“Esses grupos de compostos são 
capazes de remover radicais livres 
que, em excesso, podem atacar 
uma célula normal e gerar danos 
em biomoléculas, como proteínas 
e DNA. São situações que estão 

relacionadas à origem de doenças 
do envelhecimento e a outras pa-
tologias, como doenças cardiovas-
culares e até mesmo certos tipos 
de cânceres”, alerta o orientador 
do trabalho e professor titular de 
Química Analítica da FMABC, Dr. 
Horacio Dorigan Moya.

Sob o título “Method for quantifica-
tion of antioxidant capacity of processed 
fruit juices exploring the formation of the 
Fe(II)/3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphtha-
lenedisulfonic complex”, o estudo da 
Faculdade de Medicina do ABC utiliza 
uma reação química entre íons ferro 
e o Sal Nitroso R (ácido 3-hidroxi-4-
nitroso-2,7 naftalenodisulfônico). Ba-
seia-se na formação de um composto 
verde brilhante, cuja intensidade de 

cor é proporcional à capacidade an-
tioxidante das amostras de sucos de 
frutas testadas.

As bebidas foram divididas em três 
grupos, tendo em vista a disponibilidade 
dos sucos encontrados nos supermer-
cados: uva, laranja, maracujá, caju, pês-
sego e morango. Nas amostras analisa-
das, a capacidade antioxidante obtida 
foi maior no suco de uva, seguida pelo 
suco de laranja, e depois pelos demais 

sabores. Os resultados da FMABC fo-
ram comparados ao método baseado no 
consumo do radical livre colorido ABTS 
(utilizado pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária) e revelaram 
excelente concordância.

“O novo método que sugerimos é 
mais atraente do ponto de vista ambien-
tal, porque a reação é conduzida em 
meio aquoso e o principal composto 
utilizado pode ser recuperado, evitan-

do danos ao meio ambiente”, explica o 
orientador do trabalho e professor titular 
de Química Analítica da FMABC, Dr. 
Horacio Dorigan Moya, que completa: 
“Foi a primeira vez que usamos essa 
reação para quantificar a capacidade an-
tioxidante de sucos de frutas industriali-
zados. Embora esse tenha sido o alvo do 
projeto de mestrado, o método proposto 
pode ser aplicado em sucos naturais e 
também para frutas in natura”.

Dr. Horacio Dorigan Moya e Maryane Woth de Souza
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Evento contou com palestrantes de instituições como hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein e Mário Covas

Hospital Estadual de Francisco Morato realiza
seminário de Assistência Farmacêutica

Parceria entre Governo do Estado e 
Fundação do ABC, o Hospital Estadual 
de Francisco Morato organizou em 23 de 
janeiro a primeira edição do “Seminário 
Integrado de Assistência Farmacêutica”, 
cujo tema central foi o “Impacto do Serviço 
de Farmácia Clínica no Ambiente Hospi-
talar”. A atividade das 7h30 às 17h reuniu 
cerca de 60 participantes no anfiteatro do 
hospital, no prédio administrativo.

Direcionado a farmacêuticos e pro-
fissionais de equipes multidisciplinares 
interessados na temática, o seminário 
contou com palestrantes de instituições 
extremamente conceituadas, entre as 
quais os hospitais Sírio-Libanês, Albert 
Einstein e Mário Covas (Santo André), 
além do próprio HEFM.

“Nosso objetivo principal foi destacar 
a importância do farmacêutico no am-
biente hospitalar, sua atuação na equi-
pe multidisciplinar, a participação nos 
resultados satisfatórios dos processos 
que envolvem os cuidados ao paciente 
e, especificamente, a terapêutica e a ad-
ministração segura dos medicamentos”, 
informa a coordenadora de Farmácia do 

IntegraÇÃo

Tema central foi o “Impacto do Serviço de Farmácia Clínica no Ambiente Hospitalar”

Hospital Estadual de Francisco Morato, 
Aline Silverio.

Ao final dos trabalhos, os partici-
pantes responderam a uma pesquisa 
de satisfação, cujo resultado apontou 
100% de aprovação (ótimo ou bom) para 
organização geral, temas abordados, pro-
gramação e duração do evento. Além dis-
so, 96% dos presentes consideraram as 

instalações do hospital ótimas ou boas.

pROgRAMAÇÃO
A abertura do Seminário Integrado de 

Assistência Farmacêutica esteve sob res-
ponsabilidade da coordenadora de Farmácia, 
Aline Silverio, sucedida pelo diretor técnico 
do hospital, Dr. Swami Cervone, que reali-
zou homenagem pelo Dia do Farmacêutico 

(celebrado oficialmente em 20 de janeiro). A 
primeira palestra esteve sob responsabilida-
de de Fabio Teixeira Ferracini, do Hospital 
Albert Einstein, que falou sobre “Farmácia 
Clínica”. Em seguida, os farmacêuticos do 
HEFM apresentaram o Serviço de Assistên-
cia Farmacêutica da unidade.

A coordenadora de Farmácia do Hos-
pital Estadual Mário Covas e professora da 

FMABC, Daniela Archanjo, comandou pa-
lestra sobre “Farmacoeconomia”, enquanto 
Bianca Augusta Pereira de Paula, do Hos-
pital Sírio-Libanês, abordou “A importância 
do farmacêutico na Equipe Multidisciplinar 
de Terapia Nutricional”. Maria Raquel Vi-
torino de Lima, também do Sírio-Libanês, 
falou sobre a “Atuação do farmacêutico 
clínico em pacientes pediátricos”.

Cirurgiões vasculares do Hospital Estadual 
Mário Covas (HEMC) – unidade gerenciada 
pela Fundação do ABC –, Dr. Robson Barbosa 
de Miranda e Dra. Viviane Augusto Pereira 
Couto lançaram o livro “Doppler das Artérias 
Carótidas e Vertebrais”. Publicado pela Di Li-
vros Editora e Livraria, a obra de 269 páginas 
é especializada em Ultrassom-Doppler e conta 
com diversos capítulos escritos por médicos 
do serviço de Ecografia Vascular com Doppler 
do HEMC, além de colaboradores de outras 
respeitadas instituições nacionais.

A linguagem utilizada remete às aulas de 
residência médica, com objetivo de divulgar 
ciência com naturalidade e transportar o leitor 

para dentro de uma sala de exames ou centro 
cirúrgico. “Acreditamos que a melhor forma de 
entender o ultrassom-Doppler é por meio de 
imagens. Por isso, o livro é ricamente ilustrado. 
Ao fim de alguns capítulos, acrescentamos 
também códigos QR que levam a vídeos e 
playlists de exames bem representativos 
sobre o assunto em questão. Os softwares 
para leitura desses códigos são gratuitos e 
amplamente disponíveis para smartphones e 
outros dispositivos eletrônicos. Essa integra-
ção entre tecnologias permite maior interação 
entre os autores e os leitores”, considera o 
autor Dr. Robson Barbosa de Miranda, que é 
médico responsável pelo setor de Ecografia 

Vascular com Doppler do Hospital Estadual 
Mário Covas.

Entre os destaques, além dos capítulos 
tradicionais, há uma seção objetiva e ilustrada 
sobre o relacionamento entre o Doppler de 
carótidas e procedimentos cirúrgicos e endo-
vasculares. “Consideramos que o ecografista 
precisa entender, de forma bem sucinta, como 
são realizados os procedimentos, bem como 
suas indicações, técnicas e protocolos de 
seguimento”, informa Miranda. Além disso, 
dois capítulos sobre Doppler transcraniano 
por imagem oferecem conhecimento sobre 
essa modalidade, cada vez mais importante 
dentro de hospitais terciários e na política sobre 

DestaQue

Médicos lançam livro sobre ‘ultrassom-Doppler’

Atividade reuniu cerca de 60 participantes no anfiteatro do hospital
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A equipe de Enfermagem do 
Centro Hospitalar do Sistema Peni-
tenciário (CHSP) foi destaque na 23ª 
edição do periódico ‘Enfermagem em 
Revista’ – publicação oficial do Con-
selho Regional de Enfermagem do 
Estado de São Paulo, o COREN-SP. 
A reportagem de quatro páginas traz 
detalhes sobre a rotina assistencial 
ao paciente no CHSP, uma unidade 
de saúde do Governo do Estado de 
São Paulo, cuja gestão está a cargo 
da Fundação do ABC.

Sob o título “Além das grades: 
Enfermagem rompe barreiras e es-
tigmas na assistência a pacientes 
em situação carcerária”, a revista de 
grande repercussão em nível estadual 
enfatiza o papel da Enfermagem nesta 
área da Saúde tão peculiar. “Na par-
te assistencial não há diferença em 
relação a qualquer outro hospital. A 
qualidade da assistência que presta-
mos é a mesma, temos a preocupa-
ção com a parte técnica e seguimos 
protocolos assistenciais. Nosso único 
diferencial é a necessidade de adap-
tação de algumas técnicas à nossa 
realidade estrutural, pois, como o pa-
ciente é privado de liberdade, temos 
uma estrutura diferenciada”, declarou 
à revista a gerente de Enfermagem do 
CHSP, Eliane Redondo.

Na entrevista, a gestora também 
destacou o papel social dos profissio-
nais, que não devem ter preconceitos 
em relação aos pacientes, mas sim 
exercitar a humanização do atendimen-
to. “Desenvolvemos um cuidado como 
qualquer ser humano merece ter. Não 
julgamos o fato de os nossos pacientes 
estarem privados de liberdade, pois 
acreditamos que eles já estão pagando 
pelo crime que cometeram. Ninguém 
precisa sentir dor ou ser maltratado 
porque está nessa situação”.

ROTINAS DE SEgURANÇA
Diferente de um ambiente hospita-

lar tradicional, a assistência no Centro 

atenDImento humanIzaDo

Enfermagem do Centro Hospitalar Penitenciário é
destaque em reportagem da revista do COREN

Publicação de grande repercussão em nível estadual traz detalhes sobre a rotina assistencial ao paciente privado de liberdade

Hospitalar do Sistema Penitenciário 
(CHSP) ocorre em sintonia com as 
regras rígidas da Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária (SAP). “O 
Complexo Hospitalar Penitenciário pos-
sui celas individuais no lugar de leitos. 
Cada uma tem cama de alvenaria, vaso 
sanitário e pia. A rotina de trabalho da 
enfermagem se desenvolve em par-
ceria com os agentes penitenciários”, 
publicou a revista do COREN-SP.

Enfermeira do centro cirúrgico do 
Centro Hospitalar do Sistema Peniten-
ciário, Rosemeire Scarp também foi 
entrevistada pela revista e reforçou a 
importância das rotinas de segurança. 
“O paciente tem que se apresentar 
e tem que estar registrado. Toda a 
movimentação dele aqui dentro é 
acompanhada pela segurança”.

A reportagem completa na ‘Enfer-
magem em Revista’ está disponível 
no site da FUABC, por meio do link 
https://bit.ly/2B4WttI.

HOSpITAL pENITENCIáRIO
Localizado no Carandiru, na Zona 

Norte da capital paulista, o CHSP – 
antigo Centro de Observação Crimino-
lógica (COC) – é diferente da maioria 
dos hospitais brasileiros, pois tem 
como foco a atenção aos pacientes 
do sistema prisional do Estado de São 
Paulo. É considerado referência na-
cional no atendimento de Infectologia, 
Cirurgia, Psiquiatria e de Saúde da 
Mulher, com 375 leitos distribuídos em 
quatro alas de internação, cada uma 
com dois andares. São três alas com 
91 leitos cada e uma ala com 90 leitos, 

além de unidade semi-intensiva com 
12 leitos. O centro cirúrgico reúne 
duas salas. Trata-se de hospital de 
médio porte, focado na atenção pri-
mária e secundária. Hoje são 251 
leitos em operação.

Os profissionais da FUABC não 
têm acesso à ficha criminal dos pa-
cientes, documento que especifica o 
delito cometido e o tempo de reclusão. 
Trata-se de medida que incentiva a 
humanização do atendimento e faz 
parte do esforço para que todos sejam 
tratados igualmente e sem precon-

ceito.
Entre as especialidades médicas 

disponíveis estão Clínica Cirúrgica 
– com destaque para as áreas de Ci-
rurgia Vascular, Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço, Cirurgia Torácica, Cirurgia 
Geral e Cirurgia Plástica –, Derma-
tologia, Fisiatria, Gastroenterologia, 
Neurologia, Otorrinolaringologia, 
Pneumologia, Proctologia, Urologia, 
Anestesia, Tisiologia, Ortopedia, Clíni-
ca Psiquiátrica e Clínica Médica – cujo 
foco principal é a Infectologia, devido 
ao grande número de pacientes porta-

‘Enfermagem em Revista’, publicação oficial do Conselho
Regional de Enfermagem do Estado de São paulo
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Cerca de 1.900 litros de leite materno foram fornecidos aos recém-nascidos prematuros no ano passado

HMU contempla avanços e novos
investimentos em São Bernardo

referÊnCIa

Referência no atendimento huma-
nizado e único hospital municipal do 
Grande ABC a ser contemplado com 
o selo ONA2, o Hospital Municipal Uni-
versitário (HMU) de São Bernardo, no 
bairro Rudge Ramos, registrou balanço 
positivo em 2018. Entre os meses de 
janeiro e dezembro, 4.077 partos foram 
realizados e 1.882 litros de leite materno 
foram doados aos prematuros.

A unidade possui duas salas indivi-
duais de pré-parto sob conceito de con-
cepção humanizada, ofertando método 
não farmacológico para alívio das dores, 
além de instrumentos que ampliam o 
conforto das gestantes. Desde que o 
espaço foi inaugurado, em fevereiro 
de 2017, o número de procedimentos 
normais vem aumentando no município. 
Em 2018, 61% (2.481) dos partos foram 
normais e 39% (1.596) cesarianas.

O prefeito de São Bernardo, Orlando 
Morando, comemorou o balanço apre-
sentado pelo HMU. “É gratificante ver o 
resultado de um trabalho bem feito. Te-

mos em São Bernardo um hospital que 
é referência no atendimento e no serviço 
que oferta às mulheres, às gestantes e 
aos bebês. Esses números demons-
tram o quanto estamos transformando 
a Saúde dessa cidade”, disse.

LEITE DE QUALIDADE
Além do atendimento humanizado, 

o HMU também é referência no Banco 
de Leite Humano. O hospital é o pri-
meiro equipamento público de Saúde 
do Grande ABC e o quarto no Brasil a 
oferecer leite materno com qualidade 
nutricional atestada. A unidade possui 
a máquina Human Milk Analyser-Myris, 
que detalha a quantidade exata de pro-
teínas e gorduras que são fornecidas a 
cada recém-nascido.

O banco de leite do hospital alimen-
ta, em média, 80 bebês prematuros por 
mês. Para atender a demanda, 1.223 
mulheres doaram ao hospital, o que re-
sultou em 1.882 litros de leite materno 
em 2018. Essas doações resultaram 

gabriel Inamine/pMSBC

Omar Matsumoto/pMSBC

em 100% das prescrições atendidas 
junto aos recém-nascidos internados 
no HMU.

CERTIFICAÇÃO
Em novembro, o Hospital Municipal 

Universitário conquistou mais uma cer-

tificação da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). O equipamento de 
saúde conquistou a “Acreditação Ple-
na”, que atesta excelência no serviço. 
O selo ONA2 valida qualidade no aten-
dimento e segurança aos pacientes do 
HMU, diminuindo, assim, os índices de 

mortalidade materno-infantil, de erros, e 
priorizando o atendimento humanizado 
à população.

Segundo dados da Organização 
Nacional de Acreditação, apenas 5% 
dos hospitais brasileiros possuem a cer-
tificação. O HMU é o primeiro hospital 

Cinco meses após a Prefeitura 
de São Bernardo ampliar o serviço 
do Centro Municipal de Equoterapia 
– localizado na Avenida Walace 
Simonsen, 1.750, no bairro Nova 
Petrópolis –, o prefeito Orlando 
Morando fez um balanço da uni-
dade de saúde. Ao todo, 2.630 
atendimentos de equoterapia fo-
ram realizados em pacientes com 
deficiências físicas e intelectuais, 
entre adultos e crianças.

A equoterapia é um método te-

aPós reVItalIzaÇÃo

Cinco meses após ampliação, unidade realizou 2.630 atendimentos
em adultos e crianças com deficiências físicas e intelectuais

Centro de Equoterapia de São Bernardo é referência em tratamento

rapêutico e educacional, que utiliza de 
cavalos para o tratamento e reabilitação 
dos pacientes. Em média, 110 atendi-
mentos são realizados semanalmente 
em São Bernardo – a única cidade do 
Grande ABC a oferecer o atendimento 
em estrutura própria.

A reestruturação do serviço ocorreu 
após a Prefeitura contratar empresa 
responsável pelo fornecimento, manejo, 
manutenção do espaço e também dos 
equipamentos utilizados durante a tera-
pia. Este processo resultou no término 

da fila de espera para o atendimento.
“É muito gratificante perceber o 

quanto o nosso trabalho está ajudando 
a melhorar a vida dos nossos pacien-
tes. Ver a evolução dessas crianças 
comprova que estamos no caminho 
certo. Ampliamos o atendimento e 
oferecemos um serviço de qualidade. 
Temos profissionais extremamente ca-
pacitados, que atendem a todos com 
carinho e atenção”, disse o prefeito 
Orlando Morando, durante uma visita 
ao Centro Municipal de Equoterapia. prefeito Orlando Morando e Dr. geraldo Reple, durante visita ao local em 2018

Em 2018 foram realizados 4.077 partos na unidade, sendo 61% normais e 39% cesarianas






