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“Central Móvel”
fortalece integração
com funcionários

David Uip recebe título
de Cidadão Honorário

de Santo André
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Alunos da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC organizaram de 11 a 16 de agosto a 39ª edição do Comuabc - Congresso Médico Universitário do ABC, conside-
rado o maior do gênero no país. A solenidade de abertura reuniu autoridades regionais e foi marcada pela palestra “Lições de uma Vida”, com a “Rainha do Basquete”, 

Hortência Marcari. Págs. 6 a 8

Hortência abre maior congresso 
médico-universitário do país
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Hospital da Mulher promove
minifórum sobre aleitamento

Sob o tema “Amamentação: um ga-
nho para toda a vida!”, a Semana Mun-
dial de Aleitamento Materno deste ano 
foi comemorada no período entre 1º e 7 
de agosto. Para celebrar a data, o Hospi-
tal da Mulher de Santo André promoveu 
em 5 de agosto o 2º Minifórum sobre 
Aleitamento Materno – iniciativa que vi-
sou incentivar e conscientizar sobre os 
benefícios da prática. O evento teve iní-
cio às 9h e ocorreu em parceria com as 
Unidades Básicas de Saúde municipais.

O objetivo neste ano foi reforçar a 
necessidade constante de aconselhamen-
to, apoio, estímulo e orientação da mu-
lher que amamenta por parte de toda a 
sociedade, através de profissionais com 
formação específica em aleitamento ma-
terno, grupos de apoio, familiares, ami-
gos e vizinhos.

“O aleitamento materno é fundamen-
tal para o desenvolvimento da criança. 
Promover essa prática é também auxiliar 
na redução da mortalidade materna e in-
fantil, além de assegurar mais saúde para 
as mães e seus bebês. O recém-nascido 
que é amamentado tem mais garantia de 
uma vida saudável, enquanto a mãe que 
amamenta se torna uma mulher realiza-
da”, afirma a superintendente do hospi-
tal, Dra. Rosa Maria Pinto de Aguiar.

A comemoração no Hospital da Mu-
lher de Santo André incluiu palestras 
com especialistas sobre a importância 
do aleitamento materno para a mãe e o 
bebê. O 2º Minifórum sobre Aleitamen-
to Materno foi aberto à comunidade e 
teve entrada gratuita.

CElEBrAção gloBAl
A Semana Mundial de Aleitamento 

Materno é considerada veículo para pro-
moção da amamentação. Ocorre em 120 
países e é celebrada oficialmente de 1º a 
7 de agosto. A cada ano é definido um 
tema central a ser trabalhado, mas tan-
to a data quanto a temática podem ser 
adaptadas à realidade do país, a fim de 
que sejam obtidos melhores resultados. 
O Ministério da Saúde coordena o even-
to no Brasil desde 1999, respondendo 
pela adaptação do tema, elaboração e 
distribuição de materiais de divulgação.

Objetivo neste ano foi reforçar a necessidade 
constante de aconselhamento, apoio,  

estímulo e orientação da mulher

Semana Mundial de Aleitamento Materno faz parte  
de história global focada na sobrevivência, proteção  

e desenvolvimento da criança

gestão de pessoas e 
investimento em pesquisa

Foi com grande 
satisfação que recebi 
recentemente convi-
te para participar da 
abertura do Congresso 
Médico Universitário 
do ABC. Boa parte de 
minha trajetória pro-
fissional está ligada ao 
Ensino Superior. Fo-
ram quase 20 anos no 
então Instituto Munici-
pal de Ensino Superior 
(IMES) – hoje Univer-
sidade de São Caetano 
do Sul (USCS) – e já são 
quase 2 anos de convívio na Faculdade de Me-
dicina do ABC. Essa experiência acadêmica me 
permite conhecer e entender profundamente a 
importância da iniciação científica, do incenti-
vo à pesquisa e do investimento permanente 
em infraestrutura, insu-
mos e no próprio material 
humano envolvido nesse 
processo.

Quando assumi a 
Fundação do ABC há 
cerca de 7 meses, firmei 
compromisso de criar 
condições adequadas 
para o investimento em 
pesquisa na FMABC. 
Hoje posso afirmar que 
estamos no caminho cer-
to. Já estão em andamen-
to no campus diversas reformas e adequa-
ções custeadas pela Fundação do ABC, em 
comum acordo com a Faculdade de Medici-
nado do ABC. Entre as novidades, estamos 
aumentando o número de vagas no estacio-
namento, o que permitirá aproveitar toda a 
área térrea do prédio administrativo da fa-
culdade. No local anteriormente destinado 

aos carros, ergueremos 
um laboratório multi-
disciplinar de primeiro 
mundo, completamen-
te equipado e de acor-
do com as mais rígidas 
normas de segurança.

Não tenho dúvidas 
de que a pesquisa na 
instituição dará salto 
substancial a partir des-
se novo espaço. Essa é 
uma demanda dos alu-
nos, que entendemos 
como prioritária. E se 
tudo correr dentro do 

planejado, deve ser plenamente atendida até 
o início do próximo ano letivo.

Seguindo essa mesma filosofia, acabamos 
de firmar convênio com a Fundação Dom Ca-
bral para implantação de um curso inovador 

de pós-graduação. Em 
parceria com a FMABC, 
vamos oferecer especiali-
zação voltada para a Ges-
tão de Negócios com Ên-
fase em Saúde, em busca 
de capacitar ainda mais 
nossos superintendentes 
e diretores, além de abrir 
as portas da FUABC para 
que profissionais do mer-
cado sejam incorporados 
ao grupo de trabalho.

Isso tudo ainda é só 
o começo. Temos muitos projetos em anda-
mento e pretendemos continuar a investir em 
melhorias estruturais e na capacitação profis-
sional, para que a Fundação do ABC perma-
neça no próspero caminho do crescimento.

MArCo AnTonIo SAnToS SIlVA
Presidente da Fundação do ABC

Teremos no  
campus um laboratório 

multidisciplinar de 
primeiro mundo, 
completamente  

equipado e de acordo 
com as mais rígidas 

normas de  
segurança

Divulgação
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Médico David Uip recebe título de
“Cidadão Honorário de Santo André”
Formado na segunda turma da Faculda-

de de Medicina do ABC e hoje secretário de 
Estado da Saúde, o médico infectologista Dr. 
David Everson Uip foi homenageado em 6 de 
agosto com o título de cidadão honorário de 
Santo André. A entrega da honraria ocorreu 
no Plenário Vereador João Raposo Rezende 
Filho da Câmara Municipal andreense.

“Dr. David Uip é um homenageado que 
engrandece o título de cidadão honorário, 
assim como a cidade que o homenageia. 
Santo André tem orgulho de seu aluno, hoje 
professor”, declarou o vereador e autor da 
proposta, Edson Sardano, destacando ações 
recentes realizadas pelo homenageado em 
benefício ao município, como a carreta es-
tadual de mamografias e a transformação do 
Hospital Estadual Mário Covas em hospital-
escola da Faculdade de Medicina do ABC.

Dr. David Uip falou sobre sua antiga rela-
ção com Santo André, principalmente a partir 
do início do curso médico em 1970, quando 
passou a conviver diariamente no Grande 
ABC. Em relação ao Hospital Mário Covas 
como hospital-escola, ressaltou: “Quando alia-
mos o ensino e a pesquisa de uma instituição 
importante e capaz como a FMABC, refina-
mos a assistência e melhoramos a atenção”, 
garantiu Uip, que completou: “Foi extrema-
mente gentil a concessão deste título e fico 
agradecido pelo carinho. Estou muito feliz e 
honrado com a homenagem e por ocupar hoje 
um cargo importante e de decisão no Estado, 
ao lado de um grupo de trabalho qualificado, 
pois ninguém faz nada sozinho”.

A mesa de honra da sessão solene foi com-
posta pelo vereador Edson Sardano, pelo se-

Outorga ocorreu em sessão solene na Câmara Municipal de Santo André

cretário de Relações Institucionais e Projetos 
Especiais da Prefeitura, Tiago Nogueira, que 
representou o prefeito Carlos Grana, pelo se-
cretário de Estado de Gestão Pública, Walde-
mir Caputo, pelo deputado estadual Orlando 
Morando e pelo médico homenageado.

MéDICo, ProFESSor E gESTor
Secretário de Estado da Saúde de São 

Paulo desde setembro de 2013, Dr. David 
Everson Uip é graduado em Medicina pela 
Faculdade de Medicina da Fundação do 
ABC, com mestrado e doutorado em Doen-
ças Infecciosas e Parasitárias pela Universida-
de de São Paulo. É também professor livre-
docente pela Faculdade de Medicina da USP 
e professor titular na FMABC.

Uip foi diretor-executivo do Instituto do 

Coração (InCor) do HC-FMUSP de 2003 a 
2008 e diretor-presidente da Fundação Zerbi-
ni entre 2007 e 2008. Também dirigiu por 10 
anos a Casa da Aids, na capital paulista, e desde 
2002 coordena projetos de prevenção à trans-
missão vertical do HIV e de biossegurança nos 
hospitais nacionais de Angola, na África, onde 
ajuda a qualificar médicos e profissionais locais 
para prestar assistência aos doentes, por meio 
de treinamentos e intercâmbios.

Em fevereiro de 2009, Dr. David Uip 
assumiu o comando do Instituto de Infecto-
logia Emílio Ribas, maior centro de referên-
cia nacional em doenças infectocontagiosas, 
com 134 anos de existência. À frente da ins-
tituição, firmou convênio com a Fundação 
Faculdade de Medicina, entidade de apoio 
à assistência, ensino e pesquisa que auxilia 

o Hospital das Clínicas da FMUSP, visando 
a agilizar reposição de recursos humanos e 
modernizar a gestão do hospital, mas man-
teve a unidade sob administração direta da 
Secretaria de Estado da Saúde.

Sob sua direção, o Emílio Ribas ganhou 
novo e moderno ambulatório que ampliou 
em quase 70% a capacidade para consultas 
médicas eletivas. Além disso, uma “filial” 
do instituto foi inaugurada no município do 
Guarujá – unidade hoje sob administração 
da Fundação do ABC.

Entre as primeiras medidas à frente da 
Secretaria de Saúde, Dr. David Uip transfor-
mou a maior unidade hospitalar do Grande 
ABC, o Hospital Estadual Mário Covas de 
Santo André, em hospital-escola da Faculda-
de de Medicina do ABC. 

Dr. David Uip durante homenagem na Câmara de Santo André

O homenageado ao lado dos amigos desde a época de aluno na FMABC, Dr. Gilberto Palma  
e Dr. Jurandyr Teixeira das Neves

Dr. David Uip com o professor de Cardiologia da FMABC, Dr. Antonio Carlos Chagas,  
e o presidente da Fundação do ABC, Marco Antonio Santos Silva
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Ônibus da Central de Convênios  
fortalece integração com funcionários

Prevenção de riscos e inclusão digital

Com aproximadamente 8.200 funcioná-
rios e responsável por mais de 300 unidades de 
saúde, a Central de Convênios da Fundação do 
ABC deu início neste agosto a projeto pioneiro 
de integração, com atendimento de colabora-
dores no próprio local de trabalho. Trata-se 
da “Central Móvel”, que conta com ônibus 
totalmente adaptado para atender demandas 
nas áreas de Recursos Humanos, Medicina do 
Trabalho, Desenvolvimento da Informação, 
Segurança do Trabalho e Sustentabilidade.

A primeira unidade visitada pela iniciativa foi 
o Centro Hospitalar Municipal, em Santo André. 
Hoje a Central de Convênios atua por meio de 
contratos de gestão e convênios junto à seis pre-
feituras do Grande ABC e à de Franco da Rocha. 

São colaboradores tanto da assistência à saúde 
da população quanto das áreas administrativas e 
de serviços gerais de UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento), UBSs (Unidades Básicas de Saú-
de), PID (Programa de Internação Domiciliar), 
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Pro-
grama de Saúde da Família e SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência), entre outros.

A Central de Convênios teve crescimento de 
262% no quadro de funcionários nos últimos 5 
anos. Nesse contexto, tornou-se imprescindível 
a criação de sistema moderno de gestão de pes-
soal, que facilite a vida do trabalhador ao evitar 
que se desloque da unidade de saúde, que pre-
serve a integridade física e a saúde, proporcione 
a inclusão digital e ofereça aos gestores infor-

mações precisas e atualizadas quanto aos dados 
cadastrais de seus funcionários. Dessa forma, a 
Central Móvel tem como objetivo principal fa-
cilitar a vida funcional do trabalhador, evitando 
que o mesmo tenha que se deslocar até a sede 
administrativa em Santo André.

Com mesas para trabalho e para atendi-
mento ao público, o ônibus também contem-
pla as necessidades do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
cujo objetivo é promover e preservar a saú-
de dos trabalhadores. Sob responsabilidade 
do médico do trabalho, o programa engloba 
os exames ocupacionais admissional, para 
mudança de função, de retorno do INSS e 
demissional, assim como exames periódicos, 

condutas médicas preventivas e curativas, 
além de encaminhamento, quando necessá-
rio, para exames complementares.

Também estão à disposição dos colabora-
dores a atualização dos dados cadastrais, subs-
tituição de crachás, inclusões e exclusões de be-
neficiários em planos de saúde, odontológico e 
auxílio creche. O recadastramento itinerante é 
realizado por equipe multidisciplinar compos-
ta por médico e técnicos de enfermagem, além 
de profissionais das áreas de desenvolvimento 
da informação, segurança no trabalho e recur-
sos humanos. O ônibus está equipado com 2 
computadores, modem para acesso à internet, 
impressora de crachás, máquina fotográfica e 
estoque completo de materiais de escritório.

Outra ação obrigatória contemplada 
por meio da Central Móvel é o Progra-
ma de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA). Elaborado por um técnico ou 
engenheiro de Segurança do Trabalho, o 
PPRA identifica, quantifica e qualifica fon-
tes de riscos físicos, químicos e biológicos 
em cada local de trabalho, observando ro-
tinas dos funcionários e analisando o grau 
de exposição aos riscos.

A Central Móvel também proporciona 
a inclusão digital de funcionários pelo Por-
tal Atena – site da Central de Convênios 
destinado especificamente aos colaborado-
res. “Queremos democratizar o acesso às 

tecnologias de informação, de forma a per-
mitir a inserção de todos os funcionários 
na sociedade digital. Com o Portal Atena, 
levamos uma forma fácil de acesso à infor-
mação, que simplifica a rotina diária. Para 
essa inclusão, disponibilizamos três instru-
mentos básicos: computador, acesso à in-
ternet e pessoal treinado para orientar os 
usuários. Não basta o cidadão possuir um 
simples computador conectado à internet 
para que seja considerado um incluído di-
gital. Ele precisa saber o que fazer com essa 
ferramenta”, completa o gerente de Desen-
volvimento da Informação da Central de 
Convênios, Daniel Rocha Negildo.

Substituição de crachás, atualização dos  
dados cadastrais, inclusões e exclusões em 

benefícios também estão disponíveis

Programa de Controle Médico de  
Saúde Ocupacional promove e preserva a  

saúde dos trabalhadores

Para integrar colaboradores em mais de 300 unidades de saúde, “Central Móvel” faz exames periódicos e 
recadastramento, além de desenvolver ações em Segurança do Trabalho, Sustentabilidade e Inclusão Digital

Equipe da Central de Convênios na primeira parada da Central Móvel, o Centro Hospitalar Municipal de Santo André
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FUABC terá curso inédito de gestão  
de negócios com ênfase em saúde

A Fundação do ABC acaba de firmar 
convênio com uma das mais importantes 
instituições de ensino do país na área de pós-
graduação e extensão com programas cus-
tomizados para empresas: a Fundação Dom 
Cabral. A partir da parceria, terá início em ou-
tubro a primeira edição do curso de especia-
lização em Gestão de Negócios com Ênfase 
em Saúde, cujo foco principal é a capacitação 
de gestores em nível de diretoria – como su-
perintendentes, diretores técnicos e clínicos.

Com 10 meses de duração e investimento 
total de R$ 25,5 mil por aluno, a nova pós-
graduação foi criada para suprir demanda 
crescente da FUABC por mão de obra al-
tamente especializada na gestão de equipa-
mentos de saúde. Hoje a Fundação do ABC 
é mantenedora de 15 hospitais, 3 AMEs 
(Ambulatórios Médicos de Especialidades) 
e 2 pronto-socorros, além da Faculdade de 
Medicina do ABC e de uma Central de Con-
vênios que administra mais 40 planos de tra-
balho específicos – incluindo todas as UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento) de Santo 
André, São Bernardo, Mauá e Franco da Ro-
cha. São mais de 16,5 mil funcionários diretos 
e o orçamento global previsto para 2014 é de 
aproximadamente R$ 1,6 bilhão.

“Estamos em franca expansão e preci-
samos de novos gestores para nossas unida-
des. Por isso decidimos procurar a Fundação 
Dom Cabral. A partir dessa parceria, preten-
demos treinar nosso pessoal e abrir espaço 
para que profissionais externos se capacitem, 
tornando-os potenciais líderes para nossos 
equipamentos de saúde”, planeja o presiden-
te da Fundação do ABC, Dr. Marco Antonio 
Santos Silva.

De acordo com essa filosofia, o curso de 
especialização em Gestão de Negócios com 
Ênfase em Saúde terá 34 vagas abertas ao 
mercado e outras 16 reservadas a funcioná-
rios da Fundação do ABC, que terão direito 
a 70% de bolsa de estudos. “A parceria com 
a Dom Cabral vem fortalecer o trabalho de 
pós-graduação desenvolvido na Faculdade 
de Medicina do ABC e viabilizar um curso 
voltado ao gestor de elevado nível hierárqui-
co na organização, sintonizado com o merca-
do e com o cenário atual da saúde pública e 
privada, no Brasil e no mundo”, destaca Dr. 
Marco Antonio Santos Silva, que completa: 
“Graças às mais de quatro décadas de traba-

Em parceria com a Fundação Dom Cabral, FUABC buscará capacitar gestores atuais,  
além de abrir suas portas para novos profissionais do mercado

APrEnDIzAgEM 
BASEADA EM ProBlEMAS
Um dos destaques da pós-graduação 

em Gestão de Negócios com Ênfase em 
Saúde é a metodologia de ensino, cujo 
foco privilegia a aprendizagem baseada 
em problemas e em times. “Utilizaremos 
modelo híbrido de ensino. Nesse formato 
não existem respostas prontas, obrigando 
os alunos a buscar o aprendizado, a testar 
teorias e a discutir problemas para apre-
sentar soluções”, detalha a diretora de Re-
cursos Humanos da Fundação do ABC, 
Caroline Saint Aubin, que acrescenta: “Os 
alunos geralmente estranham as primeiras 
aulas, pois o formato é realmente muito 
diferente. Porém, quando se acostumam 
com a metodologia, normalmente apro-
vam e gostam bastante, pois o formato 
estimula a busca por conhecimento, a for-
mação de opinião e a pesquisa como base 
para novas teorias”.

Ao todo serão 288 horas em aulas pre-
senciais durante 10 meses, além de 72 horas 
de atividades a distância e outras 72 horas 
para elaboração do trabalho de conclusão 
de curso. Os encontros ocorrerão somen-
te uma vez por mês, em três dias seguidos 
de aulas – entre quinta-feira e sábado. “A 
ideia do curso é proporcionar atualização 
aos gestores da área da saúde, abrir espaço 
para discussão de cases e para a troca de 
experiências. Além disso, os trabalhos de 
conclusão de curso serão propostas de in-
tervenção. Dessa forma, os alunos deverão 
trabalhar problemas reais, de instituições 
reais, cujos resultados poderão ser aplica-
dos na prática para melhoria das unidades 
de saúde”, encerra Caroline Saint Aubin.

Com 38 anos de tradição, a Fundação 
Dom Cabral é uma escola de negócios com 
sólida articulação e padrão internacional de 
desenvolvimento e capacitação de executivos, 
empresários e gestores públicos. Em 2014 foi 
classificada em 21º lugar entre as 50 melhores 
escolas de negócios do mundo pelo ranking 
de Educação Executiva do Financial Times e 
ocupa 1º lugar no ranking de melhores esco-
las da América Latina.

Interessados no novo curso podem bai-
xar a ficha de inscrição no site www.fuabc.org.
br. Mais informações pelo (11) 2666-5498 ou 
pelo e-mail selecaofuabc@fuabc.org.br.

lho da FMABC, hoje somos reconhecidos 
dentro e fora do país pela expertise na área 
médica. Entretanto, acreditamos que pode-
mos ocupar posição de destaque também na 
formação de gestores para o mercado, bene-
ficiando, inclusive, nosso próprio corpo de 
colaboradores e as unidades em que respon-
demos pela gestão”.

Cada unidade mantida pela Fundação do 
ABC poderá indicar um representante para a 
pós-graduação. As demais vagas estarão dis-
poníveis para gestores externos interessados, 
que deverão preencher requisitos mínimos 

curriculares e de formação profissional para 
ter as matrículas aprovadas. “São grandes as 
possibilidades de absorvermos os profissio-
nais formados no curso para cargos de lide-
rança nos hospitais e unidades de saúde da 
Fundação do ABC. Não tenho dúvidas de 
que será uma especialização extremamente 
proveitosa para os gestores e para a popu-
lação em geral, que será beneficiada indire-
tamente com serviços de saúde melhores, a 
partir da capacitação e visão moderna de seus 
administradores”, garante Dr. Marco Anto-
nio Santos Silva.
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Hortência Marcari abre maior 
congresso médico-universitário do país

Alunos da Faculdade de Medicina da 
Fundação do ABC organizaram de 11 a 16 
de agosto a 39ª edição do Comuabc - Con-
gresso Médico Universitário do ABC, consi-
derado o maior do gênero no país. O evento 
tem como objetivo complementar a forma-
ção acadêmica e desenvolver a pesquisa cien-
tífica na graduação. Nesses 39 anos, recebeu 
mais de 20 mil participantes e profissionais 
da saúde como palestrantes ou membros de 
comissões julgadoras.

A solenidade de abertura dia 11 reuniu 
autoridades regionais e foi marcada pela pa-
lestra “Lições de uma Vida”, ministrada pela 
“Rainha do Basquete”, Hortência Marcari. 
Titular da Seleção Brasileira durante 20 anos, 
campeã mundial na Austrália em 1994 e me-
dalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta em 
1996, a ex-jogadora de basquete falou sobre 
sua trajetória de vida, os desafios da carreira 
e como venceu no esporte.

Entre as autoridades que prestigiaram 
o evento estiveram o secretário estadual de 
Saúde, Dr. David Everson Uip, o presidente 
da Fundação do ABC, Marco Antonio San-
tos Silva, o diretor da FMABC, Dr. Adilson 
Casemiro Pires, o secretário de saúde e o se-
cretário adjunto de Santo André, doutores 
Homero Nepomuceno Duarte e Jurandyr 
José Teixeira das Neves, entre outros.

“Participo do Comuabc desde a primeira 
edição apresentando trabalhos, como pales-
trante, jurado e membro de mesas de deba-
tes. O congresso deixou de ser patrimônio 
somente dos alunos. Hoje é um patrimônio 
da instituição e, sem dúvida, o maior e me-
lhor do país. O Comuabc é o pai e a mãe de 
nossa pós-graduação”, garantiu o diretor da 
FMABC, Dr. Adilson Casemiro Pires.

Quase todas as atividades ao longo da 
semana tiveram lugar no próprio campus 
universitário. Foram seis palestras com con-
vidados de renome na área de saúde, pai-
neis de Cirurgia do Aparelho Digestivo e 
de Saúde Reprodutiva, além de simulado de 
residência médica para alunos de 6º ano e 
cursos práticos em Videolaparoscopia, Han-
ds On de Suturas, Emergências Pediátricas e 
Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrí-
cia. Também foram programados o Simpó-
sio de Atualização em Captação de Órgãos e 
Tecidos e duas mesas redondas: uma sobre 
Cirurgia Endovascular e Ultrassonografia 
Vascular e outra sobre Criminosos Sexuais.

A edição 2014 do Comuabc teve como 

Abertura do 39º Comuabc contou com presença do secretário estadual de Saúde, Dr. David Everson Uip

“Professor Homenageado” Dr. Adilson Ca-
semiro Pires, que é professor titular de Ci-
rurgia Torácica e diretor geral da FMABC. 
Já o “Presidente de Honra” foi o Dr. David 
Everson Uip, professor titular da FMABC 
e atual Secretário de Estado da Saúde. “O 
Comuabc projeta a faculdade para além do 
ABC, pois é o maior evento da categoria 
no país, com muita força e grande prestígio 
acadêmico”, considera a presidente do 39º 
Congresso Médico Universitário do ABC, 
Natália Rebeque Modolo, que acrescenta: 

“Trata-se de oportunidade para que os alu-
nos saiam da grade curricular tradicional e 
comecem a se familiarizar com a rotina da 
atualização científica e da participação em 
congressos. Além disso, os estudantes são 
estimulados a apresentar e a publicar tra-
balhos, assim como a conhecer normas de 
participação, prazos e outros detalhes que 
acompanham a produção científica”.

Responsável por trazer a palestra de 
abertura deste ano, o Presidente de Hon-
ra do congresso, Dr. David Everson Uip, 

deixou recado aos alunos. “Minha amizade 
com a Hortência data de quando ela ainda 
era atleta da categoria juvenil, jogando por 
São Caetano. Acompanho sua carreira des-
de então, como médico, amigo e torcedor. 
É a maior atleta feminina brasileira de todos 
os tempos. Esperamos que seu exemplo de 
garra, de vontade de vencer, seja seguido por 
nossos alunos, pois essa faculdade precisa de 
vocês”.

Outro destaque do Comuabc 2014 foi 
o “Bloco de Urgências Clínicas Cardiológi-

Hortência Marcari com a Diretoria do 39º Comuabc, Gustavo Fitas Manaia,  
Ana Paula Toledo Mota e Natalia Rebeque Modolo

Natalia Modolo, Marco Antonio Santos Silva, David Uip, Hortência Marcari, Adilson Casemiro Pires e Homero Nepomuceno Duarte

Palestra de abertura com Hortência Marcari
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Medicina ABC tem mesa redonda 
sobre “Criminosos Sexuais”

A Faculdade de Medicina do ABC orga-
nizou em 14 de agosto mesa redonda sobre 
“Os criminosos sexuais: condenação, tra-
tamento e exposição midiática”. O evento 
integrou a programação científica do 39º 
Congresso Médico Universitário do ABC e 
abordou o tema sob o olhar de diferentes 
áreas profissionais, entre as quais o Direito, 
o Jornalismo e a Medicina.

A abertura dos trabalhos esteve a cargo 
da Procuradora de Justiça do Ministério Pú-
blico de São Paulo, Dra. Valderez Deusdedit 
Abbud, que falou sobre “Os criminosos se-
xuais no tribunal”. Em seguida, o advogado 
criminalista Dr. Edson Roberto Baptista de 
Oliveira comandou palestra sobre “A defesa 
e os criminosos sexuais”. “Fico feliz em ver 
esse tema sendo debatido em uma faculdade 
de medicina”, elogiou o advogado.

No âmbito da cobertura e abordagem da 
imprensa, a jornalista e Gerente Acadêmica 
da FMABC, Renata Almeida de Souza Ara-
nha, fez explanação sobre “Os criminosos 
sexuais na mídia” e levou o público a refletir 
sobre o papel da mídia como agente social. 
“O veículo tem o papel de vender a notí-
cia. Dessa forma, acaba por dar fama aos 
criminosos de uma maneira ruim. A infor-
mação deveria ser neutra, mas não é assim 
que acontece e acaba ampliando o crime”, 
explicou a jornalista.

Já o professor de Psiquiatria e coordena-

Evento fez parte da programação científica do 39º Congresso Médico Universitário do ABC e  
abordou temas como condenação, tratamento e exposição midiática

dor do ABSex - Ambulatório de Transtor-
nos da Sexualidade da Faculdade de Medi-
cina do ABC, Dr. Danilo Antonio Baltieri, 
apresentou peculiaridades sobre “Os cri-
minosos sexuais no consultório médico”. 
Falou também sobre o papel dos médicos 
que tratam desses indivíduos e, por vezes, 
são vistos como cúmplices dos criminosos. 
“O bom médico não pode ter nenhum tipo 
de preconceito ou julgamento. Ele tem que 
avaliar e obter os resultados dessa avaliação. 
Se não for assim, não é ciência”, sintetizou 
Baltieri.

AgrESSorES SExUAIS
Segundo o médico psiquiatra, professor 

da Medicina ABC e coordenador do ABSex, 
Dr. Danilo Baltieri, os agressores sexuais 
constituem população bastante heterogênea 
e, por isso, demandam abordagem indivi-
dualizada e especializada. “De fato o termo 
‘agressor sexual’ refere-se a um construto 
jurídico-social e não a um construto médico 
ou psicológico. Isso significa que o agressor 
é aquele que cometeu um crime sexual assim 
definido pela lei vigente, e não diretamente 
a um indivíduo portador de um transtorno 

mental. No entanto, uma parcela não negli-
genciável dos agressores sexuais padece de 
transtornos psiquiátricos específicos. Assim, 
individualizar a abordagem médica e crimi-
nológica torna-se tarefa desejável”, conside-
ra o médico.

Dentre os transtornos psiquiátricos mais 
comumente encontrados na população dos 
agressores sexuais encontram-se a pedofilia, 
sadismo sexual, transtornos de personalidade 
e abuso de álcool e de outras drogas. “Muitas 
vezes e de forma inadvertida, a mídia refere-
se a um agressor sexual de crianças como 
portador de pedofilia, por exemplo. Contudo, 
nem todo agressor sexual de crianças porta 
a pedofilia”, adverte Dr. Danilo Baltieri, que 
explica: “A pedofilia é um transtorno psiqui-
átrico de difícil diagnóstico e tratamento. De 
qualquer forma, nem todo indivíduo que por-
ta este mal comete crimes sexuais. Do mesmo 
modo, nem todos os agressores sexuais de 
crianças portam pedofilia. Por vezes, as dife-
renças de linguagem utilizada pela medicina, 
mídia e pelo campo jurídico prejudicam o 
diálogo entre as ditas ciências, causando pro-
blemas ao adequado manejo daqueles que, de 
fato, sofrem de transtornos mentais”, revela 
o coordenador do ABSex, ao afirmar que a 
mesma confusão terminológica ocorre com 
outras doenças médicas, que podem ou não 
estar presentes entre aqueles que cometem 
crimes sexuais. 

cas”, que contou com treinamento prático 
em Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). 
Ao todo foram 90 bonecos para simulação 
de atendimentos de primeiros socorros com 
Suporte Básico de Vida (BLS). Também 
houve oficinas de eletrocardiograma e de ar-
ritmias cardíacas.

TrADIção ACADêMICA
O Comuabc já recebeu profissionais de 

renome na área da saúde como Albert Sabin, 
Ivo Pitanguy, Adib Jatene, Enéas Carneiro e 
Geraldo Alckmin. Em 2014 foram cerca de 
700 congressistas e apresentação de mais de 
120 trabalhos acadêmicos.

O final da programação científica ocor-
reu na sexta-feira (15) e a festa de encerra-
mento no sábado, na Mansão Hasbaya do 
Buffet Manaus, na Capital. Mario Faro, João Corrêa, Marina Mendonça, Hortência Marcari, David Feder e Adilson Casemiro Pires

Dra. Valderez Deusdedit Abbud, Dr. Edson Roberto Baptista de Oliveira,  
Renata Almeida de Souza Aranha e Dr. Danilo Antonio Baltieri

Presidente da FUABC, Marco Antonio Santos  
Silva, com o secretário de Estado da Saúde e  

docente da FMABC, David Uip
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Paralelamente à realização do Comua-
bc, a interdisciplinaridade foi reforçada na 
Faculdade de Medicina do ABC com o “2º 
Simpósio Internacional de Educação em 
Ciências da Saúde”. Organizado por alu-
nos dos cursos de Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, Terapia Ocupacio-
nal e Gestão em Saúde Humana, o evento 
visou ao aprimoramento do conhecimen-
to em todas as áreas que permeiam a assis-
tência em saúde, assim como a formação 

global dos acadêmicos de todos os cursos 
da FMABC.

A segunda edição do simpósio contou 
com dezenas de palestras de 11 a 15 de 
agosto com horários abrangentes, das 8h 
às 21h. Entre os temas abordados cons-
taram “Obstrução de vias aéreas superio-
res”, “Terapia ocupacional e pessoas com 
deficiência intelectual”, “Psicopatologia 
e terapia ocupacional”, “Pneumonia as-
sociada à ventilação mecânica”, “Imu-

nodeficiências primárias”, “Fisioterapia 
na ortopedia”, “Papel da fisioterapia na 
uroginecologia”, “Metabolismo de lipí-
dios e orientação de iniciação cientifica”, 
“Suplementação nutricional no esporte”, 
“Arquitetura sustentável - alternativa para 
minimizar os impactos na saúde e meio 
ambiente”, “Farmacovigilância”, “Âmbito 
do farmacêutico clínico”, “Funcionamen-
to da ONG Dose do Riso”, “Importância 
da fisioterapia no esporte”, “Epidemio-

logias relacionadas à questão ambiental”, 
“Atendimento domiciliar ao idoso” e 
“Atuação do enfermeiro no APH (Atendi-
mento Pré-Hospitalar)”, entre outros.

O 2º Simpósio Internacional de Edu-
cação em Ciências da Saúde também 
ofereceu cursos diversos aos estudantes, 
entre os quais de “Terapia com games”, 
“Auriculoterapia”, “Pilates”, “Bandagem”, 
“Ginástica Laboral”, “Dynamic Tape”, 
“Bobath” e “Lombalgia”. 

Mais de 300 pessoas participaram em 14 
de agosto do “Simpósio de Atualização em 
Captação de Órgãos e Tecidos”, realizado no 
auditório do Hospital Estadual Mário Covas. 
O evento foi uma das atividades do 39º Con-
gresso Médico Universitário da Faculdade de 
Medicina do ABC (Comuabc) e reuniu, além 
de alunos, representantes da área médica dos 
municípios do ABC e palestrantes de entida-
des e órgãos públicos que tratam diretamente 
das questões que envolvem a captação de ór-
gãos e tecidos.

Na abertura do simpósio, o diretor clíni-
co do HEMC, Dr. Vanderley da Silva Paula, 
destacou a participação e o interesse gerado 

Interdisciplinaridade é reforçada no “2º Simpósio  
Internacional de Educação  em Ciências da Saúde”

Simpósio sobre captação de órgãos e tecidos tem mais de 300 inscritos
demonstrado pela evolução da captação e dos 
transplantes nos últimos seis anos”.

O tema “Processo de doação e transplan-
te” foi destaque da primeira palestra, apre-
sentada pelo coordenador de enfermagem 
do Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos 
do Instituto Dante Pazzanese de Cardiolo-
gia, enfermeiro César Augusto Guimarães 
Marcelino. Em seguida, o coordenador de 
enfermagem do Serviço de Procura de Ór-
gãos e Tecidos do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (HC-FMUSP), enfermeiro Edval-
do Leal, falou a respeito dos “Obstáculos no 
processo de doação e estratégias para otimi-

zar as taxas de consentimento familiar”.
O Simpósio de Atualização em Cap-

tação de Órgãos e Tecidos teve continui-
dade com explanação do coordenador 
médico do Serviço de Procura de Órgãos 
e Tecidos da Escola Paulista de Medicina, 
Dr. Diogo Medeiros, com palestra sobre 
“Diagnóstico de morte encefálica”. O 
encerramento dos trabalhos foi marcado 
pelo tema “Manutenção do potencial do-
ador”, abordado pelo médico intensivista 
e coordenador da Comissão Intrahospi-
talar de Doação de Órgãos e Tecidos do 
Hospital Sapopemba, Dr. Rinaldo Ges-
termeier. 

pelo evento. “Há duas décadas este tema era 
desconhecido e pouco abordado, mesmo nas 
faculdades de medicina. Porém, nos últimos 
anos vem recebendo a atenção devida, fato 

Palestra sobre “Atuação do enfermeiro no APH”Curso prático sobre “Lombalgia”

Abertura do simpósio com o diretor clínico do 
HEMC, Dr. Vanderley da Silva Paula
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A carreta itinerante do Programa Mulheres de Pei-
to, da Secretaria de Saúde do Estado, estacionou em 
29 de julho em São Caetano para exames preventivos 
contra o câncer de mama. O prefeito Paulo Pinheiro, 
o coordenador de serviços da Secretaria de Saúde do 
Estado, Geraldo Reple Sobrinho, e o titular da Pasta 
Municipal de Saúde, Mário Chekin, entre outras au-
toridades, prestigiaram o início do funcionamento do 
serviço, que ficou disponível por 15 dias de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 
13h, em frente ao Terminal Rodoviário Nicolau Delic, 
no centro da cidade.

Segundo tipo de câncer com maior incidência na 
população feminina mundial e brasileira – atrás apenas 
dos tumores de pele –, o câncer de mama foi respon-
sável por mais de 13,2 mil mortes em 2011, de acordo 
com o último levantamento do Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), que estima para 2014 cerca de 57 mil 
novos casos da doença no país. A principal via de pre-
venção para o câncer de mama é a mamografia, que 
permite a visualização de pequenas alterações e possi-
bilita o diagnóstico da doença em fase inicial.

Sobre a vinda da carreta ao município, o chefe do 
Executivo ressaltou que o acordo foi possível graças 
ao ótimo relacionamento mantido entre a Secretaria 
de Saúde sancaetanense e o órgão Estadual. “Vamos 
pleitear sempre para São Caetano qualquer equipa-
mento que contribua positivamente com a vida da 
população", garantiu Paulo Pinheiro.

O coordenador de serviços da Secretaria de Saúde 
do Estado, Geraldo Reple Sobrinho, revelou dados 
que denotam a eficiência do veículo itinerante na pre-
venção ao câncer de mama. “O serviço foi implantado 
no início de 2013 e temos quatro carretas desse tipo. 
Desde então, realizamos cerca de 18 mil exames, com 
160 casos positivos de câncer. Para ter uma ideia, nós 
mantemos 300 postos fixos para promoção do exame 
no Estado e, neste mesmo período, foram realizadas 
10 mil análises”.

“Queremos reduzir o número de tumores que 
afligem o público feminino em São Caetano. Com 
comprometimento, vamos melhorando a cada dia 
o sistema municipal de Saúde", acrescentou Mário 
Chekin, secretário de Saúde sancaetanense.

Parceria entre Governo do Estado e Fundação do ABC, 
o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Mauá 
acaba de ganhar o “Centro de Referência em Oftalmologia”. 
Investimentos da Secretaria de Estado da Saúde viabilizaram a 
aquisição de equipamento e a abertura do moderno centro de 
diagnósticos e de cirurgias oftalmológicas. Além disso, o novo 
espaço permitiu ampliar de 1.400 para 2.000 os atendimentos 
mensais na especialidade.

“Nossa proposta foi instalar no AME Mauá um centro 
oftalmológico completo, capaz de receber os pacientes na área 
de triagem, direcioná-los para a subespecialidade necessária – 
como catarata ou glaucoma, por exemplo – e internamente, 
na própria unidade, resolver o caso com realização de todos 
os exames e cirurgias necessárias”, explica o professor de Of-
talmologia da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Guilherme 
Murrer, que coordena o Centro de Referência em Oftalmo-
logia do AME Mauá ao lado da oftalmologista Dra. Renata 
Callegari.

O AME Mauá está capacitado a realizar todo tipo de 
acompanhamento oftalmológico, tanto ambulatorial como ci-
rúrgico. Entre as subespecialidades disponíveis estão as áreas 
de oftalmopediatria, retina, glaucoma, córnea, catarata, plásti-
ca ocular e estrabismo.

O parque tecnológico foi fortalecido com aquisição de 
equipamentos novos e modernos, entre os quais de micros-
copia cirúrgica, facoemulsificação, microscopia especular, 
autotonômetro, topógrafo, campímetro para campo visual, 

OCT (Tomografia de Coerência Óptica), retinógrafo e an-
giógrafo. Também entraram em funcionamento aparelhos 
de biometria e paquimetria, assim como um laser para fo-
tocoagulação em doenças de retina e outro para limpeza e 
correção de lente de catarata.

“Hoje conseguimos oferecer atendimento integral aos 
pacientes oftalmológicos, sem necessidade de encaminha-
mento para outras unidades. Estamos muito satisfeitos com 
os resultados iniciais desse novo trabalho e, principalmente, 
com a resolutividade do serviço, que acompanha os usuários 
desde a primeira consulta até os exames, cirurgias e pós-ope-
ratório”, completa o diretor clínico e técnico do AME Mauá, 
Dr. Marcelo Ferreira.

O início dos trabalhos no Centro de Referência em Of-
talmologia ocorreu em julho. “Com a ampliação dos aten-
dimentos em consultas e exames, é esperado aumento dos 
agendamentos cirúrgicos na unidade, que já está preparada 
para absorver a demanda”, garante a coordenadora do novo 
centro, Dra. Renata Callegari.

Segundo o superintendente do AME Mauá, Dr. Pedro 
Gregori, a abertura do Centro de Referência em Oftalmolo-
gia é concretização de um antigo sonho. “Queríamos oferecer 
aos usuários do AME Mauá um serviço de ponta, como o 
idealizado na Europa. O paciente chega pela manhã, passa em 
consulta, realiza todos os exames e obtém o diagnóstico. A 
partir de então, inicia imediatamente o tratamento clínico ou 
cirúrgico”, enfatiza o superintendente.

Carreta do Programa 
Mulheres de Peito  

chega a São Caetano

AME Mauá inaugura Centro  
de referência em oftalmologia 

para atender região do ABC
Com investimento do Governo do Estado, mantida da FUABC passa a 
atender demandas em consultas, exames e cirurgias oftalmológicas

Dr. Guilherme Murrer no novo Centro de Referência em Oftalmologia do AME Mauá

Equipamento estadual permaneceu por 15 dias  
no centro da cidade

PMSCS/Du Merlino
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Vacina BCg é tema de capacitação
de equipes do ‘Irmã Dulce’ e da rede

laboratório do Hospital Bertioga amplia atendimentos

Obrigatória para crianças com menos de 
um ano de idade, a vacina BCG é tão im-
portante para prevenir formas graves da tu-
berculose que ganhou dia especial, em 1º de 
julho, comemorado nacionalmente. Em con-
junto com a Secretaria Municipal de Saúde 
Pública (Sesap) e o Departamento Regional 
de Saúde (DRS-IV), o Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital 
Municipal Irmã Dulce encerrou o mês de 
julho com capacitação sobre o tema. Reali-
zado no anfiteatro no dia 24, o treinamento 
foi dirigido a profissionais de enfermagem 
da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neo-
natal, UTI Pediátrica e Maternidade do hos-
pital, bem como da rede básica municipal.

Coordenado pelas enfermeiras do SCIH, 
Tatiana Bartolotto e Carolina Martins Felí-
cio, o treinamento contou com partes teó-
rica e prática, ministradas pelas enfermeiras 
Sumiê Nakata, Mônica Mallaman Moreno 
e Janice Santos, que atuam na DRS-IV. A 
chefe da Seção de Imunizações da Sesap, 
Denise Ribeiro Rodrigues Gatto, e a coor-
denadora do setor de Educação Continuada 
do ‘Irmã Dulce’, Fabiana Dourado, também 
participaram.

A BCG imuniza contra as formas mais 
graves de tuberculose. “É indicada principal-
mente para crianças de zero a quatro anos 
de idade e adultos que não foram imuniza-
dos”, explica Tatiana Bartolotto. “No Brasil, 
a vacina é obrigatória para crianças menores 

O laboratório do Hospital Bertioga - 
FUABC deu início em julho à parceria com 
a empresa Itapema Laboratório de Análi-
ses Clínicas, que passou a responder pelos 
serviços de análises clínicas de urgência e 
emergência, além da coleta de exames am-
bulatoriais nas unidades básicas de saúde.

A aliança tem como meta dar mais agili-
dade aos serviços, qualidade ao atendimento e 
garantir a utilização de equipamentos moder-
nos. Além disso, novo exame já está disponível 
no serviço de urgência e emergência do hospi-
tal. Trata-se da gasometria, utilizada em casos 
de insuficiência respiratória, por exemplo.

O médico patologista responsável pelo Nova aliança tem como meta dar mais agilidade aos serviços e qualidade ao atendimento

Novo exame de gasometria é utilizado em casos de insuficiência respiratória

de um ano de idade. Deve ser aplicada em 
recém-nascidos com peso igual ou superior 
a dois quilos, ainda na maternidade”.

Tatiana destaca que a vacina BCG deve 
ser dada nos primeiros dias de vida do bebê 
“porque ele nasce sem nenhum tipo de ger-
me e com ‘defesa zero’. Por esse motivo, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) con-
sidera a vacinação, juntamente com o aleita-
mento materno, a principal fonte de prote-
ção do bebê”.

A vacina é composta pelo bacilo de Cal-
mette & Guérin (daí o nome BCG), obtido 
pela atenuação da cepa Mycobacterium bo-
vis. Aplicada sob a forma de injeção intra-
dérmica, preferencialmente na parte supe-
rior do braço direito, quase sempre forma 
uma pequena cicatriz no local. Ao discorrer 
sobre aspectos técnicos, a enfermeira Môni-
ca Mallaman Moreno frisou que a aplicação 
da vacina exige destreza, por ser muito deli-
cada: “É diferente de todas as outras técni-
cas. Precisa ser dada na dose adequada e no 
local correto, sem eventos adversos”.

A tuberculose é uma doença infectocon-
tagiosa de notificação compulsória transmiti-
da pelo bacilo de Koch, denominado Myco-
bacterium tuberculosis, e além dos pulmões 
também pode atingir outros órgãos. Em Praia 
Grande, o Centro de Referência de Atendi-
mento à Tuberculose e Hanseníase (CRATH) 
e as Unidades de Saúde da Família (Usafas) 
realizam gratuitamente o tratamento.

Itapema Laboratório de Análises Clínicas, 
Dr. Celso Ricardo Fonseca, lembra que o 
atendimento da equipe segue os padrões de 
qualidade da empresa. “Estamos satisfeitos 
com a parceria com a Fundação do ABC. 
Nossa equipe atua com rigoroso controle 
de qualidade, seguindo padrões de nossas 
certificações”, destacou.

O Itapema atua na Baixada Santista e 
Litoral Norte há 38 anos. Já conquistou 
Certificado de Excelência da Sociedade 
Brasileira de Patologia Clínica e Medicina 
Laboratorial, assim como Certificado de 
Qualidade com padrões internacionais – 
ISO 9001:2000 –, além do ISO 9001-2008. 
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Campanha do Agasalho do 
Hospital nardini bate novo 

recorde de arrecadação

Com o slogan “Existe cura para o frio e você tem o re-
médio”, o Hospital Nardini de Mauá encerra a edição 2014 da 
Campanha do Agasalho com saldo significativo. Na tarde de 
12 de agosto, no auditório do hospital, foi anunciado o balanço 
final das doações: 3.478 peças arrecadadas em aproximadamen-
te 45 dias. Estiveram presentes no evento a secretária de Saúde 
Célia Bortoletto, a representante da Secretaria de Cidadania e 
Ação Social Márcia Serafim, o superintendente do hospital Dr. 
Morris Pimenta e Souza e a presidente da Associação de Vo-
luntários Calor Humano, Maria Bernadete Luna. A iniciativa é 
coordenada pelo hospital em parceria com a entidade, que atua 
há 23 anos no Nardini.

Com a colaboração da comunidade local, empresários e 
funcionários da Rede Municipal de Saúde, o volume de arre-
cadações superou todas as edições e praticamente triplicou em 
relação ao ano passado, quando a campanha rendeu 1.200 itens. 
Entre as principais peças doadas estão cobertores, casacos, cal-
ças e tênis. “Trabalhar no serviço de urgência não é fácil e trans-
formar essa ação em algo sólido em retribuição à sociedade é 
encantador. Agradecemos o empenho dos voluntários e de toda 
equipe do hospital pelo nível de conscientização e o resultado 
alcançado”, frisou a secretária de Saúde Célia Bortoletto.

O salto nas doações entre as duas últimas edições é atribu-
ído, entre outros fatores, à inédita expansão da campanha para 
a Rede Municipal de Saúde, que este ano participou abrigando 
pontos de coleta em cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde): 
Vila Assis, Vila Magini, Zaíra II, Jardim Flórida e Vila São João, 
além da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Assis.

Do total arrecadado, 2.188 peças foram encaminhadas – 
durante o mês de julho – para entidades beneficentes cadastra-
das na Secretaria de Cidadania e Ação Social, 890 serão desti-

Representantes do  
ABC participam de

Encontro Internacional 
de Reitores

Com participação de 1.103 universidades, repre-
sentando 33 países, foi realizado dias 28 e 29 de julho 
o “III Encontro Internacional de Reitores da Univer-
sia 2014”. Entre os representantes do Grande ABC 
que participaram do evento no Rio de Janeiro estive-
ram o vice-presidente da Fundação do ABC, Mauri-
cio Mindrisz, e o reitor da Fundação Santo André, 
professor José Amilton de Souza.

“O encontro internacional surpreendeu positiva-
mente tanto pela grande quantidade de países e uni-
versidades que compareceram, quanto pelos assun-
tos amplamente debatidos. Pudemos participar de 
discussões acerca de muitos temas contemporâneos 
e de fundamental aplicabilidade prática”, considera 
Mauricio Mindrisz, que acrescenta: “Acredito que o 
debate sobre a formação dos professores com olhar 
focado nos jovens de hoje esteve entre os pontos de 
destaque do evento. A preocupação não apenas com 
o conteúdo, mas com as novas expectativas dos es-
tudantes, a linguagem contemporânea e a aplicação 
prática de novas tecnologias ao ensino são temas que 
devem estar sempre em pauta nesse tipo de fórum 
educacional”.

Para o gestor da Fundação do ABC, a responsa-
bilidade social e ambiental das universidades também 
esteve em evidência. “Tivemos discussões coerentes, 
ressaltando a importância da inserção da instituição 
de ensino na realidade de seu entorno, contribuindo 
para o bem estar, desenvolvimento e transformação 
social da comunidade local”, completa Mindrisz.

A Universia é um projeto que nasceu há 14 anos 
na internet, a serviço da comunidade universitária 
ibero-americana. Conta hoje com 1.290 universida-
des parceiras dos 23 países ibero-americanos, co-
nectando 16,8 milhões de alunos e professores uni-
versitários para oferecer espaço comum de troca de 
conhecimento e cooperação, impulsionando projetos 
com universidades, empresas e alunos e atendendo 
às necessidades de pré-universitários, universitários, 
alunos de pós-graduação e professores. 

Mauricio Mindrisz, vice-presidente da Fundação do ABC, 
com José Amilton de Souza, reitor da Fundação Santo André

nadas para as quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) 
e outros 400 itens permanecem em estoque no hospital para 
suprir necessidades de pacientes e acompanhantes em situação 
de vulnerabilidade social. Todo o montante passou por triagem 
e foi embalado antes do destino final. “É muito gratificante ter 
a sensação de dever cumprido e perceber que a comunidade de 
Mauá, além de entender o papel do serviço voluntário, compre-
endeu que de alguma forma também pode cuidar daqueles que 
mais necessitam”, disse Maria Bernadete Luna.

VolUnTArIADo
O grupo voluntário Calor Humano atua há 23 anos no 

Nardini e presta atendimento gratuito aos usuários do hospital. 
Além de oferecer palavras de acolhimento e incentivo para pa-
cientes e familiares, é responsável por angariar diversas doações 
como enxovais, roupas, agasalhos, chinelos, utensílios domésti-
cos e de higiene pessoal para usuários e acompanhantes.

Gestores municipais e do Nardini com os membros da Associação de Voluntários Calor Humano

Márcia Serafim, Célia Bortoletto, Dr. Morris Pimenta  
e Maria Bernadete Luna

Fotos divulgação

Divulgação
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Departamento de Pediatria homenageia 
Dr. ricardo Seiti Assanome

O Departamento de Pediatria da Faculda-
de de Medicina do ABC comemorou em 7 de 
agosto o Dia do Pediatra. Apesar da relevância 
da data, a celebração neste ano não ocorreu em 
clima festivo. A equipe do setor elegeu como 
pediatra homenageado o Dr. Ricardo Seiti 
Assanome, ex-aluno formado pela 38ª turma 
(2011) e também egresso da Residência Médi-
ca em Pediatria, que faleceu em abril deste ano 
vítima da violência que aflige a sociedade.

Com sede no Anfiteatro Dr. David Uip e 
na presença dos familiares de Ricardo Assano-
me, o evento teve início com a mesa redonda 
“Violência contra crianças e adolescentes”. Em 
seguida foi realizada a homenagem ao pediatra 
da FMABC, cujo nome passou a batizar a Sala 
de Videoconferência – reinaugurada durante a 
solenidade.

“Conheci o Ricardo quando ele estava no 
4º ano de Medicina e acredito que ele me es-
colheu como uma de suas tutoras. Ao final da 
aula, ele me procurou para conversar e disse 
que pensava em cursar Pediatria. Foi quando 
começou uma relação professor-aluno mui-
to importante”, lembrou emocionada a pro-
fessora de Pediatria, Dra. Denise de Oliveira 
Schoeps, que completou: “Este deve ser um 
momento de reflexão. Não podemos mais per-
der alunos e jovens, que cuidamos com tanto 
carinho e a violência leva embora”.

Professora de Saúde Coletiva da FMABC 
e secretária de Política para Mulheres de Santo 
André, Silmara Conchão lembrou da relação 
próxima e de amizade entre estudantes e do-

centes na faculdade. “Nossos alunos não são 
números. Nossos alunos têm nome. A rela-
ção com os professores é muito próxima e 
formamos realmente uma família. Hoje é um 
dia especial, recheado de boas lembranças e de 
muito amor”, ressaltou.

O professor titular de Cirurgia Pediátrica, 
Dr. Pedro Muñoz Fernandez, ratificou: “Hoje 
é um dia para celebrar o que o Ricardo pode 
nos deixar de positivo. Devemos lembrar desse 
momento e refletir sobre a mobilização para 
a paz e para a construção de uma sociedade 
melhor”.

Já o presidente da Associação dos Docen-
tes da FMABC, Dr. Sergio Baldassin, destacou a 
importância do evento. “Nenhuma palavra pode 
amenizar a saudade dos amigos e familiares. O 
que nós, como instituição de ensino, podemos 
fazer é isso que está sendo realizado hoje: um 
debate sobre a violência e uma homenagem que 
eternizará o nome do Ricardo, em busca de dar 
algum sentido para o que aconteceu”.

O colega de graduação e companheiro de 
residência médica em Pediatria, Vinicius Pig-
notti Maielo, falou sobre o companheirismo e 
a saudade deixada pelo amigo. “Desde que pi-
sei na faculdade, o Ricardo foi o primeiro que 
me acolheu. Por 8 anos convivemos de maneira 
muito próxima. Acredito que o que mais me 
marcou foi a forma como nos relacionamos 
com a família e o sorriso dele. Era uma pessoa 
sempre alegre. É muito fácil falar de coisas boas 
do Ricardo e essas coisas boas vão ficar”.

Representando a família do homenageado, 

o primo de Ricardo Assanome, Celso, falou 
sobre a vocação para a Pediatria. “Nós cres-
cemos juntos, jogávamos bola, empinávamos 
pipa. Fizemos um trote no Ricardo quando ele 
entrou na faculdade e vimos ele crescer, evoluir 
e se formar. Ele fazia a Pediatria de coração. 
Tinha um dom, que era cuidar de crianças. Era 
o que ele fazia de melhor. Vai ficar marcado 
para sempre em nossos corações”.

Após a inauguração da “Sala de Videocon-
ferência Dr. Ricardo Seiti Assanome”, a pro-
fessora de Pediatria, Dra. Neusa Falbo Wan-
dalsen, agradeceu a presença dos familiares do 
homenageado. “Queríamos muito fazer essa 

homenagem e conversamos bastante para de-
cidir como faríamos. Agradecemos a presença 
da família, pois esse é um evento que organiza-
mos com o coração”.

DEBATE ConTrA A VIolênCIA
Coordenada pela psicóloga e professora 

do Departamento de Pediatria da Faculdade 
de Medicina do ABC, Dra. Maria Regina Do-
mingues de Azevedo, a mesa redonda “Violên-
cia contra crianças e adolescentes” teve entre 
os debatedores os doutores Eduardo Dias de 
Souza Ferreira, Maria Aparecida Dix Chehab e 
Silmara Conchão.

Sergio Baldassin, Pedro Muñoz Fernandez, Silmara Conchão, Denise Schoeps, Celso e Vinicius Maielo

Equipe do Departamento de Pediatria, familiares de Ricardo Assanome e 
demais convidados em visita à nova Sala de Videoconferência
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Angioedema hereditário será tema de  
palestra gratuita na APM de Santo André

Com apoio da Faculdade de Medicina 
do ABC, a Casa do Médico da Associação 
Paulista de Medicina de Santo André rea-
liza em 3 de setembro a palestra “Angioe-
dema hereditário: quando pensar e o que 
fazer?”. Com entrada gratuita e início às 
19h30, o encontro estará sob responsabili-
dade da médica pediatra e imunologista do 
Ambulatório de Infecções de Repetição da 
FMABC, Dra. Anete Sevciovic Grumach.

O evento é destinado a médicos e pro-
fissionais da saúde em geral. Interessados 
podem obter mais informações pelo tele-
fone (11) 4990-0168 ou pelo e-mail info@
apmsantoandre.org.br. A Casa do Médico 
da APM de Santo André fica na Av. dos 
Andradas, n° 224 - Bairro Santa Tereza.

DIAgnóSTICo 
ESPECIAlIzADo
O angioedema hereditário (AEH) é 

doença genética hereditária que atinge am-
bos os sexos. Os portadores apresentam 
episódios recorrentes de inchaços ao lon-
go da vida – conhecidos pelo termo an-
gioedema (angio = vaso sanguíneo; edema 
= inchaço).

As crises de inchaço podem ocorrer 
de forma espontânea ou decorrentes de 
fatores desencadeantes, como traumas no 
local, infecção, alterações hormonais ou 
cirurgias. O inchaço pode ocorrer nos te-
cidos subcutâneos das mãos, dos pés, da 
face e dos órgãos genitais, bem como nas 

Entre as complicações, edema de glote pode ser fatal em até 40% dos casos sem tratamento
mucosas do trato gastrintestinal, da laringe e 
de outros órgãos internos como o intestino, 
por exemplo. “O inchaço que atinge a face, os 
genitais, as mãos e os pés é geralmente doloro-
so, desfigurante e debilitante para os pacientes. 
Já os inchaços abdominais causam dor intensa, 
náusea, vômito e diarreia, muitas vezes envol-
vendo acúmulo de líquido no interior do abdô-
men e perda excessiva de fluídos do plasma”, 
explica Dra. Anete Sevciovic Grumach, que 
completa: “As crises de edema laríngeo podem 
levar ao fechamento das vias áreas superiores 
e podem ser potencialmente fatais, levando à 
morte por asfixia. Este quadro é conhecido 
como ‘edema de glote’, com taxa de mortalida-
de estimada em 40% nos casos não tratados”.

A estimativa de prevalência do angioedema 
hereditário é de um caso em 50 mil indivíduos, 
sem diferenças entre gêneros ou grupos étni-
cos. Visto que trata-se de doença rara – corres-
ponde a aproximadamente 2% dos casos clíni-
cos de angioedema – e devido a apresentação 
clínica variável, geralmente é mal diagnosticada 
e, consequentemente, subdiagnosticada. “Um 
terço dos pacientes com angioedema heredi-
tário não diagnosticados, que sofrem de crises 
abdominais, pode ser submetido desnecessa-
riamente a procedimentos cirúrgicos, porque 
os sintomas muitas vezes simulam condições 
de abdômen agudo, como uma apendicite”, 
exemplifica Dra. Anete Sevciovic Grumach.

Segundo a especialista da FMABC, o siste-
ma imunológico do corpo humano, entre ou-
tras funções, trabalha para defender o organis-

tros países. “Nos últimos 6 anos o cená-
rio mudou notavelmente graças a intensas 
pesquisas de indústrias farmacêuticas, dire-
cionadas exclusivamente para o tratamento 
da doença. Esperamos para os próximos 
anos o lançamento de pelo menos três no-
vos medicamentos para a terapia específica 
contra o angioedema hereditário”, adianta 
Dra. Anete Grumach.

rEConHECIMEnTo 
InTErnACIonAl
Apêndice do Ambulatório de Infecções 

de Repetição, o Laboratório de Imunolo-
gia da FMABC é considerado desde 2012 
centro de referência para diagnóstico de 
Angioedema Hereditário. Estudo pioneiro 
realizado no local, em colaboração com a 
Universidade de Bonn, da Alemanha, foi 
apresentado em 2012 pela Dra. Anete Se-
vciovic Grumach na Reunião Global de 
AEH, realizada na Dinamarca. A médica 
também levou o nome da Medicina ABC 
a Buenos Aires, quando foi vice-presidente 
do primeiro Congresso Latino america-
no de AEH e participou do Consenso de 
Classificação do Angioedema Sem Urticá-
ria, respondendo pela área de Angioedema 
Idiopático. Em 2013, Dra. Anete Gruma-
ch foi indicada para membro dos Comitês 
da Sociedade Latino Americana de Alergia 
e Imunologia e participa do Comitê de 
Angioedema Hereditário da Organização 
Mundial de Alergia (WAO). 

mo contra vírus, bactérias, corpos estranhos e 
processos inflamatórios. Porém, também exis-
te o sistema complemento – um grupo de pro-
teínas que atua no processo inflamatório do 
organismo e faz parte da resposta imune. Nos 
portadores de angioedema hereditário há uma 
mutação, uma alteração no gene que produz a 
proteína chamada inibidor de C1-esterase, que 
controla o sistema complemento. Essa altera-
ção no gene ocasiona a deficiência ou a função 
inadequada do inibidor de C1-esterase, levan-
do então ao quadro clínico da doença.

Ainda não existe cura para o angioedema 
hereditário, mas há medicamentos capazes de 
prevenir as crises. Desde os anos 80, o Brasil 
trata crises graves com plasma fresco, embora 
outros recursos estejam disponíveis em ou-

Já no início dos trabalhos, a professora de 
Pediatria da FMABC, Dra. Maria Aparecida 
Dix Chehab, apresentou contexto histórico 
da violência contra crianças desde o Egito, 
quando um Faraó, com medo de perder seu 
poder, pedia para a parteira que matasse seus 
filhos asfixiados ao nascimento e sem que a 
mãe tivesse conhecimento. A médica narrou 
casos de violência infantil e falou sobre a cria-
ção do primeiro CRAMI - Centro Regional 
de Atenção aos Maus Tratos na Infância do 
Brasil e também em Santo André. “As crianças 
e adolescentes correspondem a um terço da 
população brasileira. Neste ano pudemos con-
templar iniciativas como a Lei da Palmada e a 
criação da Secretaria de Política para Mulheres 
de Santo André, que acolhe também os filhos, 
já que muitas vezes os maus tratos se estendem 
a eles”, afirmou.

A professora de Saúde Coletiva e se-

cretária de Política para Mulheres de Santo 
André, Silmara Conchão, expôs histórias de 
superação de mulheres e crianças que sofre-
ram maus tratos e conseguiram seguir com 
suas vidas. “É angustiante ver as notícias de 
violência, seja ela flagrada ou sutil. Acredi-
to que se falarmos de paz, diminuiremos a 
cultura da violência que estamos vivendo. 
Todas as minhas pesquisas são qualitativas e 
não quantitativas, porque preciso ilustrar os 
números com histórias, boas ou ruins. No 
final são nossas histórias que restarão”.

Professor de Direitos Humanos da Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP), Eduardo Dias de Souza Ferreira comple-
tou: “Não adianta criar a criança na base da 
palmada e depois fazer um discurso de paz, 
contra a violência, porque ela não viveu isso”. 
Para o especialista, “aquele que hoje abusa e 
agride já foi abusado e agredido no passado”. 

Maria Aparecida Dix Chehab, Maria Regina Domingues de Azevedo, Silmara Conchão  
e Eduardo Dias de Souza Ferreira

Dra. Anete Sevciovic Grumach,  
especialista da FMABC convidada para palestra 

sobre angioedema hereditário
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Medicina ABC e Metodista atuam em 
Paranapiacaba contra vulnerabilidade social

Cerca de 20 alunos da Faculdade de Me-
dicina do ABC e Universidade Metodista de 
São Paulo realizaram durante todo o mês julho 
ações sociais voltadas à população de Parana-
piacaba e Parque Andreense – regiões de áreas 
de mananciais de Santo André. O trabalho fez 
parte do projeto Gênero, Saúde e Meio Am-
biente, que há cerca de um ano reúne estudan-
tes da FMABC e UMESP em trabalhos sociais, 
ambientais e de saúde. Em novembro de 2013, 
a importância da iniciativa foi reconhecida pela 
Prefeitura de Santo André, que assinou termo 
de cooperação com as instituições de ensino. 
Desde então já foram oito visitas à localidade, 
com propostas que visam, principalmente, ga-
rantir o acesso de mulheres e jovens de bairros 
afastados às políticas públicas disponíveis em 
áreas centrais da cidade.

Elaborado pela Secretaria de Política para 
Mulheres, o “Gênero, Saúde e Meio Am-
biente” busca a interlocução entre o Poder 
Público, universidades e a populações da área 

de manancial. A ideia é realizar levantamen-
to das principais demandas nas áreas de vul-
nerabilidade social, a fim de propor soluções 
mais adequadas à realidade da população local. 
Diante das ações e da repercussão positiva do 
projeto, a ministra da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, Eleonora Menicucci, esteve 
em Paranapiacaba na tarde de 19 de julho para 
conhecer a equipe e ver de perto o trabalho 
desenvolvido com comunidade local.

DE CASA EM CASA
Em julho deste ano, o grupo de alunos 

realizou três ações. A primeira foi o “Quem 
Bate Lá?”, que consiste em visitas domiciliares 
às famílias da região para traçar perfil popula-
cional a partir de indicadores socioeconômicos 
e de saúde. No final de 2013, grupos de alu-
nos, orientados por professores, aplicaram 300 
questionários, que entre outros temas abordam 
“Violência doméstica e contra a mulher”, “Se-
gurança pública”, “Educação”, "Dependência 

São Bernardo triplica número de agentes comunitários de saúde em sete anos
Na semana em que foi comemorado 

o Dia do Agente Comunitário de Saúde (7 
de julho), a Prefeitura de São Bernardo ce-
lebrou o fato de praticamente ter triplicado 
o número de profissionais que fazem o tra-
balho diretamente junto a famílias do mu-
nicípio. No fim de 2007, a cidade dispunha 
de 331 profissionais atuando nos bairros. 
Neste ano já são 1.115 agentes.

Todos os dias, os agentes saem para 
as ruas para visitar famílias, levar infor-
mações sobre receitas médicas, avisar da 
chegada de medicamentos na unidade 
de saúde e lembrar sobre uma consulta 

Há pouco mais de quatro anos, Maria Cel-
ma da Silva é uma dessas agentes comunitá-
rias. Responsável por 140 domicílios na área 
do Taboão, hoje ela é facilmente reconhecida 
nas ruas do bairro. “Mesmo quando não estou 
trabalhando, me param na rua para pedir algu-
ma orientação sobre as atividades da UBS ou 
sobre agendamento de consulta”, destaca.

Celma explica que o Agente Comunitário 
de Saúde é o profissional que cria vínculo com 
a comunidade e tenta levantar qual é a assistên-
cia em saúde que as famílias necessitam. Ela 
diz que, em alguns casos, a causa de uma do-
ença não é patológica. “Com o tempo criamos 

Município passou de 331 profissionais em 2007  
para 1.115 agentes em 2014

laços de amizade com essas pessoas, que 
nos falam sobre seus problemas familiares 
e pessoais, que muitas vezes podem ser o 
verdadeiro motivo de uma doença”.

Cada agente tem um médico da Estra-
tégia de Saúde da Família como referência 
e as informações coletadas em cada resi-
dência são discutidas com o profissional, 
que passa a ter mais subsídios para aten-
der o paciente.

O Programa de Agentes Comunitá-
rios de Saúde foi implantado em 1997, 
atendendo inicialmente a população da 
Vila São Pedro.

marcada, entre outras ações. Cada um desses 
profissionais é responsável por atender, em 
média, 200 famílias.

química” e “Acesso aos serviços de saúde”. 
Todos os dados coletados já foram tabulados e 
no momento estão em fase de análise. “A pes-
quisa mostrará retrato fiel de quem vive nessa 
área de manancial. Por sugestão dos próprios 
alunos, assim que terminarmos a análise dos 
dados pretendemos realizar audiência pública 
e convidar autoridades municipais para apre-
sentação dos resultados”, adianta a secretária 
de Política para Mulheres de Santo André e 
coordenadora da Comissão de Extensão da 
FMABC, professora Silmara Conchão.

A segunda ação foi batizada “Promotora 
Legal de Cidadania”. A partir da iniciativa foram 
ministradas aulas todas as tardes sobre legisla-
ção, saúde e direitos da mulher, a fim de capaci-
tar líderes femininas na comunidade, que disse-
minem informações, defendam os direitos e o 
fim da violência contra mulher. Entre os assun-
tos em destaque estiveram “Saúde da mulher” 
e “Violência doméstica”, que foram abordados 
inclusive junto ao público masculino, em busca 
de orientação e maior conscientização.

Já o trabalho “Pense Bem” realizou visitas 

às escolas de Paranapiacaba e Parque Andreen-
se, com objetivo de promover a prevenção de 
acidentes junto às crianças da região. O trabalho 
foi concebido sob orientação do professor de 
Neurologia da FMABC, Dr. Marco Prist Filho.

FESTIVAl DE InVErno 
DE PArAnAPIACABA
Nos finais de semana de julho, durante o 

tradicional Festival de Inverno de Paranapiaca-
ba, a equipe do projeto Gênero, Saúde e Meio 
Ambiente desenvolveu campanhas de orienta-
ção e promoção à saúde e de combate à vio-
lência contra a mulher. Também houve rodas 
de conversas com a população e os alunos pu-
deram utilizar como ferramenta de apoio um 
ônibus lilás estacionado nas imediações, que 
integra o programa federal “Mulher, viver sem 
violência”.

Neste meio de ano, participaram pela 
FMABC estudantes de Medicina, Nutrição, 
Enfermagem e Fisioterapia. A Metodista en-
volveu alunos de Biomedicina, Engenharia 
Ambiental, Odontologia e Biologia. 

Ministra Eleonora Menicucci esteve no Festival de Inverno para conhecer o projeto  
“Gênero, Saúde e Meio Ambiente”

PMSBC/Nilson Sandre
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Prefeita do guarujá participa de reunião no 
Emílio ribas II com Diretoria da FUABC

Acompanhada do secretário adjunto de 
Saúde, Dr. Rui de Paiva, a prefeita do Gua-
rujá Maria Antonieta de Brito esteve na ma-
nhã de 25 julho no Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II para reunião com membros 
da Diretoria da Fundação do ABC – orga-
nização que assumiu recentemente a gestão 
do equipamento de saúde no Litoral paulista. 
Participaram do encontro o presidente e o 
vice da FUABC, respectivamente Marco An-
tonio Santos Silva e Mauricio Mindrisz, além 
do superintendente da unidade, Reginaldo 
Reple Sobrinho, da diretora de enfermagem, 
Carmen Lúcia Pimenta Simões, e do diretor 
técnico, Dr. Orival Silveira.

Segundo a prefeita, a parceria com a Fun-
dação do ABC integra desejo da administração 
municipal de melhorar o atendimento. “Que-
remos oferecer serviços cada vez mais satisfa-
tórios à população. Temos buscado recursos 
estaduais e federais para melhorar a infraestru-
tura dos equipamentos, assim como parceiros 
que contribuam na gestão das unidades, me-
lhorando a avaliação dos usuários, principal-
mente nos serviços de urgência e emergência”, 
revelou Maria Antonieta de Brito.

O presidente da FUABC colocou a 
entidade à disposição da Prefeitura para 
colaborar não somente nas questões liga-
das ao Emílio Ribas II, mas na saúde do 
município de maneira geral. “Temos mais 
de 45 anos de experiência em saúde e será 
um prazer contribuir com a Administração 
na qualificação dos serviços e melhoria do 
atendimento aos munícipes”, garantiu Mar-
co Antonio Santos Silva.

Durante a reunião, as autoridades do 
Guarujá adiantaram planos de transferir equi-

pamentos municipais no entorno do Emílio 
Ribas II, a fim de liberar toda a quadra para 
unidades de saúde estaduais. “Nossa ideia é 
devolver ao Estado todo o terreno que foi ce-
dido ao município para atendimentos em saú-
de. Iniciamos com o Emílio Ribas II e poste-
riormente pretendemos transferir outras duas 
unidades que funcionam no entorno, que são 
o prédio de atendimento de especialidades e a 
UPA 24 Horas”, detalhou o secretário adjun-
to de Saúde do Guarujá, Dr. Rui de Paiva.

A partir dessas adequações, o Estado po-
derá ampliar investimentos no Emílio Ribas 
II. Já existem tratativas para criação de mais 
100 leitos na unidade, com possibilidade de 
ampliação das especialidades médicas oferta-
das. Outra negociação avançada diz respeito à 
instalação de um Ambulatório Médico de Es-
pecialidades no Guarujá, que poderia ocupar 
espaços adjacentes ao Emílio Ribas II.

rEFErênCIA EM InFECTologIA
Com mais de 45 anos dedicados ao ensi-

no, pesquisa e assistência à saúde, a Fundação 
do ABC expandiu fronteiras e deu início em 
1º de julho à gestão plena do Instituto de In-
fectologia Emílio Ribas II – hospital estadual 
especializado em doenças infectocontagiosas. 
A nova parceria com a Secretaria de Estado 
da Saúde marcou a entrada da FUABC no 
Guarujá e ampliou a presença da entidade no 
Litoral Paulista, onde já administra o Hospital 
e Pronto-Socorro Central de Bertioga, assim 
como o Ambulatório Médico de Especiali-
dade (AME) de Praia Grande e o Complexo 
Municipal Irmã Dulce, na mesma cidade.

Vocacionado ao atendimento de doen-
ças infecciosas e parasitárias, o Instituto de 

Prefeita do Guarujá durante reunião com gestores da FUABC

Infectologia Emílio Ribas II registra capa-
cidade média de internação de 15 pacientes. 
Em curto prazo, a FUABC planeja ampliar 
o serviço para 80 pacientes. A unidade rece-
be encaminhamentos de hospitais de toda a 
região da Baixada Santista para o cuidado de 
diferentes doenças infectocontagiosas, entre 
as principais HIV/Aids, tuberculose, dengue, 
leptospirose, meningites meningocócicas, 
complicações por gripe e hepatites. “Nosso 
compromisso com o Governo do Estado é 
tornar o Hospital Emílio Ribas do Guarujá 
referência para toda a Baixada Santista. Por 
isso estamos buscando aproximar cada vez 
mais a FUABC do Estado e das prefeituras da 
região – principalmente a do Guarujá. Que-
remos colocar à disposição toda a expertise 
dos profissionais da unidade, atendendo as 
demandas e melhorando as condições locais 
de saúde”, reforça o superintendente Reginal-
do Reple Sobrinho.

A Fundação do ABC iniciou o trabalho 
no Hospital Emílio Ribas II com 33 leitos de 

enfermaria em operação. Até o final de 2014 
serão abertos 17 leitos de Terapia Intensiva, 
colocando em funcionamento 100% da capa-
cidade instalada – ou seja, total de 50 leitos de 
infectologia.

A unidade funciona 24 horas por dia inin-
terruptamente. Além do atendimento médico 
e de enfermagem, também estão disponíveis 
exames laboratoriais e de imagem, como 
raio-x, ultrassonografia e endoscopia. Não há 
serviço de pronto-socorro. Os pacientes são 
atendidos mediante encaminhamento coor-
denado pela CROSS - Central de Regulação 
de Oferta de Serviços de Saúde, do Gover-
no do Estado. Os nove municípios que inte-
gram a Baixada Santista utilizam os serviços 
do Emílio Ribas II, totalizando população de 
dois milhões de habitantes – que pode chegar 
a sete milhões nos períodos de férias.

Inicialmente são 110 funcionários – boa 
parte que já atuava previamente à chegada da 
FUABC. Ao atingir pleno funcionamento se-
rão cerca de 200 colaboradores. 

No Hospital Emílio Ribas II, Reginaldo Reple, Carmen Lúcia Simões, Mauricio Mindrisz, Maria Antonieta de Brito, Marco Antonio Santos Silva, Orival Silveira e Rui de Paiva




