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Pacientes com falta
de ar jogam futebol

em ‘pebolim humano’

Fundação do ABC e
Santander renovam
parceria por 5 anos

Hospital Mário Covas
recebe homenagem
pelo 14º aniversário

A Fundação do ABC e a Fundação Dom Cabral organizaram em dezembro solenidade para entrega de diplomas aos formandos da primeira turma do 
curso de pós-graduação em Gestão de Negócios com Ênfase em Saúde. Ao todo, 30 profissionais foram certificados na especialização, cujo principal objeti-

vo foi capacitar gestores e executivos para cargos de direção na área da saúde. Pág. 3
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Televisor 32 polegadas, aparelho de 
DVD e 36 brinquedos foram doados na 
tarde de 10 de dezembro para a brinque-
doteca da Pediatria do Hospital de Clínicas 
Dr. Radamés Nardini de Mauá. As doações 
foram realizadas pela Suzantur, empresa de 
ônibus concessionária do transporte públi-
co na cidade. O prefeito Donisete Braga 
prestigiou o evento de entrega, que acon-
teceu no auditório do hospital, ao lado do 
secretário de Saúde, Luís Fernando Tofani, 
do secretário de Mobilidade Urbana, Azor 
de Albuquerque, do superintendente do 
hospital, José Alexandre Weiller, e do ge-
rente operacional da empresa, Robson de 
Jesus Francisco. Coordenações médicas e 
de enfermagem do hospital também pres-
tigiaram o ato com suas equipes.

A iniciativa da doação partiu de um dos 
diretores da empresa, que há dois meses 
visitou um paciente na Pediatria e decidiu 
incrementar a brinquedoteca do hospital 
com novos brinquedos. “Qualquer inter-
nação é um momento difícil, ainda mais 
para as crianças. Queremos que de alguma 
forma elas ‘esqueçam’ que estão dentro de 
um hospital e possam ter alguns momentos 
de lazer. Estamos muito felizes por abrir 
uma parceria com o hospital e toda a po-
pulação de Mauá com essa contribuição”, 
disse o representante da Suzantur, Robson 

de Jesus, que também anunciou a decisão 
da empresa de bancar o investimento de 
reforma da brinquedoteca. O projeto será 
discutido posteriormente com a direção do 
hospital e deverá ser implantado em 2016. 
“Foi surpreendente. Estamos muito satis-
feitos com essa notícia. A doação chega 
em ótima hora para o hospital, que tem os 
setores de Pediatria e Maternidade como 
referência para toda a população de Mauá 
e região”, comentou o superintendente da 
unidade, José Alexandre.

O prefeito Donisete Braga, que após o 
evento visitou a brinquedoteca e cumpri-
mentou pacientes, agradeceu a ação espon-
tânea da empresa em nome da população 
usuária do serviço. “É motivo de muita ale-
gria firmamos essa parceria com a Suzantur 
em benefício de nossas crianças e do hospi-
tal. Queremos que ações como essa aconte-
çam cada vez mais na nossa cidade”.

A Pediatria do Nardini, que atende 
crianças de aproximadamente 15 dias até 15 
anos, atualmente possui 18 leitos e é a clíni-
ca campeã de elogios no setor de Ouvido-
ria do hospital. Mensalmente os índices de 
satisfação dos pacientes e acompanhantes 
que respondem as pesquisas de alta atingem 
95% em quesitos gerais como atendimento 
e acolhimento de enfermagem, equipe mé-
dica, recepção, nutrição e fisioterapia.

PMM/Rodrigo Zerneri

Novos gestores, conquistas
e projetos para 2016!

Brinquedoteca do Nardini
recebe doação da Suzantur

Foi com grande sa-
tisfação que participei 
neste dezembro da so-
lenidade de entrega de 
diplomas aos forman-
dos da primeira turma 
de Gestão de Negócios 
com Ênfase em Saúde 
– curso fruto de inédita 
e bem-sucedida parceria 
com a Fundação Dom 
Cabral. Há pouco mais 
de um ano estávamos 
reunidos na Faculdade 
de Medicina do ABC 
para a aula inaugural 
desta especialização, que 
hoje conta com 30 gestores formados.

A preocupação com a melhoria da infra-
estrutura do campus universitário e o inves-
timento permanente em capacitação profis-
sional foram compromissos que assumi no 
dia de minha posse à frente da Presidência 
da Fundação do ABC. Dois anos mais tarde 
e ao final de meu mandato, fico satisfeito em 
ver que conseguimos grande progresso e re-
sultados expressivos em ambas as frentes.

Hoje a FUABC conta com mais de 21 
mil funcionários, administra 18 hospitais e 
centenas de unidades de saúde. Precisamos 
constantemente de lideranças capacitadas, 
que conheçam em detalhes nossa filosofia de 
trabalho e estejam aptas a implantar integral-
mente a metodologia da Fundação do ABC. 
Os formandos do primeiro curso de Ges-
tão de Negócios com Ênfase em Saúde são, 
agora, importantes aliados desta instituição, 
e muito contribuirão para que continuemos 
ampliando horizontes, crescendo e aprimo-
rando dia a dia nossos processos de gestão.

No campo da infraestrutura do campus 
e das melhorias proporcionadas à Faculda-

de de Medicina do ABC, 
conseguimos avançar em 
diversos projetos. A edi-
ção de janeiro do jornal 
Crescendo ABC trará re-
portagem especial com o 
balanço desses dois últi-
mos anos, com detalhes 
sobre conquistas impor-
tantes, como a realização 
de treinamentos e cursos 
de capacitação de fun-
cionários, a aprovação 
do novo Regulamento 
de Compras da FUABC 
e Mantidas, a transferên-
cia da Central de Convê-

nios do prédio da FMABC, que promoveu a 
liberação de novos espaços para a faculdade, 
a instalação de nova iluminação no campus, 
pintura externa de todos os prédios, regula-
rização de calçadas e reforma da videocon-
ferência, entre muitas outras ações.

Apesar do pouco tempo para o final do 
mandato, ainda vamos entregar obras im-
portantes, que melhorarão sobremaneira o 
acesso de alunos, professores e funcionários. 
Até o final de janeiro, teremos nova portaria 
e entrada exclusiva para o estacionamento, 
que permitirão evitar o trânsito do sistema 
atual, em que dividimos espaço com a Fun-
dação Santo André. Também para janeiro 
estão previstas a instalação de lombofaixas, 
que melhorarão a segurança de pedestres e 
motoristas, e a entrega do novo complexo 
poliesportivo.

Desejo a todos um ótimo Natal e um 
Ano Novo repleto de saúde, prosperidade e 
realizações. Nos vemos em 2016!

MArCo ANToNIo SANToS SIlVA
Presidente da Fundação do ABC
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A Fundação do ABC e a Fundação Dom 
Cabral organizaram na noite de 10 de dezem-
bro solenidade para entrega de diplomas aos 
formandos da primeira turma do curso de 
pós-graduação em Gestão de Negócios com 
Ênfase em Saúde. Ao todo, 30 profissionais 
foram certificados na especialização, cujo prin-
cipal objetivo foi capacitar gestores e executi-
vos para cargos de direção na área da saúde. 
A cerimônia de formatura teve lugar em sala 
reservada do Restaurante Baby Beef  Jardim, 
em Santo André.

Integraram a mesa solene pela Fundação 
do ABC o presidente e o vice, Dr. Marco An-
tonio Santos Silva e Dr. Mauricio Mindrisz, a 
secretária geral e futura presidente para o man-
dato 2016-2017, Dra. Maria Aparecida Batis-
tel Damaia, e a diretora executiva de Recursos 
Humanos, Caroline Saint Aubin. Pela Funda-
ção Dom Cabral estiveram o diretor executivo 
de Programas Abertos e Pós-Graduação, Pau-
lo Resende, e a gerente de Programas de Pós-
Graduação In Company, Paula Oliveira.

CAPACITAÇÃo De GeSToreS
Com 10 meses de duração, a pós-graduação 

foi criada com intuito de suprir demanda cres-
cente da FUABC por mão de obra altamente 
especializada na gestão de equipamentos de 
saúde. Foram 288 horas em aulas presenciais, 
além de 72 horas de atividades a distância e 
outras 72 horas para elaboração do trabalho 
de conclusão de curso. Os encontros foram 
mensais, em três dias seguidos com aulas em 
período integral – entre quinta-feira e sábado.

Cada unidade mantida pela Fundação do 
ABC pode indicar um representante para a 
pós-graduação. As demais vagas foram dispo-
nibilizadas para gestores externos interessados, 
que tiveram que preencher requisitos mínimos 
curriculares e de formação profissional para 
efetuar matrícula.

“A formatura da primeira turma do curso 
de Gestão de Negócios com Ênfase em Saúde 
marca importante conquista no âmbito da capa-
citação profissional. Hoje é um dia de festa para 
a Fundação do ABC, pois ganhamos aliados 
importantes, que muito contribuirão para que 
continuemos ampliando horizontes, crescendo 
e aprimorando dia a dia nossos processos de 
gestão”, comemorou o presidente da FUABC, 
Dr. Marco Antonio Santos Silva, que comple-
tou: “Os formandos deste curso de especializa-
ção são nosso maior patrimônio, a nossa maior 
conquista. Tenho certeza de que valeram a pena 
todas as horas investidas, as noites aplicadas aos 
estudos, assim como as quintas, sextas e tam-
bém os sábados dedicados à pós-graduação”.

FUABC e Dom Cabral formam primeira turma de 
“Gestão de Negócios com Ênfase em Saúde”

Para o presidente da FUABC, a parceria 
com a Fundação Dom Cabral foi fundamen-
tal para o sucesso do projeto. “A Fundação 
Dom Cabral emprestou toda sua expertise e a 
tradição de quase quatro décadas como sólida 
escola de negócios, sendo considerada hoje a 
melhor da América Latina. Para a Fundação 

do ABC é uma grande honra trabalhar ao lado 
de uma instituição como a Dom Cabral”, ga-
rantiu Dr. Marco Antonio Santos Silva.

Com 39 anos de tradição, a Fundação 
Dom Cabral é uma escola de negócios com 
padrão internacional de desenvolvimento e 
capacitação de executivos, empresários e ges-

tores públicos. Conforme ranking de educação 
executiva 2015 do jornal britânico Financial 
Times, a Fundação Dom Cabral está entre as 
20 melhores escolas de negócios do mundo. 
Ocupa o 16º lugar no ranking geral e, pelo 10º 
ano consecutivo, foi considerada a melhor es-
cola de negócios da América Latina. 

Caroline Saint Aubin, Paula Oliveira, Maria Aparecida Batistel Damaia, Marco Antonio Santos Silva, Paulo Resende e Mauricio Mindrisz

José Antonio Souto Tiveron, Maria Aparecida Batistel 
Damaia, Desiré Callegari e Eduardo Grecco

A Diretora de RH, Caroline Saint Aubin, com a gerente 
de Qualidade da FUABC e formanda, Flavia Barbosa

Murilo Dib, Wilson Santos, Cassio Dib Lopes e  
Vagner Loduca Lima

Robson Lopes, Lilian de Oliveira Dias,  
Carolina Roberta do Carmo e Artur Abib

O Diretor Executivo da Dom Cabral, Paulo Resende, e o 
vice-presidente da FUABC, Dr. Mauricio Mindrisz

Formandos e convidados durante jantar no  
restaurante Baby Beef Jardim
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Maior que a dor da perda foi a atitude de 
caridade protagonizada pela família que auto-
rizou a doação de órgãos de um jovem de 20 
anos, vítima de morte cerebral. Agora, o co-
ração do jovem continua batendo no peito de 
outra pessoa que lutava para sobreviver. Fo-
ram captados também fígado, pâncreas, rins e 
córneas, beneficiando ao menos seis pacien-
tes. A captação múltipla de órgãos foi realiza-
da em 12 de novembro, no Centro Cirúrgico 
do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini 
de Mauá. Todo o processo foi coordenado 
pelos médicos cirurgiões da Organização de 
Procura de Órgãos (OPO) do Instituto Dan-
te Pazzanese, localizado na Capital.

Os cirurgiões do Dante foram assesso-
rados pela equipe de enfermagem em pro-
cedimento que durou aproximadamente 
cinco horas. O coração, ao ser retirado, se-
guiu rapidamente no helicóptero Águia da 
Polícia Militar para paciente que aguardava 
internado no Hospital São Paulo. O prazo 
máximo para um coração ser transplantado 
é de até quatro horas. É indispensável a ur-
gência e integração com o serviço receptor. 
Os órgãos foram destinados a pacientes do 
Hospital São Paulo e Hospital do Rim e Hi-
pertensão, entre outros serviços.

O protocolo de morte cerebral no Brasil 
é um dos mais exigentes do mundo. É pre-
ciso ser confirmado por dois médicos espe-

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés 
Nardini de Mauá é o primeiro hospital muni-
cipal do país a receber treinamento para uti-
lização do APURASUS, ferramenta gratuita 
que auxilia na tomada de decisões quanto ao 
uso de recursos públicos. Trata-se de um sis-
tema de informação desenvolvido pelo Mi-
nistério da Saúde para auxiliar no processo 
de apuração e gestão de custos no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Na prática, 
agora é possível analisar com maior precisão 
o emprego dos recursos aplicados, se é sufi-
ciente, insuficiente, onde é preciso aumentar 
ou reduzir, sugerir melhorias e otimizar os 
gastos dos serviços. A capacitação da equipe 
de custos do hospital aconteceu na própria 
unidade nos dias 16 e 17 de novembro.

A ferramenta integra o Programa Na-
cional de Gestão de Custos (PNGC), que 
começou a ser implantado em 2012 com 
foco nos Núcleos Estaduais de Economia 

Hospital Nardini e Dante Pazzanese
mobilizam equipes para salvar vidas

Nardini implanta plataforma do Ministério da Saúde

da Saúde. Porém, a partir da demanda es-
pontânea dos municípios em todo o país, 
técnicos do Ministério da Saúde passaram 
a analisar a viabilidade de implantar a ferra-
menta nos serviços hospitalares municipais. 
“Em outras cidades não conseguimos dar 
andamento a implantação porque é preciso 

que a equipe tenha algum conhecimento da 
metodologia. No Nardini, como hospital 
municipal, o serviço é piloto para o Esta-
do de São Paulo e todo país. Percebemos 
o cenário bem encaminhado, pois a equipe 
já preenchia os requisitos para absorção do 
conteúdo. Fizemos apenas a migração dos 
dados”, explicou o economista do Ministé-
rio da Saúde e responsável pelo treinamento, 
André Soares de Alcântara, que já ministrou 
a capacitação em hospitais estaduais de To-
cantins e Paraíba.

Como a tabulação dos dados que ali-
mentam o sistema já era feita no hospital, 
porém a partir de outro programa, a equipe 
precisou apenas aprender a alimentar a pla-
taforma para extrair os relatórios dos custos 
hospitalares e assim ampliar o controle dos 
gastos. “Realizamos a transição da planilha 
digital que já preenchíamos. A vantagem 
é que agora conseguimos analisar a rela-

ção custo x produtividade dos setores com 
maior precisão e com dados mais fidedig-
nos”, explica o gerente de custos da unidade, 
Alan Rangel.  As despesas analisadas neste 
processo permeiam toda a rotina de funcio-
namento de um hospital geral, como custo 
paciente/dia, gastos com cirurgias, exames, 
medicações e refeições, por exemplo.

Com a implantação do sistema nas re-
des estaduais do país, todos os dados de 
gastos nas unidades de saúde do Estado 
são parametrizados e, assim, é feito cálculo 
automático dos custos dos atendimentos 
finais, o que permite evitar desperdícios 
e mau uso do recurso público. O PNGC 
tem como clientela principal os gestores 
das Unidades de Saúde e do SUS de for-
ma geral. Em Mauá, a expectativa é de que, 
em breve, o mesmo sistema seja expandido 
para as Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) e Rede de Atenção Básica.

cialistas, além de demandar exames clínicos, 
gráficos e testes que evidenciam a paralisa-
ção irreversível da atividade cerebral.

Além do gesto de amor por parte da fa-
mília, este caso preencheu todos os requisi-
tos clínicos para doação e teve empenho da 
equipe. “Infelizmente nem todos os pacientes 
suportam essas provas de captação, por isso 
tornam-se inaptos para doar. E, quando estão 
aptos, muitas famílias ainda resistem a autori-
zar. Por isso devemos trabalhar essa sensibili-
zação junto aos parentes. É um grande ato de 
caridade, pois o paciente permanece vivo em 
outras pessoas que aguardam para viver”, co-
menta a Dra. Fabiana Amaral, médica inten-
sivista da Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI) e autora da notificação.
A última captação de órgãos feita no 

Nardini foi em 2013. O baixo número de 
notificações feito pelo hospital, cerca de 
cinco em cinco anos, é consequência das 
mortes provocadas por trauma neurológico 
grave. No caso, os pacientes são transferidos 
para hospitais que atendem alta complexida-
de, como Hospital Estadual Mário Covas e 
Hospital Estadual Serraria, que passam a ser 
responsáveis pela notificação.

Segundo o Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de São Paulo, de cada três 
potenciais doadores, apenas um é notifi-
cado. Destes, somente 30% são utilizados 
como doadores de órgãos. Ainda assim, o 

Brasil é o segundo país do mundo em nú-
mero anual de transplantes, sendo mais de 
90% feitos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). “É uma questão de ética médica e 
até humanitária. Muitas vidas podem ser 
salvas a partir da notificação, que depende 
apenas do profissional médico”, analisou 
o diretor técnico do Hospital Nardini, Dr. 
Allison Takeo Tsuge.

Para ser doador, não é necessário deixar 
nada por escrito, mas é fundamental ter co-
municado à família o desejo pela doação dos 
órgãos. São os familiares que autorizam o 
procedimento.

CoMo FUNCIoNA o SISTeMA
De CAPTAÇÃo De órGÃoS?
Todo paciente com diagnóstico de mor-

te cerebral internado em hospital é con-
siderado doador em potencial. A família é 
informada da possibilidade de doação dos 
órgãos. Caso haja consenso, é realizada uma 
série de exames para confirmar o diagnós-
tico. A notificação compulsória é efetuada 
imediatamente à Central de Notificação da 
Secretaria de Estado da Saúde, pela direção 
do Hospital onde ocorreu a morte. O trâmi-
te deve ser realizado tanto por hospitais pú-
blicos quanto privados. Atualmente há cerca 
de 12 mil pessoas na fila de espera por um 
órgão no Estado de São Paulo.

Nardini é o primeiro hospital municipal do Brasil a 
receber treinamento sobre ferramenta de gestão de custos

Procedimento de captação de órgãos foi realizado no hospital e teve apoio de helicóptero da Polícia Militar



www.fmabc.br 5

Ex-aluna da primeira turma do curso de 
Farmácia da Faculdade de Medicina do ABC 
e atual professora da graduação, Ana Elisa 
Prado Coradi teve o trabalho “Dispensação 
de medicamentos na atenção básica à saúde: 
ênfase na diminuição de erros de medicação” 
premiado em terceiro lugar no 8º Congresso 
RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas, 
realizado de 15 a 17 de outubro no Centro de 
Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro.

A docente do ABC concorreu no “Prê-
mio Riopharma de Trabalhos Científicos” 
com outros 466 trabalhos de todo o Brasil, 
inscritos em mais de 40 assuntos distintos, 
como Farmácia Clínica, Toxicologia, Cos-
méticos, Fitoterápicos e Doenças Negligen-
ciadas. Os vencedores serão publicados na 
Revista Brasileira de Farmácia (RBF).

O estudo da professora foi realizado den-
tro do PET-Saúde (Programa de Educação 
pelo Trabalho, do Ministério da Saúde e Mi-
nistério da Educação) e contou com partici-
pação de alunos dos cursos de Farmácia, En-

fermagem, Medicina e Terapia Ocupacional 
da FMABC. O objetivo foi investigar erros 
de medicação identificados nos serviços de 
saúde e nas residências de usuários cadas-
trados em Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
selecionadas. A pesquisa foi realizada em qua-
tro UBSs de São Bernardo, entre agosto de 
2013 e agosto de 2014, com análise de 1.167 
prescrições médicas para verificar erros de 
prescrição. Também foram acompanhadas 
916 dispensações de medicamentos, a fim de 
verificar erros de dispensação, e aplicados 308 
questionários junto aos usuários, com intuito 
de examinar os erros de administração.

Entre os resultados mais expressivos, 
mais de 59% das prescrições analisadas apre-
sentavam algum tipo de erro. Dessas, 52% 
apresentaram até 3 tipos de erros diferentes, 
sendo o mais comum a ausência da via de 
administração (24%), seguido da duração do 
tratamento (23,3%). Na dispensação dos me-
dicamentos, o tempo médio do atendimento 
foi de 2,54 minutos e os usuários não foram 

orientados a respeito de diversas informações, 
sendo as mais prevalentes a posologia (46%), 
horário de administração (31%) e duração do 
tratamento (15%). Com relação aos questio-
nários aplicados, 64% responderam guardar 
seus medicamentos em armários ou caixas na 
cozinha, 17% administram os medicamentos 
muitas vezes com sucos, leite e refrigerantes, 
e 62% descartam os medicamentos vencidos 
ou que estão inutilizados no lixo comum.

“Os resultados desse trabalho sugerem 
que se faz necessário instituir medidas de 
sensibilização aos prescritores sobre a impor-
tância da prescrição clara, completa e precisa, 
para que se possa imprimir segurança ao uso 
do medicamento. Também cabe ao farma-
cêutico informar e orientar o paciente sobre 
o uso correto do medicamento, pois uma dis-
pensação com qualidade é fundamental para 
que a terapêutica medicamentosa do paciente 
alcance bons resultados”, completou a docen-
te do curso de Farmácia da FMABC, Ana Eli-
sa Prado Coradi, que recentemente concluiu 

mestrado intitulado “Assistência farmacêuti-
ca em programa governamental de acesso a 
medicamentos: efetividade no tratamento do 
diabetes mellitus”.

Docentes da Faculdade de Medicina do 
ABC, as doutoras Odete Miranda e Registi-
la Beltrame receberam em 2 de dezembro o 
“Prêmio Palmas para o Bem”, oferecido pelo 
Fórum de Proteção e Defesa Animal da Ci-
dade de São Paulo durante a conferência “O 
fim dos testes em animais – a nova era em 
avaliação de segurança em cosméticos e me-
dicamentos”. O evento teve lugar na Câmara 
Municipal de São Paulo e reuniu especialistas 
no tema, com intuito de mostrar que é pos-
sível substituir o modelo animal por novas e 
avançadas tecnologias, promovendo, assim, a 
ciência mais humanitária e ética.

As professoras da FMABC foram reconhe-
cidas pelos esforços para proibição do uso de 
animais vivos nos cursos de graduação. Graças 
a esse trabalho – que contou com fundamen-
tal contribuição de outros docentes, como a 
Dra. Nédia Maria Hallage –, a Faculdade de 
Medicina do ABC tornou-se em 17 de agosto 
de 2007 a primeira do país a abolir o uso de 
animais vivos nas aulas de graduação. A prática 
ficava permitida somente para pesquisas iné-
ditas, com relevância científica e previamente 

aprovadas pelo CEEA - Comitê de Ética em 
Experimentação Animal da FMABC.

À época, a decisão gerou grande polêmica 
entre professores e alunos, além de questio-
namentos sobre possíveis prejuízos ao ensino 
da Medicina. “Os alunos do curso de Medici-
na que ingressaram a partir de 2008 não tive-
ram aulas com animais vivos. Esses mesmos 
alunos, quando chegaram ao 6º e último ano 
da graduação, fizeram o ENADE e obtiveram 
a nota máxima 5, mostrando, definitivamen-
te, que não há necessidade de matar animais 
para aprender Medicina”, detalha a professo-
ra titular de Microbiologia e Imunologia da 
FMABC recém-premiada na Câmara de São 
Paulo, Dra. Registila Beltrame.

Em 2008, a decisão da FMABC rendeu 
homenagens na Câmara de Vereadores de 
São Paulo. O então diretor, Dr. Luiz Henri-
que Camargo Paschoal, recebeu a Medalha 
Anchieta e o Diploma de Gratidão da Cidade 
de São Paulo. Já a vice-diretora, Dra. Maria 
Alice Tavares da Silva, recebeu o título de Ci-
dadã Paulistana.

Entre as principais alternativas utilizadas 

para substituição de animais vivos estão sof-
twares, bonecos, uso de animais quimicamen-
te preservados (que tiveram morte natural) e 
incorporação dos cursos básicos à prática clí-
nica – quando o aluno passa a aprender com 
casos reais, em seres humanos.

FIM DoS TeSTeS
O “Prêmio Palmas para o Bem” ocorreu 

durante a conferência “O fim dos testes em 
animais – a nova era em avaliação de segurança 
em cosméticos e medicamentos”, promovida 
pelo Fórum de Proteção e Defesa Animal da 
Cidade de São Paulo. O evento contou com 
participação da pós-doutora em Toxicologia 
Celular e Molecular de Radicais Livres pela 
Unicamp e precursora do uso de modelos 
substitutivos, Maria Inês Harris; da médica 
dermatologista Adriana Leite, idealizadora da 
plataforma interativa Cosm-ÉTICOS.org, para 
a transparência, consciência, sustentabilidade e 
fim dos testes em animais; da bióloga especia-
lista em biologia molecular, Bianca Marigliani; 
e do presidente da Sociedade Vegetariana Bra-
sileira (SVB), Ricardo Laurino.

Durante a conferência, foi anunciada a 
formação da Rede Brasileira Antivivissecção, 
que reunirá os maiores especialistas do Brasil 
no tema e trabalhará em favor da informação, 
divulgação e aperfeiçoamento de métodos 
que permitam o fim definitivo dos testes em 
animais do Brasil.

Professora de Farmácia é premiada
em congresso no rio de Janeiro

Docentes da FMABC são reconhecidas
por ações em defesa dos animais

Professora Ana Elisa Prado Coradi durante o 
8º Congresso RIOPHARMA

Dra. Registila Beltrame, a dermatologista Dra. Adriana 
Leite e Dra. Odete Miranda durante conferência

Divulgação
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O Núcleo Especializado em Aprendi-
zagem da Faculdade de Medicina do ABC 
(NEA-FMABC) organizou na noite de 25 de 
novembro a primeira edição do “Cine NEA”. 
Trata-se de atividade programada inicialmen-
te para 2016, cujo piloto foi antecipado com 
intuito de arrecadar doações de leite em pó 
em favor das famílias atingidas pela tragédia 
ambiental na região de Mariana, em Minas 
Gerais (MG).

Organizado pela coordenadora do nú-
cleo, professora Alessandra Bernardes Catu-
rani Wajnsztejn, o “Cine NEA - SOS Maria-
na” conseguiu angariar 100 quilos de leite em 
pó, que foi o “ingresso” para assistir ao filme 
“O Segredo”, cujo tema central é a dislexia 
– distúrbio neurológico, de origem congênita, 
que compromete a leitura e escrita em crian-
ças com potencial intelectual normal e sem 
déficits sensoriais.

O Cine NEA tem como objetivo central 
proporcionar encontros educativos e lúdicos, 
com temas diversos nas áreas de educação e 
saúde. “Nossa intenção é conscientizar e tro-
car informações de qualidade com colegas de 
área e demais interessados nos temas deste 
segmento, evitando a propagação de conceitos 
inadequados. Infelizmente, hoje ainda vemos 

muitos profissionais e pais de crianças rela-
cionarem quadros de dislexia, ansiedade e de 
TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade) não aos transtornos de neuro-
desenvolvimento, mas sim à ausência de limites 
familiares ou à ‘preguiça’ da criança, que ‘não 
quer aprender’. Nossa intenção é justamente 
mostrar que as dificuldades escolares podem 
estar relacionadas aos transtornos de neurode-
senvolvimento e que hoje temos avaliações e 
tratamentos extremamente eficazes para auxi-
liar essas crianças”, detalha a professora Ales-
sandra Bernardes Caturani Wajnsztejn.

A ideia de antecipar a estreia do Cine 
NEA partiu da necessidade de ajudar o pró-
ximo. “O Cine NEA já estava aprovado pela 
Diretoria da FMABC e pronto para começar 
em 2016. Entretanto, uma pessoa entrou em 
contato comigo via rede social pedindo leite 
em pó e água, mostrando claramente toda 
a dificuldade que a tragédia ambiental está 
causando à população da região de Maria-
na. Não podemos esquecer de nossos pro-
blemas internos. A povo de Minas Gerais 
está passando necessidade e perdeu tudo”, 
lamenta a coordenadora do NEA, que acres-
centa: “Frente a essa situação crítica, solici-
tamos autorização à Diretoria para antecipar 

Faculdade homenageia aluna com Laboratório de 
Habilidades de Enfermagem “Mayara Vilela de Moraes”

A Faculdade de Medicina do ABC or-
ganizou em 16 de novembro solenidade 
para batizar o Laboratório de Habilidades 
de Enfermagem com o nome da aluna 
Mayara Vilela de Moraes, que faleceu em 
junho deste ano, vítima da violência que 
aflige toda a sociedade. Colegas do curso 
de Enfermagem foram dispensados das 
aulas para participar da homenagem, que 
recebeu familiares da estudante, professo-
res e membros da Diretoria da FMABC.

“Foi um momento muito significati-
vo, marcante na história do curso de En-
fermagem. Recebemos os familiares da 
Mayara e a solenidade toda esteve repleta 
de emoção”, descreve a professora titular 
e coordenadora do curso de Enfermagem 
da FMABC, Dra. Rosangela Filipini.

O Laboratório de Habilidades de 
Enfermagem é espaço dedicado a simu-
lação e treinamento de práticas de En-
fermagem, como forma de preparação 

uma comissão no curso de Enfermagem 
da FMABC, coordenada pela professora 
Ana Maria Fiorano, que está responsável 
pelo projeto de um novo e moderno la-
boratório de habilidades”.

Dentro da nova proposta, o Labo-
ratório de Habilidades de Enfermagem 
deverá ser concebido em estações, com 
possibilidade de simulação em diferentes 
situações práticas de atendimento. Serão 
espaços independentes para treinamento 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
Clínica Médica Cirúrgica, Ginecologia, 
Obstetrícia, Pediatria e Centro Cirúrgico. 
“Também estamos prevendo um ambien-
te residencial, com mobiliários, que será 
extremamente útil para aulas de atendi-
mento em visitas domiciliares. Trata-se de 
campo de atuação em ascensão na profis-
são e bastante importante dentro da estra-
tégia de saúde da família”, explica a Dra. 
Rosangela Filipini. 

FMABC arrecada 100 quilos de leite em pó 
para vítimas de tragédia em Mariana (MG)

completa e modernização do laboratório, 
segundo projeto elaborado por comissão de 
professores da graduação. “Em meados de 
junho, a professora Simone Camilo visitou o 
Laboratório de Habilidades de Enfermagem 
da Universidade de São Paulo (USP) de Ribei-
rão Preto, considerado referência no gênero, 
com infraestrutura, conceito e equipamentos 
de primeiro mundo. A partir dessa experiên-
cia e inspiradas no modelo da USP, criamos 

o Cine NEA e vincular a entrada à doação 
de leite em pó. Fomos prontamente atendi-
dos e o evento foi um sucesso”.

As próximas edições do Cine NEA ocor-
rerão em 2016 e trarão temas relacionados à 
intervenção em dislexia e em outros quadros, 
assim como filmes sobre TEA (Transtorno 
do Espectro Autista) e de vários outros qua-
dros na neurologia infantil, educação e tam-
bém na psiquiatria.

TrABAlHo PIoNeIro
O Núcleo Especializado em Aprendiza-

gem foi fundado por voluntários em 2007 
e hoje é premiado internacionalmente pelo 
trabalho pioneiro de avaliação interdisciplinar 
focada nas dificuldades de aprendizagem e 
fundamentada em protocolos clínicos super-

visionados e atualizados periodicamente. A 
equipe do NEA analisa e debate os casos em 
conjunto, com avaliações e diagnósticos dis-
cutidos entre médicos neuropediatras, neu-
ropsicólogos, psicólogos, psicopedagogos e 
fonoaudiólogos. A partir dos resultados, mui-
tas crianças e adolescentes são encaminhadas 
para seguimento em terapias especializadas, 
oficinas profissionalizantes, práticas esporti-
vas e reforço escolar, entre outras atividades.

“Quando realizado a partir de avaliação 
ampla, o diagnóstico possibilita elencar as 
possíveis dificuldades e habilidades do pa-
ciente, oferecer diretrizes à intervenção e, 
dessa forma, promover prognóstico mais po-
sitivo”, garante a psicóloga, psicopedagoga e 
neuropsicóloga coordenadora do NEA, Ales-
sandra Bernardes Caturani Wajnsztejn. 

dos alunos para atuação nos hospitais e am-
bulatórios da instituição. Além disso, exerce 
papel multiprofissional, recebendo atividades 
correlatas dos diversos cursos da faculdade e 
na educação permanente dos colaboradores 
da FMABC.

reeSTrUTUrAÇÃo e 
MoDerNIZAÇÃo
Hoje o Laboratório de Habilidades de 

Enfermagem é composto por sala central 
para realização de aulas práticas e espaço ane-
xo, com simulador de centro cirúrgico. Tam-
bém integram o local área administrativa e es-
toque de materiais. A maioria dos manequins 
utilizados na simulação de procedimentos é 
importada, com riqueza de detalhes e mode-
los específicos para atuação em Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Ginecologia e Obste-
trícia, por exemplo.

Estudos estão em andamento no curso de 
Enfermagem da FMABC para reestruturação 

A psicopedagoga Carina Zaneli, a coordenadora 
Alessandra Wajnsztejn e a psicóloga Elizabeth Sanchez

Público prestigia primeira edição do Cine NEA,  
no filme “O Segredo”

Espaço é dedicado a simulação e treinamento  
de práticas de Enfermagem
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Fundação do ABC e Santander
renovam parceria por 5 anos

A Fundação do ABC e o Banco Santander, por meio do 
Programa Santander Universidades, assinaram em 9 de de-
zembro renovação de parceria que já dura mais de duas déca-
das, garantindo o desenvolvimento de novos projetos para os 
próximos 5 anos. A partir do acordo, a instituição financeira 
se compromete a investir, principalmente, em quatro grandes 
áreas: infraestrutura do campus universitário da Faculdade de 
Medicina do ABC, na Revista MedABC – publicação mensal, 
com temas de saúde para o público leigo – e em obras para 
instalação do Instituto de Cardiologia e dos Laboratórios Mul-
tidisciplinares, ambos da FMABC.

Participaram da reunião pela Fundação do ABC o presidente 
da instituição, Dr. Marco Antonio Santos Silva, o vice-presidente, 
Dr. Mauricio Mindrisz, e a secretária geral, Dra. Maria Aparecida 
Damaia, além dos diretores Antonio Nelso Ribeiro, Carlos Edu-
ardo Bognar, Caroline Saint Aubin, Jovelino Gazola, Lázaro Ro-
berto Leão, Lilian de Oliveira Dias e Moacyr Rodrigues, e dos ge-
rentes Gislene Teles, Sandro Tavares e Heleno Teixeira Passetto.

Já pelo Santander, compareceram o atual diretor geral do 
Santander Universidades, Jamil Hannouche, e o futuro diretor 
geral – a partir de 2016 –, Ronaldo Rondinelli, assim como 
os gerentes Sergio Kogima, Márcia Nakagawa e Emerson Ca-
margo Silva.

A parceria Fundação do ABC-Santander teve início há 
mais de duas décadas ainda com o Banespa – posteriormente 
adquirido pelo Santander. Entre os investimentos mais recen-
tes estão a reforma completa da antiga biblioteca da Faculdade 
de Medicina do ABC, que deu lugar ao CADIP - Centro de 
Aprendizagem, Documentação, Informação e Pesquisa, a ins-
talação do Espaço Digital Santander Universidades no cam-
pus, a construção do prédio administrativo da FMABC e o 
patrocínio do intercâmbio internacional de alunos por meio 
de bolsas de estudos.

“Estou à frente deste relacionamento entre Santander Uni-
versidades e Fundação do ABC há 15 anos, desde a época em 
que respondia pela operação comercial do Banespa. Essa é a 
terceira renovação de parceria que participo e tenho sido tes-
temunha da gigante evolução da FUABC. O salto qualitativo 
e quantitativo da instituição nos últimos anos impressiona”, 
garantiu o diretor geral do Santander Universidades, Jamil Han-
nouche, que acrescentou: “Vemos administração e gestão em-
preendedoras na FUABC. Para nós, essa parceria faz todo o 
sentido, pois usamos a área do Santander Universidades para 
promover a aproximação com a sociedade e com as empresas. 
Temos muito orgulho de sermos parceiros da Fundação do 
ABC, principalmente pela nobreza com que a instituição tra-
ta os recursos e pela excelência com que trata a comunidade. 
Empresas com essas características são empresas que queremos 
estar próximos”.

Para o presidente da FUABC, a renovação da parceria com 
o Santander contribuirá sobremaneira para o fortalecimento da 
faculdade. “Esse investimento chega em momento importan-
tíssimo. Os novos laboratórios, as reformas estruturais e o Ins-
tituto de Cardiologia permitirão que agreguemos modernidade 

Sergio Kogima, Antonio Nelso Ribeiro, Jamil Hannouche, Marco Antonio Santos Silva, Maria Aparecida Damaia,  
Ronaldo Rondinelli, Márcia Nakagawa, Emerson Camargo Silva e Mauricio Mindrisz

Antonio Nelso Ribeiro e Sergio Kogima Marco Antonio Santos Silva e Jamil Hannouche

Banco investirá em quatro grandes áreas: infraestrutura do campus universitário da FMABC, revista com 
temas de saúde para a população e obras do Instituto de Cardiologia e dos Laboratórios Multidisciplinares

à tradição e qualidade já reconhecidas de nossa Faculdade de 
Medicina do ABC”, declarou Dr. Marco Antonio Santos Silva.

PreMIAÇÃo ANUAl
Há 20 anos o Banco Santander, por meio do Santander 

Universidades, apoia instituições de ensino superior como 
compromisso social corporativo e como forma de investir, no 
longo prazo, em iniciativas que promovam resultados diretos 
às sociedades, principalmente nos 20 países onde está presen-
te. Atualmente, o Santander mantém 1.202 acordos de par-
ceria com universidades e instituições no mundo inteiro. No 
Brasil, são 448 acordos com universidades de todo o país.

Entre as ações desenvolvidas, desde 2005 é realizado o 
Prêmio Santander Universidades, com intuito de reforçar o 
compromisso do banco com o ensino superior, ao reconhe-
cer, incentivar e premiar ideias e projetos relevantes de alunos, 
professores, pesquisadores e instituições de ensino.

Neste 2015, a 11ª edição dos Prêmios Santander Univer-
sidades premiou 21 trabalhos nas categorias Empreendedo-

rismo, Ciência e Inovação, Universidade Solidária e Guia do 
Estudante - Destaques do Ano. Juntos, receberam mais de R$ 
2 milhões em prêmios, além de bolsas de estudos internacio-
nais na Babson College, nos Estados Unidos, e mentoria da 
Endeavor e da UniSol.

A premiação deste ano registrou recorde de inscrições: 
23.893 projetos de universitários de graduação e pós-gradua-
ção, professores, pesquisadores e gestores de mais de 900 ins-
tituições de ensino superior, apontando crescimento de 20% 
em relação a 2014.

A Faculdade de Medicina do ABC participou da premia-
ção com aproximadamente 200 projetos inscritos. “A Fun-
dação do ABC, através da Faculdade de Medicina do ABC, 
dará tratamento especial em 2016 ao Prêmio Santander Uni-
versidades. É extremamente importante que nossos alunos e 
professores participem em peso dessa iniciativa, que garan-
te visibilidade aos projetos da instituição e à nossa produção 
científica”, afirmou o presidente da FUABC, Dr. Marco An-
tonio Santos Silva.
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Pacientes com falta de ar jogam
futebol em “pebolim humano”

Iniciativa do setor de Reabilitação Pulmonar da Medicina ABC marcou festa de fim de ano  
de idosos com asma, enfisema e bronquite crônica

O setor de Reabilitação Pulmonar da Fa-
culdade de Medicina do ABC organizou na 
manhã de 16 de dezembro confraternização 
de final de ano para cerca de 50 pacientes em 
tratamento. Apresentação de coral, retros-
pectiva fotográfica das atividades de 2015 
e café da manhã especialmente oferecido 
para a data estiveram na programação. Mas 
a grande novidade foi a inauguração do “pe-
bolim humano”. Como todos os usuários do 
serviço sofrem de falta de ar, jogar futebol, 
aparentemente, seria impossível. Entretanto, 
a iniciativa inédita da FMABC quebrou esse 
paradigma, proporcionando momentos de 
descontração, harmonia e de integração entre 
pacientes, familiares e equipe assistencial.

A maioria dos usuários atendidos no setor 
tem mais de 50 anos e apresenta muito can-
saço, fraqueza muscular, sedentarismo e falta 
de ar em decorrência de doenças como bron-
quite crônica, enfisema pulmonar, DPOC 
(doença pulmonar obstrutiva crônica), asma 
e outras patologias pulmonares. “Com o tra-
balho contínuo de reabilitação, percebemos 
melhora de até 30% da força muscular, na 
qualidade de vida e independência. Os pa-
cientes aprendem a respirar melhor, praticam 
exercícios e passam a desenvolver atividades 
diárias com mais disposição e facilidade”, ga-
rante a fisioterapeuta responsável pela Reabi-
litação Pulmonar da FMABC, Selma Denis 
Squassoni.

A partida inaugural do pebolim humano 
teve duração de 10 minutos, com nove pa-
cientes de cada lado e intervalos para respi-

Partida inaugural teve duração de 10 minutos, com nove pacientes de cada lado e intervalos para respiração Na disputa entre as equipes verde e laranja, o placar final foi 1x0 para o time verde

Daniel Moreira da Silva, Antonio Moreira da Silva, Marina Aparecida da Silva e Ana Paula Teixeira

ração. O modelo do jogo segue as mesmas 
regras do pebolim de mesa. Os participantes 
são divididos pelas regiões da quadra – gol, 
defesa, meio de campo e ataque – e não po-
dem soltar as mãos de barras instaladas ao 
longo do campo de jogo, que limitam a movi-
mentação somente para os lados.

Na disputa entre as equipes verde e laran-
ja, o placar final foi 1x0 para o time verde. 
O gol da vitória foi marcado pelo paciente-
artilheiro de 76 anos, Antonio Moreira da Sil-
va – mais conhecido como Pixoxó –, que há 
4 anos frequenta a Reabilitação Pulmonar em 
decorrência de enfisema. “O jogo foi muito 
legal. Todos nós sentimos falta de ar e nin-
guém tem malícia para jogar. Foi muito bom 

participar e ainda poder fazer o gol e ser o 
artilheiro”, garantiu o paciente, que contou 
com a torcida da esposa, do filho e da nora, 
respectivamente Marina Aparecida da Silva, 
Daniel Moreira da Silva e Ana Paula Teixeira.

Quando a responsável pela Reabilitação 
Pulmonar, Selma Squassoni, apitou o final do 
jogo, alguns pacientes reclamaram, pois que-
riam continuar, enquanto outros nem sequer 
escutaram e permaneceram envolvidos na 
partida, tamanha a concentração.

SUGeSTÃo ATeNDIDA
A ideia do pebolim humano partiu do pa-

ciente Antonio Carlos Pezente, que há cerca 
de um ano tomou conhecimento do esporte 

pela internet e compartilhou o vídeo no gru-
po da Reabilitação Pulmonar no Facebook. 
A sugestão foi muito bem recebida e, desde 
então, a equipe assistencial passou a trabalhar 
para viabilizar a partida.

“Conseguimos autorização da Diretoria 
para desenvolver o projeto e acionamos o 
setor de manutenção, para que pudéssemos 
montar a quadra com as barras. Foi uma ini-
ciativa bastante trabalhosa, que envolveu várias 
placas de madeira, portinholas para acesso dos 
pacientes, abertura para os gols e diversos ou-
tros detalhes, que conseguimos viabilizar gra-
ças à boa vontade e ao apoio dos funcionários 
da faculdade”, reconhece Selma Squassoni.

A partir de 2016, o pebolim humano in-

O paciente-artilheiro Antonio Moreira da Silva com o 
Dr. Elie Fiss e Marina Aparecida da Silva
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O curso de Farmácia da Faculdade 
de Medicina do ABC, com apoio dos 
alunos membros da Liga de Assistência 
Farmacêutica, participou entre 24 e 26 
de novembro da Campanha Nacional de 
Fotoeducação – evento organizado pelo 
Fórum Nacional de Farmácias Universi-
tárias, “com orientações farmacêuticas 
na luta contra o câncer de pele”. Os tra-
balhos ocorreram no prédio Anexo 3, no 
campus universitário em Santo André, 
das 9h às 13h.

Durante os três dias de campanha, pro-
fessores e alunos estiveram à disposição de 
pacientes e acompanhantes que frequenta-
vam os ambulatórios de especialidades da 
faculdade, bem como de funcionários e da 
comunidade acadêmica, para passar orien-

Cerca de 30 profissionais da FMABC 
estiveram envolvidos nos atendimentos, en-
tre eles dermatologistas, médicos residentes 
e alunos de Medicina membros da Lapac - 
Liga de Atendimento e Prevenção às Afec-
ções Cutâneas.

As principais características de ris-
co para o câncer de pele são a presença 
de sardas, antecedentes na família, feri-
mentos que não cicatrizam com facili-
dade, pintas, sinais e verrugas que mu-
dam de tamanho e cor, além de lesões 
avermelhadas.

O horário que apresenta risco mais 
acentuado de exposição ao sol é entre 
10h e 16h, quando há maior incidência 
de raios ultravioletas. O filtro solar ainda 
é um dos principais meios de proteção 
contra raios solares e deve ser passado a 
cada duas horas ou logo após a entrada 
na água. O uso de bonés, chapéus e ca-
misetas, que absorvem a radiação solar e 
diminuem a exposição direta da pele ao 
sol, também é recomendado pelos der-
matologistas.

Curso de Farmácia 
participa de campanha 

sobre ‘Fotoproteção’
tações práticas sobre os tipos de protetores so-
lares, uso corretos desses produtos e cuidados 
gerais com a pele.

Também foram promovidas duas pa-
lestras diárias – às 9h e às 11h – na sala de 
espera do Anexo 3, sob responsabilidade 
da professora Ana Elisa Prado Coradi. “Os 
alunos do curso interagiram com o público, 
passando orientações, conscientizando so-
bre a importância da proteção e tirando dú-
vidas, além de aplicar questionários sobre o 
uso de protetores e exposição solar”, acres-
centa a coordenadora do curso de Farmácia 
da FMABC, Dra. Sonia Hix.

CAMPANHA NACIoNAl
CoNTrA o CÂNCer De Pele
A Sociedade Brasileira de Dermatologia 

organizou em 7 de novembro, pelo 17º ano 
consecutivo, a Campanha Nacional de Pre-
venção ao Câncer da Pele, que no Grande 
ABC foi coordenada pela disciplina de Der-
matologia da Faculdade de Medicina da Fun-
dação do ABC. Mais de 80 pacientes da re-
gião compareçam ao mutirão, que teve como 
posto de atendimento o Instituto de Pele da 
FMABC, no próprio campus universitário. 
A população teve à disposição orientações e 
exames clínicos gratuitos, das 9h às 15h.

Os interessados participaram inicial-

mente de palestra de 15 minutos sobre os 
riscos para o câncer de pele e as formas de 
prevenção. Em seguida, todos passaram por 
atendimento específico, com realização de 
exames dermatológicos e de dermatoscopia 
(avaliação de assimetria, bordas, coloração e 
diâmetro das pintas). Casos suspeitos foram 
encaminhados para tratamento na rede pú-
blica municipal ou no próprio Instituto de 
Pele da Faculdade de Medicina do ABC.

O câncer de pele é causado pelo efeito 
cumulativo da radiação solar e normalmen-
te se manifesta em pessoas com idade mais 
elevada. Por esse motivo, é uma das doenças 
mais constantes no público acima de 50 anos. 
“É importante que as pessoas se conscienti-
zem da necessidade de prevenção da doença 
e também que passem periodicamente por 
avaliação médica. A maioria dos casos de 
câncer de pele é fácil de tratar e curável. O 
importante é buscar o diagnóstico precoce 
para proporcionar melhor prognóstico”, ex-
plica a professora de Dermatologia da FMA-
BC, Dra. Cristina Laczynski, que coordenou 
a campanha na região.

tegrará o programa SuperAção da Reabilita-
ção Pulmonar, cujo objetivo é promover a 
reinserção social dos pacientes. Entre as ati-
vidades já em andamento constam palestras 
educativas, aulas de dança, grupo de coral, 
pilates, oficinas de artesanato com materiais 
recicláveis, viagens terapêuticas com aulas de 
surf  no Guarujá e até mesmo aulas de tênis.

“O pebolim humano foi um grande su-
cesso. Conseguimos colocar em prática a su-
gestão dos próprios pacientes, aumentando 
a variedade de atividades propostas, melho-
rando a integração e reforçando conceitos de 
autonomia e de qualidade de vida. A partir da 
iniciativa, fortalecemos a ideia de que os pa-
cientes podem e devem conviver em socieda-
de normalmente, sem deixar de realizar ativi-
dades cotidianas por conta da falta de ar e dos 
problemas pulmonares”, explica o professor 
titular de Pneumologia da FMABC, Dr. Elie 
Fiss, que adianta: “Para 2016 pretendemos 
dividir os pacientes em times e organizar um 
grande campeonato de pebolim humano”.

CorAl De PACIeNTeS
Após a partida de pebolim humano, a 

festa de fim de ano dos pacientes da Reabili-
tação Pulmonar teve sequência no anfiteatro 
Dr. David Uip. Os convidados assistiram à 
retrospectiva de 2015, com fotos das diver-
sas ações realizadas ao longo do ano, entre as 
quais viagem terapêutica com aula de surf  no 
Guarujá, Festa Junina, palestras sobre medi-
camentos, psicologia e nutrição, além ativida-
des em grupos de artesanato, yoga e pilates.

O ponto alto foi a apresentação do coral 
de aproximadamente 50 pacientes, que exe-
cutou a canção “Como uma onda”, de Lulu 
Santos. Os ensaios e a coordenação musical 
estiveram sob responsabilidade da terapeuta 
ocupacional Juliana Oliveira.

MAIS QUAlIDADe De VIDA
Inaugurada em 2001 pela disciplina de 

Pneumologia, a Reabilitação Pulmonar da Fa-
culdade de Medicina do ABC realiza cerca de 
1.000 atendimentos mensais – a grande maio-

ria via Sistema Único de Saúde (SUS). O local 
é destinado principalmente a adultos e idosos 
portadores de doenças pulmonares. “Temos 
pacientes que chegam em cadeira de rodas e 
depois de alguns meses de tratamento passam 
a vir sozinhos e andando”, cita Dr. Elie Fiss.

Os atendimentos na FMABC ocorrem 
de segunda a sexta-feira no período da ma-

nhã, em sessões de exercícios que duram 
uma hora. Os grupos frequentam o espaço 
duas ou três vezes por semana – segundo a 
necessidade – e têm atividades em bicicleta 
ergométrica, de alongamento e reeducação 
postural, para fortalecimento de membros 
superiores e inferiores, assim como palestras 
educativas.

Coral de pacientes apresentou a música “Como uma onda”, de Lulu Santos

Disciplina de Dermatologia atendeu mais de  
80 pacientes durante Campanha

De 24 a 26 de novembro, professores e alunos do curso de Farmácia orientaram população sobre cuidados com a pele



www.fuabc.org.br10 www.fuabc.org.br10

Hospital Mário 
Covas recebe

homenagem pelo  
14º aniversário

Medicina ABC organiza  
Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho

Potencialidades de pacientes são
expostas em ‘Mostra de Artes’

A Câmara de Santo André promoveu em 18 de no-
vembro sessão solene em comemoração ao 14º aniver-
sário do Hospital Estadual Mário Covas. O vereador 
Carlos Ferreira (PDT) presidiu a sessão, compondo a 
mesa diretora ao lado do superintendente do HEMC, 
Dr. Desiré Carlos Callegari, do ex-deputado federal 
Duílio Pisaneschi, do coordenador da Coordenadoria 
de Serviços de Saúde do Estado, Dr. Geraldo Reple 
Sobrinho, que representou no ato o secretário estadual 
de Saúde, Dr. David Everson Uip, e do diretor clínico 
do hospital, Dr. Vanderley da Silva Paula.

Após a execução dos hinos Nacional e de Santo 
André, pela banda Lira, a solenidade iniciou a entrega 
de homenagens. A primeira condecoração foi destina-
da ao secretário estadual de Saúde, Dr. David Everson 
Uip, recebida pelo Dr. Geraldo Reple. O parlamentar 
Carlos Ferreira homenageou Dr. Desiré Callegari com 
entrega de placa condecorativa. Foram convidados a 
estar presentes no centro do plenário o diretor clíni-
co Dr. Vanderley da Silva Paula e o diretor jurídico 
Eduardo Ferreira Oliveira, para receber broche com 
as bandeiras do Brasil e do município.

A solenidade contou ainda com momento cultural. 
O saxofonista Rocki Gomes, da Secretaria de Cultura 
de São Caetano, entoou algumas canções. “O Mário 
Covas é o segundo maior equipamento de Saúde do 
Estado de São Paulo. São 14 anos de funcionamento e 
muitas histórias. Foi um dos pioneiros de uma organi-
zação social de Saúde, atendendo os sete municípios. 
Entre 2013 e 2014, em todo o Estado, o hospital re-
cebeu nota 94.4, considerada uma ótima avaliação. O 
hospital quer melhorar cada vez mais a qualidade na 
área da Saúde. Parabéns pela dedicação e pelo traba-
lho”, disse o vereador Carlos Ferreira.

A Faculdade de Medicina do ABC organizou entre 
23 e 27 de novembro a 6ª edição da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT). Entre os 
destaques da edição deste ano, os colaboradores parti-
ciparam de palestras sobre “Assédio Moral e Sexual no 
Ambiente de Trabalho”, “Coluna e Cotidiano - Ações de 
Autocuidado”, “Comunicação no Ambiente Profissional” 
e “DST/AIDS”, além de terem à disposição sessões de 
Quick Massage e sorteios de diversos brindes em todas 
as palestras.

“A SIPAT tem por objetivo conscientizar os colabora-
dores sobre a importância da prevenção de acidentes e de 
doenças ocupacionais, para que todos possam trabalhar 

de forma saudável. No decorrer das atividades, contamos 
com a participação ativa dos funcionários nas palestras, o 
que nos deixou bastante satisfeitos”, considera a técnica 
de Segurança do Trabalho da FMABC, Fabiana Silva.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Tra-
balho é promovida anualmente pela Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA). Vice-diretor da faculda-
de, Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca esteve à fren-
te do encerramento da SIPAT 2015, quando agradeceu 
e parabenizou a todos os envolvidos na organização da 
6ª edição do evento. “É muito importante investir e pro-
mover eventos como este, para a segurança e saúde do 
trabalhador”, salientou Dr. Fernando. 

Profissionais da Psiquiatria, Enfermagem e Terapia Ocu-
pacional do Hospital Estadual Mário Covas promoveram 
em 26 de novembro a “VII Mostra de Artes - Expressão de 
Potencialidades Humanas”. Composta por trabalhos de pa-
cientes da Clínica Psiquiátrica do HEMC, a atividade contou 
com programação cultural e atividades para integração de 
pacientes e familiares.

Os trabalhos foram expostos no hall do 4º andar, onde 
fica a entrada principal para a área administrativa. Pintura, 
poesia, texto e desenhos retrataram ideais, sonhos e percep-
ção da realidade, envolvendo ainda relações e sentimentos 
pessoais. Criar ambiente para promover a livre expressão 
foi justamente o objetivo da mostra. Ao criar esse “clima” 
terapêutico, é possível proporcionar oportunidades para se 
estabelecer relações e vínculos sociais.

A Mostra de Artes define que a vida é composta de 
gestos ínfimos e elementares que, embora possam parecer 
insignificantes, viabilizam o viver cotidiano. Diariamente as 

pessoas constroem e refinam os processos de interação do 
corpo no seu meio e transformam no tempo e espaço vivi-
dos esse gestual cotidiano, que ao longo da existência com-
põe a própria vida. 

SIPAT reforçou importância da prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais

Pacientes da Psiquiatria participaram de atividade

Dr. Desiré Callegari e o vereador Carlos Ferreira
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Prefeito e secretário de Saúde visitam
Hospital Municipal Central de osasco

Sob gestão da Fundação do ABC desde abril, o Hospital 
Municipal Central de Osasco Antonio Giglio recebeu em 7 de 
dezembro as visitas do prefeito Jorge Lapas e do secretário de 
Saúde, Dr. José Amando Mota. Os gestores municipais per-
correram as alas da unidade, conversaram com funcionários e 
agradeceram o empenho e comprometimento dos colabora-
dores no atendimento à população.

No anfiteatro do HMCO, o prefeito reconheceu os avan-
ços conquistados pela equipe da FUABC em pouco mais de 7 
meses de trabalho. Entre os destaques do período estão o iní-
cio do serviço de cirurgias por videolaparoscopia, a abertura 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto com 8 leitos de 
retaguarda para usuários do pronto-socorro, e a inauguração 
do Hospital Dia, destinado à internação de pacientes para ci-
rurgias eletivas de baixa complexidade, cuja alta médica ocorre 
no mesmo dia do procedimento.

Outras conquistas importantes foram a implantação do 
Protocolo de Manchester – um sistema internacional de clas-
sificação de risco dos usuários segundo a gravidade do quadro 
clínico – e o início do Ambulatório Cirúrgico – serviço inédi-
to, específico para pacientes encaminhados da rede de saúde 
municipal para realização de cirurgias eletivas.

“Foi um ano repleto de desafios, desde a elaboração do 
plano de trabalho para gestão do hospital até o dia a dia da 
assistência na unidade. Tivemos que readequar muitas áreas 
e investir em infraestrutura. Também implantamos progra-
ma de gerenciamento de leitos, iniciamos a aplicação efetiva 
de indicadores de gestão hospitalar, assim como a educação 
continuada dos colaboradores e protocolos de atendimento 
humanizado, de referência e contra referência, entre outras 
medidas”, enumera o superintendente do HMCO, Dr. Ales-
sandro Neves, que acrescenta: “Apesar do pouco tempo que 
estamos à frente da unidade, tenho certeza de que consegui-
mos atingir nossos objetivos centrais de atendimento eficiente 
à população e de valorização de nossos profissionais, sem os 
quais nada disso seria possível”.

eSPÍrITo NATAlINo
Composto por servidores municipais de Osasco, o “Coral 

do Servidor” fez visita especial ao Hospital Municipal Central 
de Osasco na tarde de 10 de dezembro, apresentando diversas 
canções do repertório da “Cantata por Amor”. Os integrantes 
percorreram todas as clínicas, alegrando pacientes internados, 
funcionários e todo o ambiente terapêutico com músicas na-
talinas como “Noite Santa” e “Então é Natal’.

Fundado há três anos, o coral foi idealizado pela primeira-
dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, 
Sandra Missiano Lapas. É composto por cerca de 60 funcio-
nários da Prefeitura e está sob o comando do maestro Paulo 
Marcos Conceição e regência da maestrina Léia Campos.

A apresentação do Coral do Servidor foi acompanhada pelo 
Papai Noel, que presenteou todas as crianças que estavam na 
unidade – desde o pronto-socorro até as alas de internação.

TerCeIrA IDADe
A Diretoria do HMCO participou em 8 de dezembro de 

reunião do Conselho Municipal do Idoso. O convite teve por 
finalidade apresentar a Fundação do ABC e as atividades de-
senvolvidas na unidade de Osasco – principalmente os tra-
balhos voltados ao público da terceira idade –, além de abrir 
espaço para que os conselheiros tirassem dúvidas e apresen-
tassem sugestões para o aprimoramento das atividades.

O encontro reuniu cerca de 30 participantes entre mem-
bros do conselho, Diretoria do hospital e convidados – entre 
os quais a secretária municipal de Assistência Social, Solange 
Cristina Silva. Durante a apresentação, a equipe do HMCO 
detalhou dados sobre o perfil do paciente atendido no hospi-
tal, idade, cidade de origem, sexo e os principais diagnósticos. 
Também foram apresentadas a produção entre maio e outu-
bro e os projetos futuros. 

O prefeito Jorge Lapas durante visita ao Hospital Municipal Central de Osasco

Papai Noel presenteou crianças do pronto-socorro e das alas de internaçãoCoral do Servidor emocionou colaboradores e usuários do HMCO com repertório da “Cantata por Amor”

Fotos: Divulgação/PMO
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Praia Grande está em alerta para
doenças transmitidas pelo aedes 

O alerta para observação de sintomas de 
doenças causadas pelo mosquito aedes ae-
gypti foi a pauta de um treinamento realizado 
dias 8 e 9 de dezembro, no anfiteatro do Hos-
pital Municipal Irmã Dulce de Praia Grande. 
A capacitação reuniu profissionais de saúde 
que atuam na rede básica, da Secretaria de 
Saúde Pública (Sesap), e equipes do Pronto-
Socorro Central, UPA e Hospital Municipal. 
O objetivo é ficar atento aos relatos e orientar 
pacientes para que não favoreçam a prolifera-
ção de criadouros.

Além de fazer as devidas notificações de 
suspeitas, profissionais de Enfermagem, médi-
cos e demais trabalhadores da saúde estão cien-
tes de que não podem deixar passar qualquer 
informação importante, que possa orientar o 
trabalho da Divisão de Vigilância Epidemioló-
gica e Divisão de Zoonoses, ambas da Sesap, 
nas ações de prevenção contra a dengue, chi-
kungunya, Zika vírus e outras possíveis deriva-
ções de doenças transmitidas pelo mosquito.

De acordo com a médica Leila Prieto, 
chefe da Divisão de Vigilância Epidemioló-
gica da Sesap, a abordagem do paciente com 
suspeita de uma das doenças deve ser feita 
de forma bastante apurada. “É preciso ques-
tionar a pessoa para saber tudo que possa 
orientar as suspeitas, apurando se viajou nos 
últimos 15 dias, para onde foi, com quem foi, 
se alguém esteve doente, qual a doença e to-
das as informações possíveis, que indiquem 

Equipes de PSs treinam salvamento de afogados
Pela primeira vez, profissionais de saú-

de que atuam em pronto-socorros de Praia 
Grande participaram de treinamento para 
reanimação cardiopulmonar de afogados 
com equipes do Corpo de Bombeiros. A 
capacitação ocorreu em novembro para 
enfermeiros e auxiliares da Secretaria de 
Saúde Pública (Sesap), assim como inte-
grantes do Complexo de Saúde Irmã Dul-
ce. As aulas teóricas e práticas foram reali-
zadas dias 26 e 27, no Posto de Bombeiros 
Marítimo e na praia do bairro Mirim.

O dia a dia de um guarda-vidas no 
salvamento aquático foi transmitido pelo 
cabo dos Bombeiros Alexsandro Costa e 
pelo sargento Robson Correa Lopes. No-
ções sobre os estágios da vítima de afoga-
mento e procedimentos a serem adotados 
para cada situação foram ministradas por 
meio de vídeos e demonstrações, na aula 

chegar à unidade, os profissionais de saúde 
podem ter a noção exata do que foi feito 
até aquele momento pelos homens do 
Corpo de Bombeiros”, destacou.

Para o comandante do 2º Subgrupamen-
to dos Bombeiros Marítimo, que abrange 
Praia Grande e Mongaguá, capitão Ubiratan 
Moreira Botelho, o treinamento já havia sido 
feito com equipes do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (SAMU). “Vislumbra-
mos a necessidade de estender a capacitação 
aos profissionais de saúde que atuam em 
pronto-socorros para que haja uma perfeita 
sintonia entre as instruções dos bombeiros e 
as equipes de saúde em geral”.

Além das equipes que trabalham nos 
pronto-socorros Central e Quietude, parti-
ciparam socorristas e funcionários da Uni-
dade de Pronto Atendimento Dr. Charles 
Antunes Bechara, a UPA Samambaia.

teórica. As ações práticas ocorreram com si-
mulações de resgate no mar até o encaminha-
mento para a ambulância.

De acordo com o comandante dos Bom-
beiros Marítimo de Praia Grande, tenente Fer-

nando Nishihara Adão, a iniciativa visou pre-
parar equipes para o período da temporada. “A 
finalidade é afinar os conhecimentos para que 
o trabalho flua melhor no período e com a ra-
pidez necessária. Assim, quando a ambulância 

como pode ter sido infectada”, disse.
Dengue, chikungunya, Zika vírus e malá-

ria estão na relação das doenças consideradas 
de notificação compulsória, ou seja, que de-
vem ser obrigatoriamente registradas pelos 
órgãos públicos de saúde. A recomendação 
obedece portaria do Ministério da Saúde, que 
prevê a medida para situações que podem 
representar potencial ameaça à saúde pública 
com ocorrência de surto ou epidemia.

O objetivo das anotações é monitorar os 
indicadores para que sirvam como alerta pre-
coce para o sistema de vigilância. A medida 

também padroniza os procedimentos norma-
tivos relacionados à notificação compulsória 
por meio da estratégia de vigilância no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

DeSCUIDo
Conforme as agentes de controle de en-

demias, da Divisão de Controle de Zoonoses 
da Sesap, a melhor forma de se proteger con-
tra os riscos de contaminações por dengue ou 
demais doenças ocasionadas pelo mosquito, 
principalmente o Zika vírus e chikungunya, é 
eliminando criadouros. O controle mecânico 

como limpeza de calhas, proteção de ralos e 
de vasos de plantas são os principais cuidados 
que devem ser transmitidos aos pacientes nas 
unidades de saúde.

Segundo a agente de controle de endemias, 
Roseli Araújo, estes descuidos estão sendo os 
mais detectados, conforme dados obtidos re-
centemente pelo setor. “O Ministério da Saúde 
preconiza um índice larvário de 1% na cidade e 
atualmente estamos com 2,8%, o que se pode 
atribuir à falta de atenção nos domicílios. Se 
não houver colaboração da população, ficará 
difícil evitar uma epidemia”, alertou.

Equipes de saúde foram orientadas para ficar atentas às suspeitas e repassar informações aos pacientes

Capacitação foi ministrada pelo Posto de Bombeiros Marítimo e visou preparação para a temporada

HMID/Maitê Morelatto
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FUABC organiza “Fórum 
de Sustentabilidade”

Vinculado à Diretoria Executiva de Quali-
dade, o Programa Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade da Fundação do ABC organizou em 
2 de dezembro a primeira edição do “Fórum 
em Saúde e Sustentabilidade”, cujo objetivo 
foi dar visibilidade a ações socioambientais 
relevantes, assim como promover a discussão 
de temas relacionados ao desenvolvimento 
sustentável, responsabilidade social, gestão 
ambiental, saúde e meio ambiente. Cerca de 
150 pessoas participaram das atividades, rea-
lizadas entre 8h30 e 16h30 no anfiteatro Dr. 
David Uip, no campus universitário da Facul-
dade de Medicina do ABC.

“Inicialmente pensamos nesse encontro 
como uma reunião menor, com cerca de 20 
pessoas. A ideia era promover internamente a 
troca de experiências e de boas práticas entre a 
mantenedora e as unidades mantidas. O tem-
po foi passando, o projeto cresceu e tomou a 
proporção deste fórum, aberto a estudantes, 
professores, pesquisadores e demais interes-
sados na temática. Fico muito satisfeito com 
o resultado final deste trabalho”, destacou o 
diretor executivo de Qualidade da Fundação 
do ABC, Dr. Murilo Dib.

Representando o prefeito de Santo An-
dré, Carlos Grana, e o secretário de Saúde, 
Dr. Homero Nepomuceno Duarte, a secretá-
ria adjunta de Saúde de Santo André e secre-
tária geral da FUABC, Dra. Maria Aparecida 
Damaia, ressaltou a importância do tema sus-
tentabilidade no Brasil e no mundo, parabeni-
zando a iniciativa desenvolvida no ABC. “A 
Fundação do ABC é uma instituição muito 
grande e extremamente importante. Para que 
continue crescendo e ampliando sua atuação, 
precisa permanecer trabalhando dessa forma, 
com atenção e cuidado com as questões am-
bientais”, afirmou Damaia.

O presidente da FUABC, Dr. Marco An-
tonio Santos Silva, lembrou que o fórum no 
ABC ocorria simultaneamente à reunião de 
líderes mundiais na Conferência do Clima 
em Paris e destacou a relevância de contex-
tualizar as discussões globais à realidade do 
Grande ABC. “Fico contente em ver mate-
rializada uma iniciativa tão importante. Há 
mais de uma década, a Fundação do ABC 
e suas unidades têm desenvolvido trabalhos 
voltados à sustentabilidade e à preservação 
do meio ambiente. Muitas dessas iniciativas 
já foram inclusive premiadas. O Hospital 
Mário Covas, o Hospital da Mulher, o Hos-
pital Nardini e a própria Fundação do ABC, 
por exemplo, fazem parte do seleto grupo 
de instituições que já receberam o Prêmio 
Amigo do Meio Ambiente, oferecido pelo 
Governo do Estado. Na edição deste ano, 

pelo menos 8 trabalhos de unidades vincu-
ladas à Fundação do ABC foram reconheci-
dos e receberam menções honrosas na pre-
miação”, enumerou o presidente.

ProGrAMAÇÃo CIeNTÍFICA
Entre os principais temas em debate es-

tiveram “Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde”, “Interfaces entre Saú-
de, Meio Ambiente e Qualidade de Vida”, 
“Mudanças Climáticas na Gestão Ambien-
tal”, “Apresentação da Situação dos Recursos 
Hídricos da Região e a Relação Direta com 
a Saúde”, “Gestão da Água no Município de 
Santo André” e “A Contribuição da Educa-
ção Ambiental nos Processos de Gestão e 
Saúde Ambiental”.

À frente das palestras estiveram profissio-
nais de destaque na área de meio ambiente e 
sustentabilidade, entre os quais o superinten-
dente do Semasa (Serviço Municipal de Sane-
amento Ambiental de Santo André), Sebastião 
Ney Vaz Júnior, o diretor de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade da Prefeitura de São Caetano, 
Horácio Almeida Pires, e o coordenador do 
Programa Estadual de Gerenciamento de Re-
síduos de Serviços de Saúde do Centro de Vi-
gilância Sanitária do Governo do Estado, Vital 
de Oliveira Ribeiro Filho. Também enriquece-
ram a programação científica o pesquisador sê-
nior do Grupo de Estudos em Epidemiologia 
Ambiental do Laboratório de Poluição Atmos-
férica da USP, Dr. Alfésio Luís Ferreira Braga, 
a professora titular da Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul (USCS), Marta Ângela 
Marcondes, e a gerente de educação e mobi-
lização ambiental do SEMASA e professora 
do curso de Gestão em Saúde Ambiental da 
FMABC, Eriane Justo Luiz Savóia.

PrÊMIo AMIGo Do 
MeIo AMBIeNTe
Durante o “I Fórum em Saúde e Susten-

tabilidade da FUABC” também foram apre-
sentados trabalhos das unidades da Fundação 
do ABC reconhecidos com menções hon-
rosas na edição 2015 do Prêmio Amigo do 
Meio Ambiente – realizado em setembro pela 
Secretaria de Saúde do Estado de São Pau-
lo. Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Mauá e de Praia Grande, Com-
plexo Hospitalar Municipal de São Caetano, 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II do 
Guarujá, Hospital Estadual Mário Covas, 
Hospital Estadual de Francisco Morato, Hos-
pital Nardini de Mauá e Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) São João-Lavras, de 
Guarulhos, estiveram entre as unidades que 
apresentaram cases de sucesso. 

Equipe do Programa Meio Ambiente e  
Sustentabilidade da FUABC, José Alexandre Filho, 

Cristina Passaretti e Pedro Charles

Rodolfo Rodrigues Pimentel, da UPA São João-Lavras

Geovana Reple, do Emílio Ribas II

Ecimara dos Santos Silva, do Hospital Nardini

Adriana Helena de Almeida, de Francisco Morato

Sandra Eugênia Santos, do Hospital Mário Covas

Maria Aparecida Guedes, do Complexo SCS

Fabio de Oliveira Martins, do AME Mauá

Douglas Reis e Odirlei José Quintini Jr, do AME-PG

Na abertura do Fórum, Mauricio Mindrisz,  
Odair Ramos da Silva, Murilo Dib, Maria Aparecida 

Damaia e Marco Antonio Santos Silva
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Mutirão da Saúde do Homem atende 2,5 mil pessoas
O Mutirão da Saúde do Homem em alu-

são ao Novembro Azul – a sétima edição 
mensal do Programa Fila Zero da Secreta-
ria de Saúde da Prefeitura de São Caetano – 
ocorreu em 28 de novembro, no Hospital São 
Caetano, e atendeu 2,5 mil moradores em 22 
especialidades médicas em demanda espon-
tânea e pré-agendamentos. Com participação 
de sexólogos e urologistas, os homens sulsan-
caetanenses deixaram o preconceito de lado e 
optaram pelo bem-estar. Ao todo, foram pro-
movidos 426 exames de prevenção ao câncer 
de próstata. Somados todos os mutirões, já 
são mais de 15 mil pacientes beneficiados.

A iniciativa integrou o pacote de 12 ações 
do Programa Saúde Pra Você – Cuidar Para 
o Futuro e deu atenção especial aos homens, 
destacando na campanha de conscientização 
Novembro Azul a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do câncer de prós-
tata e de outras doenças masculinas.

No Espaço Educativo, em parceria com a 
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de 
Diagnóstico por Imagem (Fidi), minipalestras 
esclareceram questões do universo masculino 
sobre a função da próstata, quais as principais 
doenças, exames e tratamentos.

“MárIo CoVAS”
O Hospital Estadual Mário Covas, em 

Santo André, comemorou o “Novembro 
Azul” dia 19, quando os funcionários da uni-
dade foram convidados para palestra sobre 
saúde masculina, com enfoque no câncer 
de próstata. O evento no Anfiteatro Grande 
ABC foi comandado pelo urologista do hos-
pital e da disciplina de Urologia da Faculdade 
de Medicina do ABC, Dr. Mário Henrique 
Elias de Mattos.

Segundo o especialista, as principais do-
enças atualmente observadas nos homens são 
aquelas relacionadas ao sistema cardiovascular 

Administrado pela Fundação do ABC desde julho de 2014, o Instituto de Infectologia Emí-
lio Ribas II do Guarujá não deixou passar em branco o Novembro Azul. Toda a equipe de 
colaboradores esteve envolvida no mês de conscientização sobre saúde masculina, com foco 

principal na prevenção do câncer de próstata. No mês anterior, a unidade da FUABC já havia 
participado do movimento mundial “Outubro Rosa”, quando o centro dos trabalhos foi a cons-
cientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. 

– como infartos cardíacos e derrames cere-
brais –, e os tumores malignos, especialmente 
aqueles que acometem pulmões, próstata e 
intestino. No campo urológico destacam-se 
o câncer de próstata, o crescimento benigno 
da próstata (hiperplasia da próstata) e as de-
sordens relacionadas à ereção peniana. “Infe-
lizmente ainda vemos no consultório algum 
preconceito em relação ao exame de próstata. 
Porém, temos observado nas últimas déca-
das uma mudança de comportamento, com 
os homens se interessando cada vez mais em 
prevenir o câncer de próstata. Essa barreira 
será completamente transposta com medidas 
educativas de esclarecimento junto à popu-
lação, mostrando que o exame da próstata é 
simples, rápido, muito bem tolerado e sem 
dúvida a maior arma na luta contra este cân-
cer, que ocupa os primeiros lugares em ter-
mos de incidência e mortalidade em nosso 
meio”, explica Mattos.

Glândula responsável pela produção de 
boa parte do sêmen, a próstata está localizada 
abaixo da bexiga e ao redor da uretra – canal 
que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. 
O câncer de próstata é o sexto tipo mais co-
mum no mundo e o de maior incidência nos 
homens. Durante o Novembro Azul, todo 
o país se mobiliza em torno da prevenção e 
combate à doença, que acomete quase 70 mil 

novos pacientes todos os anos, segundo esti-
mativa do Ministério da Saúde e do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA).

“O homem deve frequentar o consultó-
rio do urologista a partir dos 50 anos de vida. 
Aqueles que possuem familiares diretamente 
relacionados que sofrem ou já sofreram do 
câncer de próstata, aqueles de raça negra e os 
obesos devem começar a frequentar o con-
sultório urológico mais cedo, por volta dos 45 
anos de idade. A melhor forma de detectar 
precocemente a doença é associando a dosa-
gem do PSA (que é uma proteína produzida 
pela próstata, que pode ser dosada no sangue) 
com o exame de próstata, também conhecido 
como toque retal”, recomenda o urologista 
do HEMC e FMABC, Dr. Mário Henrique 
Elias de Mattos.

PrAIA GrANDe
Com intuito de reforçar a importância da 

prevenção do câncer de próstata, funcionários 
do Complexo de Saúde Irmã Dulce aderiram 
à campanha Novembro Azul vestindo rou-
pas azuis e ostentando laços da mesma cor. 
A mobilização, dias 5 e 6 de novembro, foi 
organizada pela Comissão de Humanização, 
em conjunto com o Voluntariado do ‘Irmã 
Dulce’, a exemplo do que já ocorreu com a 
realização da campanha Outubro Rosa, con-

tra o câncer de mama.
De acordo com a enfermeira responsável, 

Josefa Carlos Cavalcante de Araújo, há duas 
versões para os laços usados nos uniformes. 
“Temos o laço na cor azul e outro com um 
bigode estilizado, que fica destacado nos ja-
lecos”, disse.

SÃo BerNArDo
Em 28 de novembro (sábado), as 34 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de São 
Bernardo estiveram abertas das 8h às 17h ex-
clusivamente para marcar o Novembro Azul. 
Todos que compareceram foram convidados 
a aferir a pressão arterial e a realizar exame 
de glicemia para diagnóstico de diabetes. 
Também receberam orientações sobre ques-
tões como tabagismo e alcoolismo e foram 
estimulados a fazer o exame para detecção do 
câncer de próstata.

O coordenador da especialidade de Uro-
logia do Complexo Hospitalar de São Ber-
nardo e professor da FMABC, Dr. Fábio José 
Nascimento, destaca que a ação do sábado 
foi uma oportunidade para que a população 
pudesse tirar dúvidas com relação à doença. 
“Existe um tabu, que com o passar do tempo, 
vem diminuindo. Porém, ainda existem mui-
tas dúvidas que precisam ser esclarecidas”, 
disse.

Paulo Pinheiro prestigiou mutirão de saúde em SCS Equipes usaram laços azuis em Praia Grande Palestra com o urologista Dr. Mário Mattos

Fila Zero de São Caetano e unidades da Fundação do ABC comemoram o Novembro Azul
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e Pescoço do Hospital Anchieta. Além disso, 
a dentista destaca que outros problemas de 
saúde podem ser verificados durante o exa-
me. “Há casos de pessoas com refluxo, por 
exemplo. Nós fazemos um pré-diagnóstico e 
encaminhamos para consulta com especialis-
ta na rede municipal de saúde”.

DIAGNóSTICo PreCoCe
O câncer de boca pode ser encontrado nos 

lábios, língua, bochechas, gengivas, céu e assoa-
lho da boca. Segundo os especialistas, o autoe-
xame bucal é fundamental para diagnosticar a 
doença precocemente, pois cerca de 80% dos 

pacientes que procuram tratamento já se en-
contram em estágios avançados da doença, difi-
cultando a possibilidade de cura. As incidências 
maiores desse tipo de câncer são nos homens 
com mais de 40 anos que fumam ou bebem.

O cigarro representa o maior risco para o 
desenvolvimento da doença e o risco varia de 
acordo com o consumo. Ou seja, quanto mais 
frequente for o ato de fumar, maiores serão as 
chances de desenvolver câncer de boca.

Diante de alguma lesão que não cicatrize 
em prazo máximo de 15 dias, deve-se procurar 
um profissional de saúde (médico ou dentista) 
para realização do exame completo da boca. 
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São Bernardo incentiva 
diagnóstico precoce  

de câncer bucal

Prefeitura de São Caetano zera fila de 
próteses dentárias totais

CIPA de Francisco Morato faz campanha contra o HIV

Com o objetivo de diagnosticar casos de 
câncer bucal em estágios iniciais e levar in-
formações sobre a doença para a população, 
a Prefeitura de São Bernardo, com apoio da 
Faculdade de Medicina do ABC, organizou 
de 23 a 27 de novembro a 8ª edição da cam-
panha Abra a Boca para a Saúde. A ação, 
realizada anualmente no Poupatempo, pela 
primeira vez ocorreu também na Rede Fácil 
do Paço Municipal.

“Como eu estava passando pela Prefei-
tura, resolvi participar”, destacou o autôno-
mo Eder Tadeu Correa, que foi atendido na 
Rede Fácil do Paço Municipal. Depois de 
preencher uma ficha, o munícipe foi avaliado 
pela equipe de saúde bucal. “De acordo com 
o dentista, está tudo bem. Ele também me 
esclareceu algumas dúvidas e sugeriu que eu 
faça exames periódicos”, disse.

Quem participou da campanha recebeu 

panfletos informativos sobre o autoexame da 
boca. A recomendação é que a pessoa verifi-
que lábios, língua (principalmente as bordas), 
assoalho (região embaixo da língua), gengivas, 
mucosa jugal (bochecha), palato (céu da boca) 
e amígdala.

A chefe da seção de Odontologia Espe-
cializada da Prefeitura, Rosana de Vito Izzo, 
destaca que a ação tem caráter educativo. “As 
pessoas, principalmente as mais claras, não sa-
bem que devem usar filtro solar labial quando 
ficam muito tempo expostas ao sol, que em 
demasia pode causar câncer labial”, explica.

Segundo Rosana Izzo, em campanhas an-
teriores foram diagnosticados casos suspeitos 
de câncer bucal, encaminhados para uma das 
unidades do Brasil Sorridente/Centro de Es-
pecialidades Odontológicas para tratamento. 
Caso confirmado o câncer, os pacientes são 
atendidos pelo Serviço de Cirurgia de Cabeça 

Sorriso bonito é expressão de qualidade 
de vida e boa saúde bucal. Moradores de São 
Caetano que tinham vergonha de sair de casa 
e dificuldade de conversar com outras pessoas, 
para comer e até mesmo respirar, voltaram a 
viver socialmente com qualidade e melhor au-
toestima. Isso porque a Secretaria de Saúde en-
tregou 200 próteses dentárias totais (superiores 
e inferiores) para 100 pacientes pré-agendados 
no 1º Mutirão de Prótese Dentária do Progra-
ma Fila Zero. A iniciativa inédita, que integra 
o pacote de 12 ações do Programa Saúde Pra 
Você – Cuidar Para o Futuro, ocorreu em 7 

de novembro no Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) Maria Robilota Torres 
e zerou a demanda reprimida deste tipo de ser-
viço na rede municipal. 

Os pacientes contaram com atendimen-
tos nos quatro primeiros sábados de outu-
bro e no primeiro de novembro. Ao todo, 
cumpriram cinco etapas: molde, três provas 
de ajuste e finalização. A equipe do setor de 
Odontologia de São Caetano promoveu pa-
lestras, a fim de esclarecer sobre os procedi-
mentos de adaptação quando se ganha uma 
nova prótese e demais orientações. Depois 

disso, os beneficiários foram conduzidos aos 
consultórios para receber os aparelhos e kits 
com pastilha higienizadora, creme fixador e 
informativo.

O prefeito Paulo Pinheiro acredita que o 
sucesso da ação foi medido pelo grau de satis-
fação dos munícipes. “Vemos a diferença no 
olhar deles. Alguns dizem que rejuvenesceram. 
Outros que poderão sorrir e conversar sem 
medo ou que terão condições de se alimentar 
melhor. Com certeza, com a saúde bucal em 
dia, todos terão uma vida muito mais feliz”, 
afirmou o chefe do Executivo. 

A Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA) do Hospital Estadual de Fran-
cisco Morato “Prof. Carlos da Silva Lacaz” 
aproveitou o Dia Mundial de Luta contra a 
AIDS, em 1º de dezembro, para realizar cam-
panha de conscientização sobre a importância 
da prevenção contra o vírus HIV.

Os colaboradores da unidade foram con-
vidados a participar da palestra “Proteção, 
Prevenção e Preconceito”, ministrada pelo 
infectologista Dr. Swami Cervone, pela en-
fermeira obstetra Mary Jacqueline e pela as-
sistente social Vanessa Aparecida de Souza 

Cunha. Cada palestrante reforçou temas per-
tinentes em sua respectiva área e respondeu 
às perguntas do público.

CIPA
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 trabalhadores para tratar da 
prevenção de acidentes do trabalho, das condi-
ções do ambiente e de todos os aspectos que afe-
tam a saúde e segurança do colaborador.

Moradores de São Caetano são beneficiados 

Equipe de Francisco Morato durante evento de prevenção contra o HIV

Pacientes diagnosticados com lesões bucais foram encaminhados para o Centro de Especialidades Odontológicas

PMSBC/Raquel Toth

PMSCS/Erick Romero




