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Reencontro marca
40 anos da primeira
turma de Medicina

Mutirões de câncer de
boca e de próstata atendem 

quase 3.000 em SBC

FUABC e FMABC
comemoram 

“Dia do Professor”

Pág. 2
O Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein”, de Santo André, recebeu em novembro o Prêmio Dr. Pinotti - Hospital Amigo da Mulher. 

Trata-se de reconhecimento da Câmara dos Deputados, entregue às instituições com atuação destacada na promoção,  
acesso e qualificação dos serviços de saúde da mulher. Pág. 3

Unidade da FUABC conquista prêmio 
de “Hospital Amigo da Mulher”
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Medicina ABC faz mutirão de
doença de Parkinson em Mauá

A Faculdade de Medicina do ABC 
organizou em 8 de novembro mutirão 
gratuito e aberto à população para diag-
nóstico de doença de Parkinson. A ação 
recebeu 30 pacientes no ambulatório do 
Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini 
de Mauá, sob responsabilidade do Grupo 
de Distúrbios de Movimento da discipli-
na de Neurologia da FMABC. O objetivo 
foi diagnosticar pessoas com sintomas su-
gestivos à doença, entre os quais tremo-
res, lentidão progressiva dos movimentos 
e rigidez muscular, entre outros distúrbios 
de movimento. Pacientes com distúrbios 
cognitivos – como esquecimento – tam-
bém puderam recorrer ao mutirão.

O diagnóstico da doença de Parkin-
son é clínico, por meio da história do 
paciente e avaliação neurológica. Casos 
duvidosos foram encaminhados para exa-
mes subsidiários e exames laboratoriais. 
“Buscamos divulgar o Parkinson e pro-
porcionar atendimento aos pacientes com 
a doença ou com suspeita e que ainda não 
realizam acompanhamento neurológico”, 
explica Dra. Margarete de Jesus Carvalho, 

professora de Neurologia e coordenadora 
do Ambulatório de Distúrbios de Movi-
mento da FMABC.

Morador do Parque das Américas, em 
Mauá, Francisco José Aleixo, 74 anos, parti-
cipou pela primeira vez do mutirão e elogiou 
a organização da ação. “Sofri derrame há 15 
anos e preciso de acompanhamento neuro-
lógico. Fiquei satisfeito com o atendimento 
prestado e principalmente por não precisar 
esperar”, comentou o aposentado.

Já a filha de um paciente de 87 anos ob-
servou a importância do cuidado prestado 
às pessoas mais velhas. “O acolhimento e 
atenção fazem toda a diferença para a pes-
soa idosa. Os profissionais estão de para-
béns”, disse Dóris de Fátima dos Santos, 59, 
moradora de São Bernardo do Campo.

Cerca de 15 pessoas estiveram envol-
vidas nos atendimentos entre médicos, 
professores, alunos e voluntários. Casos 
confirmados foram encaminhados para 
tratamento no Ambulatório de Neurolo-
gia da Faculdade de Medicina do ABC 
ou para o serviço de referência mais pró-
ximo do paciente.

Ação recebeu 30 pacientes no ambulatório do Hospital Nardini

Incontáveis motivos
para comemorar

Novembro come-
çou em clima de festa. 
Recebemos no campus 
da Faculdade de Medi-
cina do ABC os pionei-
ros, alunos da primeira 
turma de Medicina. Em 
1969, esses acadêmicos 
deram início à trajetória 
de sucesso desta escola. 
Formados em 1974, re-
tornaram para comorar 
40 anos e encontraram 
um novo campus, muito 
maior e mais moderno, 
porém, com os con-
ceitos centrais, por eles 
plantados, ainda produ-
zindo bons frutos. Antes 
de descerrarmos placa comemorativa pelas 
quatro décadas passadas, fiz questão de res-
saltar esse legado deixado às demais turmas 
da faculdade – uma herança baseada, princi-
palmente, no amor, respeito e orgulho de ser 
egresso da FMABC.

Da mesma maneira que começamos o 
mês, iremos encerrá-lo. Em 29 de novembro 
reuniremos 702 convidados para a festa de 
45 anos da Faculdade de Medicina do ABC. 
Será, sem dúvidas, a maior confraternização 
já organizada pela Associação dos Ex-Alunos 
(ASSEX) e o clima pré-festa não poderia ser 
melhor. Pelo campus, nas redes sociais e nas 
rodas de amigos, o assunto está presente e a 
ansiedade prevalece. Estão todos contando 
os dias para reencontrar pessoas queridas, 
rever antigos colegas de turma e, acima de 
tudo, festejar essa data tão importante para a 
FMABC.

E hoje motivos não faltam para feste-
jarmos. Com muito trabalho, esforço dos 
funcionários, alunos e do corpo docente, 
conseguimos atingir patamar de excelência 
tanto no ensino e na assistência, como na 

pesquisa e na extensão. 
Trabalhamos com inten-
sidade em várias frentes 
e não há dúvidas sobre a 
importância de nosso pa-
pel na Saúde do Grande 
ABC. Como exemplos 
mais recentes, podemos 
citar o mutirão “Abra a 
Boca para a Saúde”, em 
São Bernardo, pelo qual 
foram atendidos cerca 
de 1,8 mil pacientes em 
busca de prevenir o cân-
cer de boca. No Hospital 
Anchieta, 550 pacientes 
passaram por consultas 
urológicas em um úni-
co dia, visando agilizar o 

atendimento e promover a saúde do homem. 
Por fim, comandamos em Mauá um mutirão 
para diagnóstico de doença de Parkinson, re-
alizado no Hospital Nardini.

No âmbito do ensino, tivemos recente-
mente a 6ª edição do OSCE, nossa já tradicio-
nal Avaliação Prática Objetiva Estruturada. 
Trata-se de um grande evento desenvolvido 
no campus, que avalia habilidades específicas 
de alunos do 6º ano de Medicina. Além dos 
100 acadêmicos que realizaram o exame, ti-
vemos cerca de 80 alunos de outros anos do 
curso médico participando da atividade, além 
de 30 funcionários e mais de 50 professores. 
A grande mobilização de pessoal e a necessi-
dade de logística apurada para o sucesso da 
ação valem a pena. O OSCE engrandece a 
FMABC e ratifica nossa preocupação com a 
formação dos alunos. Em vista disso, anun-
ciamos com satisfação que, a partir de 2015, 
ampliaremos esse trabalho e integraremos os 
estudantes de 5º ano à avaliação.

Dr. Adilson Casemiro Pires
Diretor da FMABC

PMM/Roberto Mourão
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Hospital da Mulher recebe 
Prêmio Dr. Pinotti de 

“Hospital Amigo da Mulher”

Campanha arrecada mais de 300 brinquedos

Câncer de  
mama é tema  

de palestra

O Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein”, de 
Santo André, recebeu em 7 de novembro o Prêmio Dr. Pinotti 
- Hospital Amigo da Mulher. Trata-se de reconhecimento da 
Câmara dos Deputados, entregue às instituições com atuação 
destacada na promoção, acesso e qualificação dos serviços de 
saúde da mulher. A solenidade contou com presenças da vice-
prefeita de Santo André, Oswana Fameli, da vereadora Bete 
Siraque, do secretário de Saúde Homero Nepomuceno Duar-
te e da superintendente da unidade, Dra. Rosa Maria Pinto de 
Aguiar, além do deputado Vanderlei Siraque – quem indicou 
o hospital ao prêmio.

“O prêmio reconhece as ações do Hospital da Mulher e 
o serviço de qualidade ofertado à população. Somos hospital 
referência para o município e buscamos sempre atender às 
necessidades dos cidadãos”, considera a superintendente do 
Hospital da Mulher, Dra. Rosa Maria Aguiar.

REConHECIMEnTo nACIonAl
O Prêmio Dr. Pinotti foi instituído pela Resolução n.º 

15/2009 da Câmara dos Deputados e atualizado pela Resolu-
ção nº 52/2014. É concedido anualmente a no máximo cinco 
entidades governamentais ou não governamentais, cujos tra-
balhos ou ações merecerem destaque na promoção de acesso 
e qualificação dos serviços de saúde da mulher.

Cada um dos membros do Congresso Nacional pode in-
dicar uma entidade. Conselho formado por um representante 
de cada partido político com assento na Câmara dos Deputa-
dos é responsável pela seleção dos premiados.

A distinção leva o nome do médico ginecologista paulista 
José Aristodemo Pinotti (1934-2009), que se notabilizou por 
promover políticas voltadas para as mulheres nos diversos 
cargos públicos em que ocupou, entre os quais de deputado 
federal e de secretário de Saúde do Estado de São Paulo. 

O Dia das Crianças costuma ser sinônimo de ganhar 
brinquedo. Porém, muitas crianças carentes não têm opor-
tunidade de viver a alegria de receber um presente nes-
sa data tão especial. Foi pensando nesses pequenos mais 
necessitados que o Hospital da Mulher “Maria José dos 
Santos Stein”, de Santo André, realizou entre 6 e 31 de 
outubro a campanha “Desafio Solidário”. A ação social 
em comemoração ao mês das crianças mobilizou funcio-
nários e comunidade, atingindo total de 300 brinquedos 
arrecadados.

Todas as doações foram destinadas à entidade filantró-
pica Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”, localizada 
no Parque Novo Oratório, em Santo André. “Escolhemos 
a Cidade dos Meninos porque conhecemos de perto e 
admiramos o trabalho realizado. É inspirador o cuidado 
no acolhimento das crianças e adolescentes carentes, ofe-
recendo a oportunidade de uma vida digna”, considera a 
superintendente do Hospital da Mulher, Dra. Rosa Maria 
Pinto de Aguiar.

O setor de mastologia do Hospital da Mulher "Ma-
ria José dos Santos Stein" promoveu em 28 de outubro 
palestra sobre “Perspectivas do Tratamento do Câncer 
de Mama e Cirurgia Oncoplástica”. O evento teve lugar 
no auditório da instituição, destinado a colaboradores, 
usuárias dos serviços de saúde e população em geral.

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 levantamento do Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), que estima para 2014 cerca de 57 mil novos 
casos da doença no país. 

O diagnóstico precoce continua sendo o passo mais 
importante para a cura. “Fico honrado em poder passar es-
sas informações para os nossos clientes e para os interessa-
dos. Esses multiplicadores é que fazem com que a doença 
seja cada vez mais debatida e que as mulheres se conscien-
tizem sobre a própria saúde”, pontua o médico Guerino 
Barbalaco Neto, responsável pelo setor de mastologia do 
Hospital da Mulher e quem ministrou a palestra.

oUTUBRo RoSA
Em comemoração ao movimento mundial “Outu-

bro Rosa”, desde o início do mês de outubro, o Hospital 
da Mulher de Santo André iluminou sua fachada com a 
cor da campanha. O objetivo foi conscientizar a popula-
ção sobre a importância da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama.

O movimento Outubro Rosa surgiu em 1990 durante 
a primeira “Corrida pela Cura”, em Nova York, que desde 
então promove a ação anualmente. Entretanto, somente 
em 1997 entidades das cidades de Yuba e Lodi, também 
nos Estados Unidos, começaram a promover atividades 
voltadas ao diagnóstico e prevenção da doença, escolhen-
do o mês de outubro como epicentro dos trabalhos. Hoje 
o Outubro Rosa é realizado em diversos países pelo mun-
do. No Brasil, a primeira iniciativa nesse sentido ocorreu 
em 2002, com a iluminação do monumento Mausoléu 
do Soldado Constitucionalista, na Capital, e daí em diante 
passou a ser repetido em vários cantos do país.

Dr. Homero Duarte, Dra. Rosa Maria Aguiar, Oswana Fameli, 
Vanderlei Siraque e Bete Siraque

Dra. Rosa Maria Aguiar:  
“Prêmio reconhece as ações do Hospital da Mulher”

De acordo com a médica, são muitas as vantagens para 
quem ganha um brinquedo. “O brinquedo é um objeto 
que nos traz várias possibilidades de aprendizagem e ga-
nhos nos aspectos sensoriais, motores, cognitivos, afetivo-
emocionais e sociais. Sem contar que é sempre gratificante 
ver o sorriso no rosto de uma criança quando é presentea-
da”, completa Dra. Rosa Aguiar, que também é pediatra. Em outubro, fachada do hospital permaneceu “rosa”

Ação social beneficiou crianças da entidade filantrópica Cidade 
dos Meninos “Maria Imaculada”, no Parque Novo Oratório
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Fundação do ABC e Medicina ABC 
celebram “Dia do Professor”

Dra. Davimar Borducchi recebe título de cidadã são-bernardense

A Fundação do ABC e a Faculdade de 
Medicina do ABC reuniram em 15 de ou-
tubro dezenas de docentes das instituições 
para homenagem pelo Dia do Professor. 
A comemoração teve lugar no Anfiteatro 
Dr. David Uip e contou com presenças do 
presidente e do vice-presidente da FUABC, 
Marco Antonio Santos Silva e Mauricio 
Mindrisz, assim como do diretor e do vice-
diretor da FMABC, Dr. Adilson Casemiro 
Pires e Fernando Luiz Affonso Fonseca, en-
tre outras autoridades. O evento teve organi-
zação da Diretoria Executiva Administrativa 
e de Patrimônio da FUABC, que providen-
ciou cafés da manhã e da tarde para a data, 
além de presentear todos os docentes com 
estojo contendo caneta e pen drive perso-
nalizados.

“Agradeço, de coração, toda colaboração 
e dedicação do corpo docente com essa Di-
retoria. Ficamos muito felizes com o com-
promisso assumido pelos professores para o 
ensino de qualidade e o crescimento da insti-
tuição”, declarou o diretor Dr. Adilson Case-
miro Pires, que também falou sobre a história 
da FMABC, dificuldades e superação, lem-
brando da importância dos docentes nessa 
trajetória de sucesso – com menção especial 
ao Dr. Milton Borrelli, diretor nos mandatos 
1994-1998 e 1998-2002.

Já o presidente da FUABC, Dr. Marco 
Antonio Santos Silva, afirmou: “Os profes-
sores podem mudar a história do país, pois 
são o elemento mais importante dentro das 
etapas que integram a formação profissio-

nal”. Segundo o gestor, a Fundação do ABC 
tem obrigação de investir em capacitação e 
infraestrutura. “Estaremos sempre abertos 
para esse tipo de investimento. Recentemen-
te criamos a Diretoria Executiva de Recursos 
Humanos da FUABC, que busca, justamen-
te, trabalhar o desenvolvimento das pessoas 
e a capacitação”, exemplificou.

Durante a solenidade, Dr. Adilson Case-
miro Pires fez questão de homenagear um 
dos mais antigos professores da escola, Dr. 
Roberto Bahdur, que desde 1972 integra o 
corpo docente da instituição.

CElEBRAção HISTóRICA
A origem da data comemorativa remete a 

D. Pedro I, que em 1827 baixou decreto im-
perial criando o ensino elementar no Brasil. O 
documento determinava que “todas as cida-
des, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de 
primeiras letras”. O texto regulamentava ainda 
a descentralização do ensino, o salário dos pro-
fessores, as matérias básicas que todos os alu-
nos deveriam aprender e até como os docentes 
deveriam ser contratados.

A primeira comemoração dedicada ao pro-
fessor ocorreu 120 anos mais tarde, em 1947. 
Já a proposta de tornar a data feriado surgiu 
em São Paulo, com o professor Salomão Be-
cker. À época, ele propôs reunião com toda a 
equipe da escola em que trabalhava para que 
fossem discutidos problemas da profissão, pla-
nejamento das aulas e trocas de experiências. 
Segundo o discurso de Becker, “professor é 
profissão; educador é missão”. A celebração 

O Plenário Tereza Delta, na Câmara 
Municipal de São Bernardo do Campo, 
recebeu em 9 de outubro solenidade de 
outorga do título de Cidadã São-ber-
nardense à médica oncologista Dra. 
Davimar Miranda Maciel Borducchi, 
professora da disciplina de Oncologia e 
Hematologia da Faculdade de Medicina 
do ABC. O autor da iniciativa foi o vere-
ador Juarez Tudo Azul.

Além da homenageada e do autor – 
que presidiu a solenidade –, a mesa de 
honra foi composta pelo médico cirur-
gião Dr. José Maria Borducchi, esposo 
da Dra. Davimar, pelo presidente da 
subseção de São Bernardo da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Luiz Ricardo 

Na homenagem pelo Dia do Professor, Jovelino Gazola, Marina Mendonça, Marco Antonio Santos Silva,  
Denise Christofolini, Bianca Bianco e Caroline Saint Aubin

foi oficializada nacionalmente como feriado 
escolar pelo Decreto Federal nº 52.682, de 14 
de outubro de 1963.

HoMEnAgEM A 
2,5 MIlHõES DE DoCEnTES
O 15 de outubro marca a comemoração do 

Dia do Professor no Brasil e homenageia os 2,5 
milhões de docentes que exercem a atividade 
no país – desde a educação básica até o ensino 
superior. Trata-se de reconhecimento da im-
portância do trabalho desempenhado por esses 
profissionais, que contribuem para a formação 
e para o desenvolvimento do povo brasileiro.

De acordo com a Sinopse Estatística da 
Educação Básica de 2013, o número de pes-
soas no Brasil em atividade de docência é de 
2.141.676. Em nível de graduação e pós-gradu-
ação, segundo o Censo da Educação Superior 
do mesmo ano, 367.282 profissionais exercem 
funções educadoras — aproximadamente 
48,84% trabalham em tempo integral, 25,36% 
em tempo parcial e 25,78% são horistas.

A maioria dos 367 mil docentes da educação 
superior (321 mil) tem mestrado ou doutorado. 
Nos últimos dez anos, o número de mestres e 
doutores na rede pública cresceu 90% e 136%, 
respectivamente (Fontes: MEC / INEP). 

CAMInHo DE SUCESSo
Dra. Davimar Borducchi nasceu na cidade 

mineira de Estiva e posteriormente mudou-se 
com toda a família para Pouso Alegre, onde 
iniciou os estudos e aprendeu a prática da so-
lidariedade, quando ajudava em campanhas 
beneficentes para arrecadar fundos para cuidar 
de pessoas doentes. O sonho de ser médica 
veio ainda quando criança, tendo recebido des-
de então total apoio dos familiares.

Começou sua formação acadêmica em 
1986, com apenas 17 anos. Graduada, deu 
início à vida profissional em 1991, chegando 
a São Bernardo em 1993. Em 2000 recebeu o 
título de doutora em Medicina pela Universi-
dade de São Paulo.

Em 1999 fundou a Central Clinic, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 
Centro de São Bernardo, considerada 
exemplo de atendimento humanizado, 
responsabilidade social, fraternidade e 
amor ao próximo. O ano 2000 marcou 
a primeira atividade beneficente, com 
festa junina e arrecadação de sacoli-
nhas de Natal para crianças carentes 
do Jardim Industrial. Nos atendimen-
tos e mesmo na prática docente, Dra. 
Davimar utiliza uma palavra que cer-
tamente faz toda a diferença na vida 
profissional: amor. Segundo a médica, 
quem dá amor recebe amor.

Para os mais jovens, ela deixou um 
conselho: “Tenham fé, porque esta ameni-
zará os momentos de maior dor”.

Vasques Davanzo, pelo empresário Gilber-
to Portugal, diretor presidente do Grupo 
Brazul, pelo médico Luiz Carlos de Angelis, 
diretor presidente da Tecnolab, e por Rogé-
rio Capetinga, assessor especial do deputado 
estadual reeleito Orlando Morando.

Homenageada em SBC, Dra. Davimar Borducchi

CMSBC/Oscar Jupiraci
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Após 40 anos de formados, alunos da 1ª turma de Medicina se reúnem em festa na Faculdade de Medicina do ABC

Primeira turma comemora 40 anos
A primeira turma da Faculdade de Medi-

cina do ABC completa 40 anos de formatura 
neste 2014. Para marcar a data, cerca de 60 
ex-alunos retornaram ao campus universitá-
rio em Santo André em 8 de novembro.

O reencontro foi organizado por um dos 
93 acadêmicos formados em 1974, Dr. Ju-
randyr José Teixeira das Neves – que hoje é 
Secretário-Geral da Fundação do ABC, enti-
dade mantenedora da FMABC.

Tradição na faculdade, todas as turmas 
formadas têm placas comemorativas nas 
paredes do Prédio Central – o primeiro do 
campus – com os nomes de todos os alunos, 
assim como do paraninfo e do professor ho-
menageado do ano. Todas menos a primeira 
turma. “Nunca tivemos nossa placa exposta 
no campus, mas pudemos regularizar essa 
situação durante o reencontro de 40 anos”, 
acrescentou Dr. Jurandyr das Neves.

O atual diretor da FMABC e ex-aluno 
da 7ª turma, Dr. Adilson Casemiro Pires, 
declarou sentir-se honrado com o convite 
para a confraternização. “Quando entrei na 
faculdade, a primeira turma tinha acabado 
de se formar. Apesar disso, conheço boa 
parte desses ex-alunos, que fazem parte da 
história dessa instituição. São pessoas que 
marcaram o início da Medicina ABC e que, 
mais do que isso, mostraram o caminho 
que devíamos e devemos, até hoje, trilhar. 
Nos ensinaram a amar essa escola, valorizá-
la e levá-la sempre conosco, onde quer que 
sigamos profissionalmente”, afirmou Dr. 
Adilson Casemiro Pires.

Para confecção da placa comemorati-

va da primeira turma foi necessário rede-
senhar os logotipos oficiais da época: do 
Diretório Acadêmico Nylceo Marques de 
Castro (DANMC), da Associação Atléti-
ca Acadêmica Nylceo Marques de Castro 

(AAANMC), e da própria Faculdade de 
Medicina do ABC, cujo símbolo principal 
era a “caveirinha”. Chaveiros antigos, car-
teiras e outros itens guardados por décadas 
pelos ex-alunos serviram de modelo para 

refazer as logomarcas.
O reencontro dos ex-alunos da turma 

1969-1974 teve início às 12h, com inau-
guração da placa comemorativa, seguida 
de churrasco. 

Doutores David Everson Uip (2ª turma), Jorge Roberto Pagura e Carlos Alberto Pastore  
(os dois da 1ª turma)

O presidente da FUABC, Marco Antonio Santos Silva, Dr. Jurandyr José Teixeira das Neves  
e o diretor da FMABC, Dr. Adilson Casemiro Pires

Dr. Adilson Casemiro Pires e 
Dr. Jurandyr José Teixeira das Neves

Inauguração de placa comemorativa  
da turma de 1974
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Medicina ABC faz simpósio 
e busca criar Centro de 

Referência para Doenças Raras
HMU amplia 
neonatologia

A Faculdade de Medicina do ABC organiza em 25 de no-
vembro (terça-feira) “Simpósio de Doenças Raras”. A ação 
tem como objetivo central reunir setores e disciplinas que 
desenvolvem ações isoladas nessa área, a fim de aproximar 
os profissionais, estimular a troca de informações e o traba-
lho em conjunto, possibilitando a efetivação da escola como 
centro de referência para esse tipo de atenção. O evento das 
8h às 16h terá lugar no Anfiteatro Dr. David Uip, no próprio 
campus universitário. A entrada é gratuita, sem necessidade de 
inscrição prévia.

Na pauta do encontro estarão discussões acerca do Pro-
grama de Assistência à Pessoa com Doença Rara do Estado 
de São Paulo e a caracterização da Faculdade de Medicina do 
ABC como um Centro de Referência para Doenças Raras. 
Entre os temas programados também constam palestras nas 
áreas de “Erros Inatos do Metabolismo”, “Doenças Raras 
Imunológicas”, “Distrofias Musculares”, “Deficiências Inte-
lectuais”, “Novas Tecnologias para Detecção de Doenças Ra-
ras”, “Aconselhamento Genético” e “Diagnóstico Genético 
Pré-Implantacional”.

No período da tarde haverá três mesas redondas, cujos 
temas serão “Papel do Estado no tratamento ao paciente com 
doenças raras”, “Papel da FMABC no tratamento ao pacien-
te com doenças raras” e “Papel das Secretarias de Saúde dos 
municípios”.

Interessados podem obter mais informações pelo e-mail 
danielle.dantas@fmabc.br ou no telefone (11) 4433-2846. A 
Faculdade de Medicina do ABC fica na Av. Príncipe de Gales, 
nº 821 - Santo André (SP).

TRADIção ASSISTEnCIAl
Não são poucas as ações da Faculdade de Medicina do 

ABC no campo das doenças raras. Em 2012, por exemplo, 
a instituição inaugurou o Centro Especializado em Doenças 
Inatas do Metabolismo. Inédito no Grande ABC, o local é 
responsável pelo atendimento de crianças com doenças inco-
muns e de difícil diagnóstico, normalmente identificadas no 
nascimento pelo teste do pezinho. Os sintomas geralmente 
aparecem no primeiro ano de vida e até pouco tempo a ciência 
não tinha muitas alternativas para tratar o problema.

A mucopolissacaridose, por exemplo, é doença que pro-
move o acúmulo de açúcar no sangue por defeito no metabo-
lismo. Sem opções terapêuticas, os portadores não passavam 
dos 10 anos de idade. “Nos últimos anos a ciência avançou 
muito no campo das doenças raras do metabolismo. Hoje 
temos tratamentos para boa parte dessas patologias, possibi-
litando desenvolvimento normal dessas crianças. As medica-
ções são fornecidas gratuitamente pelo governo, pois têm cus-
to extremamente elevado. O tratamento mensal pode chegar 
a R$ 50 mil”, detalha Dr. Rubens Wajnsztejn, professor da 
disciplina de Neurologia da FMABC.

O Hospital Municipal Universitário (HMU) am-
pliou em quase 70% a capacidade de internação na Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, passando de 
12 para 20 leitos. Com isso, agora oferta 44 vagas para 
atendimento de recém-nascidos, a maioria prematuros e 
de alto risco, incluindo as 24 da UCI (Unidade de Cui-
dados Intermediários). 

A ampliação da UTI do HMU, que ocupa o quarto 
andar do hospital, se deu de forma gradativa ao longo 
do ano. As melhorias também chegaram à UCI, que 
foi reorganizada e agora ocupa área maior, no segun-
do andar. A compra dos equipamentos para a amplia-
ção – incubadoras, oxímetros, monitores e ventiladores 
multiprocessados – foi viabilizada pela Rede Cegonha, 
programa do Ministério da Saúde que visa garantir as-
sistência de qualidade desde o pré-natal até os dois pri-
meiros anos de vida da criança. 

As mudanças permitem que o HMU atenda a todos 
os nascidos no hospital que necessitam de tratamento 
intensivo. A assistência foi ampliada também em quali-
dade, com mais espaços, recursos e equipes para realizar 
o trabalho de forma humanizada e multidisciplinar, que 
inclui profissionais da área de Psicologia, Serviço Social, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia. 

Embora ainda sem capacidade para realizar 100% 
dos partos do SUS na cidade, o HMU realiza todos os 
de alto risco. São, em média, 70 por mês. Esse é um 
dos fatores que fez aumentar a demanda por leitos de 
cuidado intensivo, já que, nesses casos, é comum bebês 
nascerem antes das 37 semanas de gestação, com baixo 
peso ou algum tipo de malformação.

Agendado para 25 de novembro, evento reunirá diversos setores da 
faculdade que já trabalham na área de doenças raras

Hospital conta com 20 leitos em UTI Neonatal

Outra área de reconhecida expressão na Medicina ABC 
é a de doenças neuromusculares. A instituição mantém no 
campus ambulatório específico para atendimento de pacien-
tes com esse tipo de patologia e, desde 2012, conta com o 
Laboratório de Doenças Neuromusculares Luciano Paschoini 
– o primeiro do gênero na rede pública do Grande ABC. O 
local disponibiliza a principal ferramenta para o diagnóstico 
precoce dessas doenças, que é a biópsia muscular. Com anes-
tesia local, o procedimento consiste na retirada cirúrgica de 
segmento do músculo ou do nervo para análise.

As doenças neuromusculares podem atingir o músculo 
(miopatia), o nervo (neuropatia) ou a placa mioneural – locali-
zada entre o músculo e o nervo. Entre as ocorrências mais fre-
quentes estão as distrofias musculares, de caráter hereditário; a 
miastenia grave, cujos principais sintomas são fadiga muscular 
e queda das pálpebras (ptose); e as neuropatias decorrentes do 
diabetes ou do abuso de álcool.

No campo tecnológico e de aconselhamento genético, 
desde junho deste ano estão disponíveis no Instituto Ideia 
Fértil da FMABC dois sequenciadores de DNA, que permi-
tem pesquisas e tratamentos mais avançados na área da Re-
produção Humana Assistida. Doados pela Merck Serono, 
os equipamentos de alta tecnologia são capazes de mapear o 
DNA e descobrir alterações genéticas ligadas à infertilidade, 
oferecendo novas opções de pesquisas e tratamentos a pacien-
tes que necessitam de atendimento diferenciado em reprodu-
ção humana. 

PMSBC/Valmir Franzoi
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FUABC terá Semana de Prevenção
de Acidentes do Trabalho

Internação do Hospital Nardini tem aprovação de 98% dos pacientes

Com propósito de conscientizar, alertar e 
orientar colaboradores sobre as práticas de se-
gurança no ambiente de trabalho, a Fundação 
do ABC organiza de 24 a 28 de novembro a tra-
dicional “SIPAT - Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes no Trabalho”. O evento é destina-
do, principalmente, aos funcionários das unida-
des vinculadas à Central de Convênios, porém, 
todos os colaboradores das demais mantidas da 
FUABC estão convidados a participar.

As inscrições são gratuitas e as palestras 
ocorrerão sempre às 14h, no campus da Fun-
dação do ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (Av. Príncipe de Gales, 821 - Santo An-
dré). Interessados podem obter mais infor-
mações pelo telefone (11) 4993-5431, e-mail 
engenhariadeseguranca@fuabc.org.br ou via 
Portal Atena (www.cc.org.br).

As palestras envolverão temas variados, 
entre os quais “Como evitar doenças profis-
sionais”, “Controle do estresse no trabalho”, 
“Saúde da mulher”, “Imunização dos trabalha-
dores da saúde” e “Aposentadoria especial”.

Com assuntos voltados à orientação, 
prevenção de acidentes de trabalho e doen-
ças ocupacionais, o evento anual é uma das 
atividades obrigatórias da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho – a 
CIPA –, que é formada por representantes 
dos empregados e do empregador.

SIPAT DA FMABC TEM 
ConCURSo DE FRASES
A edição 2014 da Semana Interna de Pre-

venção de Acidentes no Trabalho da Faculda-
de de Medicina do ABC ocorreu de 27 a 31 
de outubro e trouxe à reflexão a frase “Uma 
nação com Educação, Saúde e Segurança é o 

Balanço elaborado pela ouvidoria do 
Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini 
em Mauá mostra que 98% dos pacientes 
que ficaram internados no hospital entre 
agosto de 2013 e agosto de 2014 avaliaram 
o serviço prestado como bom ou ótimo. 
Para a direção do hospital, as mudanças pe-
las quais o equipamento tem passado em 
função do remodelamento de processos e 
estrutura física no âmbito do projeto Novo 
Nardini explicam o ótimo resultado.

Há outros indicadores positivos. No 
ambulatório, onde são realizadas cerca de 
1.000 consultas por mês em 11 especialida-

des, o número de reclamações registradas 
entre janeiro e julho deste ano caiu de 34 
para três por mês. O levantamento apontou 
ainda que a Pediatria é setor campeão de 
registros espontâneos de elogios, com 52 
manifestações positivas.

No pronto-socorro, 62% dos pacientes 
atendidos no mês de julho avaliaram como 
ótimo o desempenho da equipe de enfer-
magem. Entre os quesitos julgados pelos 
usuários estão atendimento de médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes 
sociais e recepcionistas, além de limpeza, 
enxoval e infraestrutura. Reclamações registradas no ambulatório caíram de 34 para três por mês

Membros da CIPA-FMABC e vencedores do concurso de frasesNovos membros da CIPA-FUABC passam por treinamento

berço de um povo bem resolvido e feliz”. A 
autora é a funcionária do setor de Assessoria 
Educacional, Egle Figueredo – vencedora do 
concurso de frases deste ano.

“A SIPAT é um momento de confrater-
nização para os funcionários, com proposta 
de pensar e investir no bem-estar de cada um. 
Nossa meta de participação para este ano foi 
atingida e pretendemos discutir novas pro-
postas e melhorias, a fim de organizar um 
evento ainda mais completo em 2015”, pla-
neja a técnica de Segurança do Trabalho da 
FMABC, Fabiana Silva Pereira.

Entre os temas desenvolvidos neste ano es-
tiveram “Álcool e suas consequências”, “Trans-
torno da personalidade”, “Prevenção contra 
a dengue” e “DST/AIDS”. O Grupo Teatral 
CEREST realizou apresentação sobre “Doen-
ças e Acidentes do Trabalho”, enquanto a pro-
fessora Fernanda Castilho comandou alunos do 
curso de Terapia Ocupacional em ações de in-

tervenção nos diversos setores da FMABC.
O encerramento do evento foi marcado 

pela premiação do concurso de frases. Além 
da campeã, Egle Figueredo, Giuliana Petri, do 
Biotério, ficou em segundo lugar com a frase 
“Somente através da Educação do trabalha-
dor se alcançará a Segurança para a manuten-
ção de sua saúde e no trabalho”. A medalha 
de bronze foi de Igor Luiz de Freitas, do setor 
Financeiro/Cobrança, com “Semear a Edu-
cação com qualidade nos oferece a dádiva de 
ter Saúde e Segurança no trabalho e na vida”.

noVA gESTão DA CIPA-FUABC
A Fundação do ABC empossou em 22 

de outubro os novos membros da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). A 
gestão vai de novembro de 2014 a outubro de 
2015. Os oito funcionários – sendo 4 eleitos 
em votação e 4 indicados pelo empregador 
– passaram por treinamento de 13 a 17 de 

outubro com profissionais do Departamen-
to de Engenharia de Segurança do Trabalho 
(SESMT) da Central de Convênios.

Durante a capacitação foram abordados 
temas como “Mapa de risco”, “Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)”, 
“Tipos de classificação de riscos de trabalho”, 
“Brigada de incêndio” e “Doenças Sexual-
mente Transmissíveis”. Os novos cipeiros 
também assistiram aula introdutória sobre 
segurança do trabalho, a fim de entenderem o 
papel que devem desenvolver na instituição.

A Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes é regida pela Norma Regulamentadora 
Nº 5 da Portaria 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Tem como objetivo ser 
a ferramenta mais importante dos trabalha-
dores para tratar da prevenção de acidentes 
do trabalho, das condições do ambiente e de 
todos os aspectos que afetam a saúde e segu-
rança do colaborador. 

Divulgação
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“Abra a Boca para a Saúde” realiza
1,8 mil atendimentos em quatro dias

Mutirão urológico recebe 550 pacientes no Anchieta

Docentes da disciplina de Cabeça e Pesco-
ço da Faculdade de Medicina do ABC, acom-
panhados por médicos, cirurgiões, residentes e 
alunos, mobilizaram-se dias 29 e 30 de outubro 
e 3 e 4 de novembro na sétima edição do mu-
tirão “Abra a Boca para a Saúde” – campanha 
gratuita de prevenção e diagnóstico precoce 
do câncer bucal. Realizada em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde, a ação no 
Poupatempo de São Bernardo atendeu 1.813 
pessoas. Do total de avaliações, 123 pacientes 
apresentaram alguma lesão e tiveram agenda-
dos novos exames nas unidades do Centro de 
Especialidades Odontológicas/Brasil Sorri-
dente Alvarenga e Nova Petrópolis. Dois casos 
mais graves foram encaminhados diretamente 
para o ambulatório da disciplina de Cabeça 
e Pescoço no Hospital Anchieta – referência 
municipal para esse tipo de assistência – para 
melhor investigação, diagnóstico e tratamento.

“Quando há algum caso suspeito de câncer 
bucal, o agendamento para consulta na unida-
de Brasil Sorridente é feito na hora. Com isso 
agilizamos o diagnóstico precoce da doença”, 
destaca a secretária de Saúde de São Bernardo, 
Odete Gialdi.

A disciplina de Urologia da Faculda-
de de Medicina do ABC e a Secretaria de 
Saúde de São Bernardo realizaram esforço 
concentrado para ampliar a oferta de con-
sultas na especialidade. Em 8 de novem-
bro, 12 médicos da FMABC – incluindo 
professores, residentes e assistentes – 
atenderam 550 pacientes no ambulatório 
de especialidades do Hospital Anchieta. 
São usuários que já haviam passado por 
unidades de saúde do município, foram 
encaminhados para atenção especializada 
e aguardavam agendamento pela Central 
de Regulação.

Este foi o segundo mutirão urológico 
com intuito de acelerar o atendimento na 
cidade. Em 30 de agosto, outros 450 pa-
cientes já haviam passado por atendimento 
no Anchieta. Os objetivos foram identifi-
car casos graves, como de câncer, que pre-
cisam iniciar prontamente o tratamento, 
e agilizar o atendimento de quem estava 
na fila de espera. As consultas ocorreram 

tamento já estão em estágio avançado de câncer 
bucal, segundo o boletim da Pro-Onco (Minis-
tério da Saúde). Nesse caso, a probabilidade de 
cura é menor e o tratamento é mais complexo, 
levando a disfunções na deglutição de alimentos e 
na fala, além de deformidades estéticas. Isso gera 
mais gasto para o paciente e para a sociedade.

No grupo de risco estão homens com mais 
de 40 anos, fumantes e com abuso de álcool. A 
professora da FMABC e médica coordenado-

ra dos serviços da área, Dra. Jossi Ledo Kanda, 
cita também entre as causas o mau estado de 
conservação dos dentes e próteses dentárias 
mal-ajustadas. Entre as atitudes de prevenção 
estão evitar o fumo e o álcool, não se expor ao 
sol sem proteção (câncer do lábio), promover 
higiene bucal mantendo os dentes em bom es-
tado, além de fazer pelo menos uma consulta 
odontológica de controle a cada ano e adotar 
dieta saudável, rica em vegetais e frutas.

Atendimento no Poupatempo de São Bernardo foi aberto à população

Em dois mutirões, equipe da FMABC atendeu 1.000 pacientes em São Bernardo

Dois casos graves foram encaminhados ao Hospital Anchieta e outros 123 pacientes farão  
novos exames nos Centros de Especialidades Odontológicas de São Bernardo

num sábado, das 7h às 12h – ou seja, fora do 
horário tradicional de expediente, que é de se-
gunda a sexta-feira.

Os pacientes saíram das consultas com 
pedidos de exames, orientações sobre como e 
onde realizá-los e, se necessário, sobre o retorno 
ambulatorial. Litíase (cálculo renal), problemas 
na próstata e infecções urinárias recorrentes são 

os quadros mais comuns atendidos na Urolo-
gia. Por mês, o ambulatório do Anchieta ofe-
rece 160 consultas em Urologia para pacientes 
encaminhados pela rede. O serviço também 
está disponível no Ambulatório de Especialida-
des Médicas I, com cerca de 180 atendimentos 
mensais, além das 40 consultas urológicas desti-
nadas ao Programa DST/Aids.

Os mutirões estiveram sob supervisão 
do professor titular de Urologia da FMA-
BC, Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo, e 
a organização foi do também docente da 
cadeira, Dr. Fábio José Nascimento.

PRolAPSo gEnITAl
A disciplina de Urologia da FMABC 

organizou em 20 de setembro workshop 
sobre prolapso genital - incontinência 
urinária. O evento no Hospital Estadual 
Mário Covas contou com apresentações 
teórico-práticas e transmissão de atos ope-
ratórios coordenados pelo professor con-
vidado, Dr. Paulo Rodrigues. “O evento 
foi muito bom e preencheu todas as nossas 
expectativas. Julgamos que a atividade co-
labora sobremaneira com o aprendizado e 
atualização de nossa equipe, dos nossos re-
sidentes e demais profissionais presentes, 
mantendo a instituição em destaque no ce-
nário nacional da especialidade”, considera 
Dr. Antonio Carlos Lima Pompeo. 

Uma das beneficiadas pela ação foi Patrí-
cia Barreto Rocha, atendida no Abra a Boca 
para a Saúde em 2013, quando foram identifi-
cadas pequenas manchas brancas e indolores 
em sua boca (leuclopasia). Ela esteve este ano 
no Poupatempo para agradecer o trabalho de-
senvolvido durante a campanha. Segundo ela, 
ao procurar o tratamento oncológico em um 
dos mais renomados centros de atendimento 
de São Paulo, os médicos que a atenderam 
elogiaram o diagnóstico feito pela equipe em 
São Bernardo. “O oncologista me disse que a 
leucoplasia é um tipo de câncer difícil de ser 
diagnosticado de forma precoce, e isso ajudou 
muito no tratamento”, relatou.

Em sete anos de campanha foram avalia-
dos 13.778 pacientes, dos quais 1.011 apresen-
taram lesões orais e foram encaminhados para 
esclarecimento diagnóstico.

AlTA PREVAlênCIA
O câncer de boca ocupa o 5º lugar entre as 

neoplasias malignas no homem e o 7º entre as 
mulheres no Brasil, segundo o INCA (Instituto 
Nacional do Câncer). Cerca de 80% dos pacien-
tes que procuram serviços de diagnóstico e tra-

PMSBC/Nilson Sandre
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veitou a ocasião para agradecer o apoio do 
professor titular de Dermatologia, Dr. Carlos 
D´Apparecida Santos Machado Filho. “Sem ele 
nós não conseguiríamos. Hoje temos orgulho 
em dizer que somos o único espaço descentrali-
zado com comunicação direta com a Secretaria 
de Saúde do Estado. A FMABC quer ser um 

pecialidades da Dermatologia. A Regional 
São Paulo da SBD elege somente duas fa-
culdades por ano para comandar o evento. 
Em 2013 foram selecionadas a Unicamp e 
a Unifesp/EPM. Neste 2014 foi a vez da 
FMUSP no primeiro semestre e da FMABC 
no segundo. A organização esteve a cargo 
dos docentes Cristina Laczynski, Francisco 
Le Voci, Lucia Mioko Ito e Roberta Jardim 
Criado, sob supervisão do professor titular 
de Dermatologia da FMABC, Dr. Carlos 

D’Apparecida Santos Machado Filho.
“Ficamos honrados com o convite da 

SBD-RESP, que é a maior regional da So-
ciedade Brasileira de Dermatologia (são 
7.482 associados na SBD-Nacional, sendo 
2.480 somente na SBD-RESP). Assumimos 
responsabilidade muito grande ao aceitar o 
comando da 148ª jornada e estamos bas-
tante satisfeitos com os resultados obtidos 
a partir das discussões”, revela o assistente 
colaborador da disciplina de Dermatologia 

da FMABC e conselheiro da SBD-RESP, 
Dr. Nobuo Matsunaga.

Para esta edição da jornada, Dr. Carlos 
D’Apparecida Santos Machado Filho, em 
concordância com a Diretoria da SBD-RESP, 
optou por apresentar os casos clínicos de ma-
neira inédita, em forma de vídeo, com regis-
tros detalhados dos pacientes antes, durante e 
após os tratamentos. Foram 22 casos debati-
dos, todos com riqueza de detalhes e abertos 
para discussão com a plateia.

“Dia Mundial da Psoríase” é comemorado com palestras gratuitas

FMABC comanda evento da Regional-SP 
da Sociedade Brasileira de Dermatologia

A disciplina de Dermatologia da Facul-
dade de Medicina do ABC organizou em 
29 de outubro palestras gratuitas e abertas 
à população em comemoração ao “Dia 
Mundial da Psoríase”. O evento integrou 
as ações da Campanha Nacional de Cons-
cientização da Psoríase, organizada anual-
mente pela Sociedade Brasileira de Derma-
tologia (SBD), com objetivo de promover 
a atualização científica e orientar a popu-
lação, a fim de diminuir o preconceito e 
aumentar a autoestima dos pacientes.

O evento da FMABC ocorreu no an-
fiteatro Dr. David Uip, no próprio cam-
pus universitário. Ao todo foram três pa-
lestras, sob responsabilidade das doutoras 
Andrea Castanheira da Costa, Heloisa 
Ramirez e Luiza Keiko Oyafuso.

Coordenadora do Ambulatório de 
Psoríase, Dra. Luiza Keiko Oyafuso apro-

A Regional São Paulo da Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia (SBD-RESP) organizou 
dias 31 de outubro e 1º de novembro o 3º Curso 
de Educação Médica Continuada em Dermato-
logia (CEMCD). Realizado no Centro Feco-
mercio de Eventos, na Capital, o evento incluiu 
a 148ª Jornada Paulista de Dermatologia, que 
neste segundo semestre esteve sob responsabi-
lidade integral da disciplina de Dermatologia da 
Faculdade de Medicina do ABC.

No primeiro dia de atividades, o curso reu-
niu especialistas de diversas instituições para de-
bates sobre temas variados, com destaque para 
os convidados internacionais Eckart Haneke 
(Alemanha) e Maria Bibiana Leroux (Argenti-
na). A coordenadora do Ambulatório de Urti-
cária da Medicina ABC, Dra. Roberta Jardim 
Criado, participou com palestra sobre “Testes 
alérgicos cutâneos e sistêmicos”, enquanto o 
professor da disciplina de Reumatologia da 
FMABC, Dr. José Carlos Szajubok, abordou o 
tema “Novas modalidades e interpretações na 
pesquisa do fator antinuclear (FAN)”.

148ª JoRnADA PAUlISTA 
DE DERMATologIA
Em 1º de novembro entrou em cena 

a 148ª Jornada Paulista de Dermatologia 
– espaço destinado à apresentação e dis-
cussão de casos dermatológicos entre espe-
cialistas dos mais diversos serviços e subes-

Membros da FMABC e da SBD-RESP na 148ª Jornada Paulista de Dermatologia

ConTRA o PREConCEITo
A psoríase é doença crônica inflamató-

ria que impacta diretamente na qualidade 
de vida dos pacientes. O problema está 
associado a comorbidades como obesida-
de, dislipidemias, diabetes e risco cardíaco. 
Não existe causa definida, mas a doença é 
considerada de caráter imunológico e pode 
ser desencadeada por fatores associados ao 
estresse e queda de resistência.

A doença se manifesta por lesões róse-
as ou avermelhadas recobertas por escamas 
esbranquiçadas, que na maioria dos casos 
aparecem em várias áreas do corpo, entre as 
quais cotovelos, joelhos ou couro cabeludo, 
unhas, palma das mãos e plantas dos pés, 
por toda a pele, articulações (com dor ou até 
mesmo artrite). Vale ressaltar que a psoríase 
não pode ser adquirida pelo contato, mesmo 
íntimo, com qualquer portador da doença.

centro de divulgação da doença”, explicou.
A professora Andrea Castanheira da Costa 

explicou ao público o que é a psoríase e a asso-
ciação com outras doenças. “Sempre pedimos 
aos pacientes que tenham alimentação saudá-
vel, porque o aumento de peso e a obesidade 
prejudicam a melhora da doença”, detalhou.

Por fim, a psicanalista Heloísa Ramirez 
acrescentou: “Cada um lida com a psoríase de 
acordo com os valores psíquicos que carrega. 
Qualquer doença muda o modo de vida da 
pessoa, porque é preciso tempo para o cuida-
do da mesma. O que faz a pessoa sofrer não 
é a doença em si, mas a interferência dela na 
vida do paciente. Além disso, a doença acarreta 
grande sofrimento psíquico. Por isso também 
somos um local de escuta para as pessoas. Es-
cutamos e tentamos dar novo significado para 
a doença, para que o paciente fique melhor 
com sua própria vida”, ressaltou.

SBD-RESP

As professoras Andrea Castanheira da Costa,  
Luiza Keiko Oyafuso e Heloisa Ramirez.
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Na rede particular, custo mensal da terapia pode chegar a R$ 15 mil

FMABC destaca-se no 31° Congresso Latino-Americano de Química

Estudo da Medicina ABC terá tratamento 
gratuito para pacientes com linfoma folicular

Professor titular de Química Analítica 
da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. 
Horacio Dorigan Moya participou entre 
14 e 17 de outubro do 31° Congresso Lati-
no-Americano de Química (CLAQ-2014), 
realizado em Lima, no Peru. O docen-
te acompanhou três alunas da FMABC: 
Thais Boscolo Requeijo (mestrado), Waila 
Evelyn Lima Santana (3º ano de Farmá-
cia) e Hariane Rezende Manoel (4º ano de 
Farmácia) – as duas últimas, alunas de Ini-
ciação Científica. Todos tiveram trabalhos 
aprovados para apresentação.

Os estudos foram: “Determinación 

O Centro de Estudos e Pesquisas de He-
matologia e Oncologia da Faculdade de Me-
dicina do ABC (CEPHO-FMABC) está com 
inscrições abertas para novo estudo na área 
de linfoma folicular – um tipo de câncer san-
guíneo que atinge o sistema linfático e provo-
ca aparecimento de gânglios em várias partes 
do corpo, como nas axilas e regiões cervical 
e inguinal. O tratamento – que na rede par-
ticular pode chegar a R$ 15 mil por mês – é 
totalmente gratuito, incluindo as medicações, 
consultas e exames necessários. Interessados 
passarão por triagem para verificar o enqua-
dramento nos critérios da pesquisa. Podem se 
candidatar homens e mulheres maiores de 18 
anos com diagnóstico confirmado da doença 
e sem tratamento prévio.

Os linfomas foliculares representam de 
20% a 25% do total de casos dos chamados 
linfomas não-Hodgkin, que atacam os gân-
glios linfáticos. São órgãos que atuam nas 
defesas naturais do organismo e que, quan-
do doentes, deixam o paciente mais vulnerá-
vel a doenças oportunistas. “Os gânglios in-
cham e podem causar sintomas como febre 
e sudorese noturna excessiva. Na Europa 
são aproximadamente 16.500 novos casos 
de linfoma folicular por ano. Porém, a so-
brevida média desses pacientes tem melho-
rado para mais de 10 anos, principalmente 
a partir da utilização do medicamento bio-
lógico MabThera® (rituximabe anticorpo 
anti-CD20)”, explicam as coordenadoras de 
Pesquisa Clínica do CEPHO-FMABC, An-
dressa Sayuri Tamashiro e Mariana Dias.

Hariane Rezende Manoel, Waila Evelyn Lima Santana, Dr. Horacio Dorigan Moya e Thais Boscolo Requeijo

espectrofotométrica de la capacidad an-
tioxidante de extractos acuosos de plan-
tas medicinales utilizando los complejos 
de Cu(I)/4,4 '-dicarboxi-2, 2'-biquinoli-
na”; “Determinación de la actividad an-
tioxidante de jugos de naranja industriali-
zados con los complejos de cobre(I)/4,4 
'-dicarboxi-2, 2'-biquinolina”; “Cuan-
tificación de la capacidad reductora de 
polifenoles usando la reacción de reduc-
ción de Fe(III) a Fe(II) na presencia de 
2,2'-bipiridina”; e “Estudio de la lesión 
al ADN en presencia de Cu(II), 1,2,4-
bencenotriol y S(IV)”.

tratamentos biotecnológicos concor-
rentes. Também podem aumentar a 
disponibilidade de oferta suficiente de 
produtos biotecnológicos, superar a 
escassez de oferta que possa surgir e 
diminuir a dependência de um único 
fabricante”, enumeram.

Inicialmente a pesquisa terá du-
ração de 8 ciclos de tratamento, cada 
um com 21 dias, totalizando 6 meses. 
Em seguida, os pacientes permane-
cerão em acompanhamento e ma-
nutenção terapêutica a cada 3 meses 
por tempo indeterminado.

InFoRMAçõES E 
InSCRIçõES
As vagas são limitadas e a triagem 

inicial será feita por telefone. Os pa-
cientes que se enquadrarem nos perfis 
da pesquisa serão chamados para con-
sulta inicial para sua inclusão ou não 
no protocolo. Vale ressaltar que não 
há fila de espera para atendimento 

no CEPHO. Todos os candidatos aprovados 
para o estudo passarão em consultas e farão 
todos os exames necessários, estando aptos a 
receber as medicações em aproximadamente 
2 semanas. O atendimento ocorre no próprio 
Centro de Estudos e Pesquisas de Hematolo-
gia e Oncologia da Faculdade de Medicina  do 
ABC (Av. Príncipe de Gales, 821 - Santo An-
dré - SP). Interessados devem telefonar para 
(11) 4436-2094, ramal 115, ou escrever para 
contato@cepho.org.br. 

Coordenadoras de Pesquisa Clínica do CEPHO-FMABC,  
Mariana Dias e Andressa Sayuri Tamashiro

Apesar da eficácia comprovada 
do MabThera®, cujo tratamento 
ocorre paralelamente à quimiote-
rapia, o custo elevado da terapia e 
a dificuldade para conseguir a me-
dicação muitas vezes obstruem o 
acesso dos pacientes.

TRATAMEnTo BIoSSIMIlAR 
CoMo AlTERnATIVA
O estudo da Faculdade de Medi-

cina do ABC buscará comparar um 
medicamento biológico similar (bios-
similar) ao MabThera®/rituxima-
be, a fim de comprovar sua eficácia 
no tratamento do linfoma folicular. 
Serão dois grupos de pacientes: um 
receberá MabThera e quimioterapia, 
enquanto o outro será tratado com 
biossimilar e quimioterapia.

Vale ressaltar que o medicamen-
to biossimilar em estudo também 
possui como ingrediente ativo o ri-
tuximabe. O novo biológico contém 
uma versão da substância ativa do medica-
mento original e que demonstra semelhança 
com a droga referência em termos de carac-
terísticas de qualidade, atividade biológica, 
segurança e eficácia, com base em abrangen-
te exercício de comparabilidade.

“A expectativa é de que a eficácia e a se-
gurança do biossimilar em pacientes com lin-
foma folicular serão altamente comparáveis 
às do MabThera®, levando em consideração 
que a relação risco-benefício já foi vista como 

favorável em diversos estudos clínicos e expe-
riências pós-comercialização. Além disso, em 
todos os estudos pré-clínicos, a nova medica-
ção apresentou perfis similares de eficácia, se-
gurança e tolerabilidade”, garantem Andressa 
Tamashiro e Mariana Dias.

De acordo com as especialistas, a intro-
dução de medicamentos biossimilares é de-
sejável por várias razões. “Medicamentos 
biológicos similares vão melhorar o acesso 
dos pacientes, ao expandirem o campo de 
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Funcionários  
da área de  

RH passam por 
capacitação

Dentro da proposta de capacita-
ção permanente dos colaboradores da 
Fundação do ABC e mantidas, a Di-
retoria Executiva de Recursos Huma-
nos da FUABC fechou parceria com 
o Instituto Alegria para um Mundo 
Melhor para desenvolvimento do 
“Curso de Humanização na Saúde e 
Relacionamento Interpessoal”. Trata-
se de iniciativa que integra o Progra-
ma de Desenvolvimento Institucional 
da FUABC, cuja finalidade é oferecer 
periodicamente ações que valorizem 
os funcionários e promovam a capa-
citação profissional.

Para a coordenadora de Recursos 
Humanos do Hospital da Mulher 
de Santo André, Lucivete Apareci-
da Barrio Garcia – mais conhecida 
como Luci –, a proposta do curso 
surpreendeu positivamente. “Quan-
do recebi o convite, imaginei que se-
ria um curso com conteúdo bastante 
técnico sobre como atender bem o 
usuário. Porém, estamos vendo algo 
muito diferente. Na verdade, as au-
las focam a reflexão interior, o olhar 
para si mesmo e a autoanálise”, des-
creve Luci, que acrescenta: “Se uma 
pessoa está bem com ela mesma, cal-
ma, tranquila e sem estresse, certa-
mente isso refletirá em seu trabalho, 
no atendimento realizado”.

Com aulas programadas entre 
outubro e dezembro, o curso traba-
lhará temas como “Oficina de huma-
nização”, “Diagnóstico situacional”, 
“Linguagens colaborativas” e “Reuni-
ões internas”, além de elaboração de 
relatório final.

Com apoio da FMABC, especialização Lato Sensu buscará capacitar gestores 
atuais, além de abrir portas para novos profissionais do mercado

FUABC e Dom Cabral iniciam curso de 
gestão de negócios com ênfase em Saúde

A Fundação do ABC deu início em 23 de 
outubro a curso de pós-graduação inédito de 
Gestão de Negócios com Ênfase em Saúde. 
A abertura da especialização foi possível gra-
ças ao convênio firmado com uma das mais 
importantes instituições de ensino do país na 
área de pós-graduação e extensão, com pro-
gramas customizados para empresas: a Fun-
dação Dom Cabral. O principal objetivo da 
aliança é a capacitação de gestores e executi-
vos para cargos de direção na área da Saúde.

“Acreditamos que ser uma instituição de 
sucesso não é o bastante. É preciso estar in-
serida e contribuir para o desenvolvimento 
da sociedade”, considerou a diretora de Pós-
graduação da Fundação Dom Cabral, Silene 
Magalhães, ao acrescentar: “Estamos felizes 
em iniciar essa parceria com a Fundação do 
ABC. Será uma construção conjunta, pois 
não trabalhamos para as organizações, mas 
com as organizações”.

O diretor da FMABC, Dr. Adilson Case-
miro Pires, ressaltou a importância da forma-
ção e atualização profissional para a gestão 
moderna e eficiente dos equipamentos de 

saúde. “Tenho certeza de que essa parceria 
trará ótimos frutos para nossas organizações 
e, principalmente, para a população usuária 
dos equipamentos da Fundação do ABC”.

Para o presidente da FUABC, Dr. Marco 
Antonio Santos Silva, o início do curso é im-
portante conquista no campo da capacitação 
profissional. “Hoje a Fundação do ABC con-
ta com aproximadamente 17 mil funcionários 
e administra centenas de unidades diretamen-
te ou via Central de Convênios. Não é tarefa 
fácil gerenciar tantos e tão diferentes servi-
ços, fazendo valer todas as regras, processos 
e padrões de qualidade pré-estabelecidos pela 
mantenedora. Mais do que nunca, precisamos 
de lideranças capacitadas, que conheçam em 
detalhes nossa filosofia de trabalho, e estejam 
aptas a implantar integralmente a metodolo-
gia da Fundação do ABC”.

Segundo o presidente, a parceria com a 
Dom Cabral permitirá à Fundação do ABC 
ampliar horizontes. “Hoje estamos segurando 
o crescimento da FUABC, pois consideramos 
que precisamos de mais líderes credenciados, 
de mais pessoas capacitadas, para podermos 

assumir com segurança novos serviços. A 
Fundação Dom Cabral será fundamental nes-
sa formação em curto prazo”.

METoDologIA MoDERnA
O novo curso terá 10 meses de duração 

e investimento total de R$ 25,5 mil por alu-
no. Cada unidade mantida pela Fundação do 
ABC pode indicar um representante para a 
pós-graduação com bolsa de estudos. As de-
mais vagas foram disponibilizadas a gestores 
do mercado. Ao todo serão 288 horas em au-
las presenciais, além de 72 horas de atividades 
a distância e outras 72 horas para elaboração 
do trabalho de conclusão de curso.

Um dos destaques da pós-graduação é 
a metodologia de ensino, cujo foco privile-
gia a aprendizagem baseada em problemas e 
em times. “Utilizaremos modelo híbrido de 
ensino. Nesse formato não existem respos-
tas prontas, obrigando os alunos a buscar o 
aprendizado, a testar teorias e a discutir pro-
blemas para apresentar soluções”, detalha a 
diretora executiva de Recursos Humanos da 
FUABC, Caroline Saint Aubin.

Secretárias participam de treinamento
A Diretoria Executiva de Recursos 

Humanos da Fundação do ABC deu início 
em 17 de outubro ao “Curso de Capaci-
tação em Secretariado”. A abertura dos 
trabalhos foi prestigiada pelo Presidente da 
FUABC, Dr. Marco Antonio Santos Silva, 
e pela Diretora de RH, Caroline Saint Au-
bin. Coordenado pelo Instituto Eidos, o 
treinamento conta com participação de 27 
secretárias, funcionárias da Faculdade de 

“Além da oportunidade de aprender um 
pouco mais, o curso também abre espaço 
para o intercâmbio profissional. Muitas das 
secretárias participantes já se viram pelo 
campus, mas não se conhecem. Dessa for-
ma, o treinamento permitirá que estreitem 
laços e estabeleçam relação mais próxima, 
com troca de informações e experiências”, 
ressalta a diretora executiva de RH da FUA-
BC, Caroline Saint Aubin. 

Medicina do ABC, da Central de Convênios e 
da própria FUABC.

O Curso de Capacitação em Secretariado 
está dividido em cinco encontros – sempre às 
sextas-feiras –, com término agendado para 14 
de novembro. Especialistas do mercado esta-
rão reunidos para abordar temas como “Ima-
gem e postura”, “O que o leitor deseja de um 
texto corporativo”, “Correção gramatical” e 
até mesmo “Automaquiagem básica”.

A gerente de Programa de Pós-graduação da 
Fundação Dom Cabral, Paula Oliveira, e a Diretora 

de RH da FUABC, Caroline Saint Aubin Dr. Marco Antonio Santos Silva, Silene Magalhães e Dr. Adilson Casemiro Pires.
A coordenadora de RH do Hospital da 

Mulher de Santo André, Lucivete Barrio



www.fuabc.org.br12

Sob a temática “Inovações Tecnológicas”, evento congregou conferências de “Cuidados em Oncologia” e de “Gerontogeriatria”

Medicina ABC promove “1º Fórum
de Residência Multiprofissional”

Professores da FMABC participam de  
“Encontro nacional de Docentes de To”

A coordenadora do curso de Terapia 
Ocupacional da Faculdade de Medicina 
do ABC, Andreia Zarzour Abou Hala 
Corrêa, e o docente Ricardo Lopes Cor-
reia estiveram entre 13 e 16 de outubro 
em João Pessoa (PB) para a 14ª edição 
do “Encontro Nacional de Docentes de 
Terapia Ocupacional (ENDTO)”. Orga-
nizado pela Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa em Terapia Ocupacional (RE-
NETO), o evento deste ano teve lugar na 
Universidade Federal da Paraíba e tam-
bém foi palco do “III Seminário Nacional 
de Pesquisa em Terapia Ocupacional”.

Realizado a cada dois anos, o ENDTO 
tem como objetivo central congregar do-
centes, pesquisadores, profissionais e es-
tudantes de graduação e pós-graduação, 
articulando espaço para troca de experi-
ências e conhecimentos que incentivem 
reflexões e propostas conjuntas acerca 
do ensino de graduação, extensão e pós-

A Faculdade de Medicina do ABC organizou 
em 25 de outubro a primeira edição do “Fórum 
de Residência Multiprofissional”, cujo tema cen-
tral foi “Inovações Tecnológicas”. Com ativida-
des realizadas das 8h às 16h30 no Anfiteatro Dr. 
David Uip, o evento congregou a primeira edição 
da “Conferência de Cuidados em Oncologia” e a 
“IV Conferência Gerontogeriátrica”.

Entre os destaques do encontro estiveram 
as mesas redondas sobre perspectivas do cuida-
do e tecnologias inovadoras nas áreas de “Cui-
dado do idoso” e “Atenção ao câncer”. Durante 
o fórum também houve a apresentação “Par-
ceria da FMABC com os municípios de Santo 
André, São Bernardo e São Caetano”, que de-
talhou realizações e resultados do primeiro ano 
da Residência Multiprofissional na Atenção ao 
Câncer e na Saúde do Idoso da FMABC.

O encerramento dos trabalhos foi marca-
do pelo anúncio da vencedora de concurso 
interno para criação do logotipo da Residên-
cia Multiprofissional da FMABC. Puderam 

Docentes da TO-FMABC, Andreia Zarzour Abou Hala Corrêa e Ricardo Lopes Correia

Logotipo vencedor foi criado pela auxiliar 
administrativa da Residência Médica, Karine Costa

principalmente pela pouca divulgação da 
profissão e pela falta de inserção da car-
reira em programas governamentais e 
políticas públicas”, consideram a profes-
sora Andreia Zarzour Abou Hala Corrêa 
e o professor Ricardo Lopes Correia, que 
garantem: “Falta conhecimento sobre as 
especificidades da profissão”.

Durante o ENDTO, também houve 
reunião específica com todos os coor-
denadores de curso presentes ao evento. 
“Foi uma excelente oportunidade para 
compartilharmos experiências e conhe-
cermos outras realidades da TO em âm-
bito nacional. A partir das discussões, 
documento com as principais demandas 
e reflexões será preparado e entregue ao 
Governo Federal e Ministério da Edu-
cação. São propostas fundamentais, de 
quem vive na prática a realidade do en-
sino da terapia ocupacional no Brasil”, 
finaliza Andreia Corrêa.

encaminhar sugestões de logomarca e partici-
par da votação funcionários e alunos da Resi-
dência Médica. Quatro logos foram inscritos. 
Do total de 239 votos, a proposta da auxiliar 
administrativa da Residência Médica, Karine 
Lúcia Costa, foi a vencedora com 43,5% da 
preferência (104 votos).

RESIDênCIA 
MUlTIPRoFISSIonAl
A Faculdade de Medicina do ABC inau-

gurou neste ano nova modalidade de ensino 
no campo da pós-graduação Lato Sensu. O 
Programa de Residência Integrada Multi-
profissional em Saúde proporciona treina-
mento prático em serviço durante dois anos 
a profissionais graduados nas áreas de en-
fermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e 
terapia ocupacional. Inicialmente os cursos 
contemplam duas áreas de concentração: 
Saúde do Idoso, com 10 residentes, e Aten-
ção ao Câncer, com 12.

As atividades tiveram início em 6 de mar-
ço. Ao todo serão 5.760 horas, distribuídas 
20% entre atividades teóricas e teórico-práti-
cas e 80% em atividades práticas de formação 
em serviço. Em regime de dedicação exclusi-
va, os residentes atuam em unidades assisten-
ciais de atenção primária, secundária e terci-
ária nos três municípios do ABC e recebem 

bolsa mensal do Ministério da Saúde.
Neste primeiro ano de trabalho o foco 

é 100% na atenção básica. Os residentes de 
Saúde do Idoso atuam na UBS (Unidade 
Básica de Saúde) Dr. Moyses Fucs, de Santo 
André, UBS Rudge Ramos, de São Bernardo, 
e na UBS Santa Paula, de São Caetano. Já os 
alunos de Atenção ao Câncer estão distribu-
ídos, respectivamente, no Centro de Saúde-
Escola do Parque Capuava, UBS Farina e 
Centro Policlínico Gentil Rstom. “O segundo 
ano de residência será destinado à especializa-
ção na atenção secundária e terciária”, adianta 
a coordenadora da Comissão de Residência 
Multiprofissional em Saúde da FMABC (CO-
REMU), professora Ana Maria Fiorano.

Além da integração entre as 5 áreas que 
compõem a residência multiprofissional, ou-
tro objetivo do programa é promover a inte-
ração com os médicos residentes da FMABC 
em busca de aperfeiçoar, aproximar e huma-
nizar o atendimento aos pacientes da região. 

graduação em terapia ocupacional no cenário 
universitário brasileiro. Também busca pro-
mover debate acerca da educação permanen-
te nos contextos da formação, aprimoramen-
to profissional e pesquisa nas áreas de saúde, 

assistência social, educação e cultura.
“A temática central deste ano foi a abertu-

ra e o fechamento de cursos de terapia ocupa-
cional no Brasil. Infelizmente, hoje o fecha-
mento de cursos é uma realidade, que ocorre 
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A Câmara Municipal de São Caetano do 
Sul realizou em 6 de novembro sessão solene 
para outorga do título de “Cidadão Sulsancae-
tanense” ao ginecologista Dr. Geraldo Reple 
Sobrinho. Atualmente coordenador de Servi-
ços de Saúde da Secretaria de Saúde do Esta-
do, o homenageado é formado pela Faculdade 
de Medicina do ABC (1981) e hoje atua como 
professor na instituição. À frente da Presidên-
cia da Fundação do ABC em 2001, foi desta-
cado para assumir um dos maiores desafios da 
carreira: implantar o Hospital Estadual de San-
to André – posteriormente batizado Hospital 
Estadual Mário Covas (HEMC).

Prestigiaram a cerimônia no Plenário dos 
Autonomistas o prefeito Paulo Pinheiro, o 
presidente da Câmara, Sidnei Bezerra da Sil-
va, o deputado estadual Orlando Morando, o 
secretário de Estado da Saúde Dr. David Uip, 
o suplente de vereador e autor da proposta de 
homenagem Airton Carlos Lauriano dos San-
tos, entre outras autoridades.

Em seu discurso de agradecimento, Dr. 
Geraldo Reple Sobrinho contou em detalhes 
sua trajetória, desde a infância pobre até a rea-
lização do sonho de cursar Medicina. Também 

Duas alunas do curso de Gestão em Saú-
de Ambiental e a enfermeira e preceptora do 
PET Saúde FMABC, Lígia Essinger Rodrigues 
Bassous, apresentaram trabalhos científicos 
durante o 2º Simpósio Brasileiro de Saúde e 
Ambiente – realizado de 19 a 22 de outubro no 
Minascentro, em Belo Horizonte.

Representando a Saúde Ambiental, a dis-
cente Cleonice de Almeida apresentou o tra-
balho “Perfil socioambiental dos moradores 
da comunidade Espírito Santo, situada no en-
torno do aterro sanitário de Santo André-São 
Paulo”. Já a aluna Bruna Ciccheto de Moura 
participou com a pesquisa “Integração do 
serviço escola na averiguação da relação entre 
dengue e as enchentes no município de São 
Caetano do Sul”.

Pelo Programa de Educação pelo Tra-
balho do Ministério da Saúde e Ministério 
da Educação, o PET Saúde, a enfermeira e 
preceptora da FMABC, Lígia Bassous, apre-
sentou o trabalho “Estratégias de educação 
e sensibilização para minimização de danos 
no pós-enchente em áreas vulneráveis de 
São Caetano do Sul: experiência do PET 
Saúde”. O estudo buscou provocar reflexão 
na comunidade sobre sua atuação no am-
biente, desenvolvendo atitudes de respeito 
e responsabilidade em relação à natureza. 
Atingiu público composto por 32 agentes 
comunitários de saúde, 125 crianças e ado-
lescentes e 100 beneficiários de programas 
de transferência de renda.

Além de Lígia Bassous, assinam o traba-

homenageou a esposa e contou como se co-
nheceram, lembrando que, no dia seguinte à 
solenidade, completavam 38 anos de namoro.

Primeiro funcionário registrado no maior 
hospital público do Grande ABC, Dr. Geraldo 
Reple Sobrinho assumiu a Superintendência 
do Hospital Estadual Mário Covas já na inau-
guração da unidade, em 2001, e conduziu o 
equipamento durante toda a primeira década 
de funcionamento.

Além da graduação médica, o homena-

geado traz no currículo especializações em 
Medicina do Trabalho e Educação Sexual na 
FMABC, assim como a residência médica em 
Ginecologia e Obstetrícia e o Mestrado em Ci-
ências da Saúde. No âmbito corporativo, possui 
MBA em Gestão de Organizações Hospitala-
res e Sistemas de Saúde pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e especialização em Administra-
ção Hospitalar pelo Thomas Father do Brasil e 
pela Harvard Medical International.

Aos 57 anos, Dr. Geraldo Reple Sobrinho 

foi lembrado para a homenagem em São Cae-
tano, principalmente, pelo apoio ao município 
no estabelecimento de parcerias na Saúde – 
desde quando assumiu a presidência da Fun-
dação do ABC, passando pelo período à frente 
do Hospital Mário Covas e, mais recentemen-
te, na coordenação de Serviços de Saúde da 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

O homenageado é casado com Nilza Della 
Colleta Reple, com quem têm quatro filhos: 
Gustavo, Flávia, Isabela e Gabriela. 

Evento em Minas Gerais teve participações de preceptora do PET Saúde e de alunas do curso de Gestão em Saúde Ambiental

Prefeito, vereadores, deputado Orlando Morando e Secretário de Estado da Saúde Dr. David Uip  
prestigiam homenagem no Plenário dos Autonomistas

Discentes apresentam trabalhos no  
Simpósio Brasileiro de Saúde e Ambiente

Dr. geraldo Reple Sobrinho recebe título  
de “Cidadão Sulsancaetanense”

lho as preceptoras do Pet Saúde FMABC, 
Daiane Brigida Cruz e Tatiane Ribeiro Orte-
ga, os estudantes de Saúde Ambiental, Adria-
na Aparecida Oliveira, Cleonice de Almeida, 
Maria do Amparo Oliveira e Pedro Luiz Sol-
dá, além do acadêmico de Medicina, Renan 
Machado Bianchi.

SIMPóSIo EM BH
A segunda edição do Simpósio Brasilei-

ro de Saúde e Ambiente teve organização 
do Grupo de Trabalho Saúde & Ambiente 
da ABRASCO - Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva. O tema central deste ano 
foi “Desenvolvimento, Conflitos Territo-
riais e Saúde: Ciência e Movimentos So-
ciais para a Justiça Ambiental nas Políticas 
Públicas”. O objetivo foi compartilhar di-
ferentes saberes e construir realidade am-
biental justa, pela qual movimentos sociais 
e academia, com postura ideológica e polí-
tica claramente assumidas, compreendam 
a necessidade de discutir modelos de Es-
tado e de desenvolvimento dos ideais de 
justiça ambiental.

Airton Lauriano, Geraldo Reple, Nilza Della Colleta Reple e o prefeito Paulo Pinheiro
O “Cidadão Sulsancaetanense”  

Dr. Geraldo Reple Sobrinho

Em Minas Gerais, Lígia Essinger Rodrigues 
Bassous, Cleonice de Almeida e Bruna de Moura
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Mais conhecido como OSCE, exame para sextanistas será ampliado em 2015, abrangendo também alunos do 5º ano de Medicina

Avaliação Prática objetiva
Estruturada chega à 6ª edição

CSE Capuava promove ‘outubro Rosa’ com alunos 
de Enfermagem e Terapia ocupacional

A Faculdade de Medicina do ABC organi-
zou em 25 de outubro a 6ª edição da Avaliação 
Prática Objetiva Estruturada – mais conhe-
cida pela sigla OSCE (Objective Structured 
Clinical Examination). Trata-se de exame que 
permite a avaliação global de conhecimentos 
de alunos do 6º ano de Medicina, com enfo-
que nas habilidades cognitivas, técnicas e até 
mesmo afetivas. As atividades extrapolam a 
teoria, com abordagem de questões práticas 
e comportamentais divididas em estações 
que representam as cinco grandes áreas do 
internato (5º e 6º anos do curso de Medicina): 
Pediatria, Cirurgia, Clínica Médica, Saúde Co-
letiva e Ginecologia/Obstetrícia.

Cerca de 100 estudantes participaram do 
OSCE 2014 e todos passaram pelas cinco 
estações. “O aluno é colocado frente a uma 
situação e tem 10 minutos para agir. Cada 
estação conta com um observador, que são 
professores e médicos residentes da faculda-
de, que não interferem ou colaboram. Como 
o próprio nome sugere, eles observam as 
ações do aluno e conferem as condutas se-
gundo check-list pré-determinado pelo pro-
fessor coordenador da estação”, explica o 
coordenador geral do OSCE e responsável 
pela estação de Cirurgia, Dr. Mario Faro, que 
detalha: “Utilizamos 50 salas de aula, cada 

O Centro de Saúde-Escola do Par-
que Capuava, em Santo André, promo-
veu durante o "Outubro Rosa" ações 
destinadas à prevenção do câncer em 
mulheres de todas as idades. As ativida-
des envolveram alunos e professores dos 
cursos de Enfermagem e Terapia Ocu-
pacional da Faculdade de Medicina do 
ABC e tiveram o 23 de outubro como 
“Dia D”, quando os esforços em benefí-
cio à população foram intensificados.

Os alunos do segundo ano de Enfer-
magem realizaram exames e orientação 
acerca do autoexame de mama, coleta de 
Papanicolau e em grupos educativos. Já os 

acadêmicos do quarto ano de Terapia Ocu-
pacional organizaram coral junto aos idosos 
do projeto Bem Viver, com apresentação da 
música “A Rosa”, de Moacyr Franco.

Durante o dia “D” foram distribuí-
dos bombons, bilhetes de autoestima e 
maquiagem. Sorteio de brindes e entrega 
de rosas artesanais confeccionadas pe-
los idosos também marcaram a ocasião. 
O mesmo grupo da terceira idade, com 
apoio dos agentes comunitários da uni-
dade e funcionários, foi responsável pela 
decoração do CSE Capuava, que ganhou 
série de rosas artesanais e objetos deco-
rativos, todos em tom cor de rosa.Em Capuava, campanha "Outubro Rosa" divulga prevenção do câncer

uma com um professor observador. Na en-
trada das estações deixamos um descritivo do 
cenário, que é o resumo do que o aluno irá 
encontrar. No interior, um ou dois atores, que 
são alunos treinados de outros anos do curso 
médico, simulam queixas, sintomas e situa-
ções para a avaliação dos sextanistas”.

Além dos 50 professores observadores e 
de quase 80 alunos-atores, o OSCE envolveu 
mais 30 funcionários da FMABC na organi-
zação e logística, assim como outros 30 estu-
dantes, responsáveis por orientar na transição 
entre estações e na contagem do tempo de 
avaliação.

Para o Dr. Mario Faro, além dos benefí-
cios à formação dos alunos, o OSCE agrega 
valor à FMABC: “A Avaliação Prática Ob-
jetiva Estruturada mede o conhecimento 
dos estudantes segundo aspectos gerais da 
ação médica. Grandes escolas têm o OSCE 
incorporado ao sistema de avaliação. Além 
disso, muitas instituições utilizam o exame 
como segunda fase do concurso de residên-
cia médica. Dessa forma, além da devolutiva 
dos resultados aos nossos alunos, permitin-
do que conheçam virtudes e pontos a me-
lhorar, a Medicina ABC também prepara os 
acadêmicos para que realizem exames de re-

sidência médica com conhecimento prévio, 
postura adequada e maior segurança”, com-
pleta Dr. Mario Faro.

A partir de 2015, o OSCE será ampliado, 
aplicado também aos alunos de 5º ano de Me-
dicina. A ideia é que, a partir dos resultados e 
do panorama do estudante, haja melhora no 
enfoque do internato no ano seguinte. “É um 
evento grande, muito importante na Faculdade 
e que mobiliza muita gente. Esse é um momen-
to de integração e colaboração entre diversos 
setores da faculdade, em benefício de nossos 
alunos”, garante Dr. Mario Faro, ao agradecer 
todos os envolvidos na edição 2014. 

Professores e alunos da Faculdade de Medicina do ABC durante 6ª edição do OSCE
Exame permite avaliação global de  

conhecimentos de alunos do 6º ano de Medicina
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Infectologia da 
Medicina ABC

participa do 
“Caiçarão 2014”

A disciplina de Infectologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC esteve 
em peso no “Caiçarão 2014”. Trata-se 
de evento científico organizado pela 
Sociedade Paulista de Infectologia 
(SPI), que neste ano contou com o pri-
meiro “Encontro de Infectologia do 
Litoral Paulista / Encontro das Ligas 
de Infectologia do Estado de São Pau-
lo”. Pelo menos 15 alunos da FMABC, 
membros da Liga de Infectologia, par-
ticiparam do evento, que ocorreu dias 
7 e 8 de novembro na Regional Santos 
da Associação Paulista de Medicina.

Entre os temas destacados para o 
encontro estiveram “Síndromes clíni-
cas - desafios na prevenção e manejo”, 
“Manejo de bacilos gram negativos 
resistentes” e “DAAS no tratamento 
da hepatite C”. O professor titular de 
Infectologia da FMABC, Dr. Hélio 
Vasconcellos Lopes, comandou “Dis-
cussão de casos clínicos com alunos”, 
enquanto o docente da disciplina e 
coordenador científico da SPI, Dr. Ju-
vencio José Duailibe Furtado, respon-
deu por palestra a respeito de “Análise 
crítica do protocolo de tratamento da 
infecção pelo HIV - MS”. 

Hospital Anchieta amplia  
atendimento oncológico

O Hospital Anchieta (HA) ampliou a 
atenção a pacientes com câncer e tornou mais 
rápido o acesso a consultas e ao tratamento 
quimioterápico. Assim, o hospital dá mais um 
passo para consolidar seu perfil assistencial 
em oncologia, conforme prevê o Plano Dire-
tor Hospitalar do município. 

Os esforços foram possíveis após a aber-
tura do Hospital de Clínicas Municipal (HC), 
que ampliou os serviços antes realizados pelo 
Anchieta em ortopedia e otorrinolaringologia.

Com a reorganização dos consultórios, a ca-
pacidade de atendimento em quimioterapia au-
mentou 50%. A Unacon (Unidade de Assistên-
cia de Alta Complexidade em Oncologia), que 
contava com dez poltronas, passou a oferecer 
15 assentos e uma sala a mais para usuários que 
necessitam da medicação. Com isso, o serviço 
que podia realizar até 500 sessões por mês agora 
tem estrutura para até 750 aplicações.  

O hospital já sentiu os efeitos da mudan-
ça, implementada em julho. Em média, no 
primeiro semestre, foram realizadas, por mês, 
470 sessões de quimioterapia. Em agosto, 
após a ampliação, foram 590 atendimentos; 
em setembro, 578. 

 A estrutura disponível para tratamento é 
suficiente para atender todos os casos de cân-
cer da cidade, exceto os hematológicos e infan-
tis. Para suprir a demanda, a equipe foi reforça-

Hospital de Clínicas inaugura mais três serviços
O Hospital de Clínicas Municipal (HC) 

passou a oferecer mais três importantes 
serviços à população, dando continuidade 
ao processo gradativo de implementação 
de suas atividades. Agora, a unidade abriga 
o Ambulatório de Otorrinolaringologia, 
colocou em funcionamento o hospital-dia 
e iniciou a realização de tomografias para a 
rede pública de São Bernardo do Campo.

Os atendimentos em otorrino come-
çaram a ser realizados no HC em 5 de 
agosto. Durante o primeiro mês, foi fei-
to esforço concentrado para diminuir a 
espera dos pacientes pela especialidade e 
identificar os que necessitavam de cirur-
gia. Até o fim de setembro, cerca de 1.200 
consultas foram realizadas. 

O atendimento ambulatorial da otor-
rinolaringologia acontece de terça a quin-
ta-feira. Todos os médicos são também 
cirurgiões, o que torna mais ágil o enca-
minhamento dos casos que precisam de 

Bernardo do Campo. Desde setembro, 
o hospital disponibiliza, em média, 450 
exames por mês sendo a única unidade 
municipal a oferecer o serviço com es-
trutura própria.

Nas primeiras semanas de funciona-
mento, o serviço beneficiou especialmente 
os pacientes que precisavam se submeter 
à tomografia com contraste ou sedação. 
Nesses casos, a espera era maior, já que 
há necessidade da presença de médicos 
acompanhando o exame.

“Estava há seis meses aguardando 
vaga quando ligaram avisando. Nunca ti-
nha vindo aqui. É bom saber que temos 
um hospital público com essa qualidade na 
cidade”, comentou operador de máquinas 
Eduardo Vieira, 40 anos. Sua filha, Larissa, 
13, tem dificuldades na fala e de aprendi-
zagem e tinha indicação de tomografia da 
cabeça, com sedação. A jovem fez o exame 
no HC em meados de setembro.

intervenção. As situações mais comuns são de 
pacientes com indicação para corrigir desvio de 
septo ou para extrair as amígdalas.

As cirurgias da otorrino são realizadas no 
hospital-dia do HC, aberto em setembro. São 
três salas, com nove leitos, destinadas a inter-
venções de pequeno e médio porte, de me-
nor complexidade, com duração de até duas 
horas. O paciente chega pela manhã, passa 
pelo procedimento, recebe os cuidados no 
pós-operatório e recebe alta à tarde, depois 

da visita médica. Atualmente, são feitas duas 
cirurgias por dia e há planejamento para rea-
lização, em breve, de quatro a cinco cirurgias 
por dia.

O HC, hoje, opera com 110 leitos, sendo 
90 de internação e 20 de UTI, além de mais 
três salas cirúrgicas.

ExAMES
Outra novidade no HC é a realização 

de tomografias para a rede pública de São 

Unacon agora conta com 15 poltronas e uma sala a mais para quimioterapia

da com a contratação de um médico, e agora o 
Anchieta conta com dez oncologistas.

PRIMEIRo ATEnDIMEnTo
Com a ampliação da capacidade de aten-

dimento dos pacientes com câncer, São Ber-
nardo cumpre a portaria 1.220 do Ministério 
da Saúde, em vigor desde a data de sua pu-
blicação, 3 de junho de 2014, que determina 
regras e prazos para assistência oncológica. 
Pela norma, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
tem até 60 dias para iniciar o tratamento – 
cirúrgico, medicamentoso ou radioterápico -, 
a contar a partir da emissão de laudo com o 
diagnóstico da doença.

Para garantir o cumprimento da norma, o 
Complexo Regulador Municipal controla to-
dos os casos de câncer do município, e enca-
minha os laudos para os médicos da Atenção 
Especializada que solicitaram a biópsia. Estes, 
por sua vez, ficam responsáveis por indicar 
cirurgia ou encaminhar para radio ou quimio-
terapia no Anchieta. 

Na Unacon, os pedidos para tratamento 
medicamentoso são avaliados pelo oncologis-
ta, numa espécie de triagem, sem a necessi-
dade da presença do paciente, o que agiliza 
a resolutividade. Em seguida, consulta com 
outro oncologista especializado é marcada e 
o tratamento, iniciado.

Por mês, hospital disponibiliza 450 tomografias

PMSBC/Nilson Sandre

Biga Appes




