
Parceria entre a Secretaria de Saúde de São Caetano e a disciplina de Mastologia da Faculdade de Medicina do ABC está 
revolucionando o tratamento contra o câncer de mama. Instalado no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

o Ambulatório de Alta Resolutividade prevê diminuir de 30 para 20 dias o tempo de espera entre o diagnóstico e a cirurgia. 
No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza máximo de 60 dias. Págs. 8 e 9 
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Acredito que as coisas não sejam 
bem assim. Não no ponto em que 
elas chegaram. E que essa cultura 
do “deixar para lá” é uma herança 
nociva da política brasileira nas duas 
últimas décadas de crises cíclicas. 
Uma cultura que se esgotou para o 
país, as empresas e as instituições, 
basta olhar a tamanho da crise em 
que todas mergulharam.

Para mim, o ano de 2017 come-
çou para a Fundação mostrando a 
pior face das muitas negligências 
passadas quanto a seu equilíbrio 
financeiro. O acumulado de solu-
ções fáceis, propostas até o ano 
de 2016, constituem um risco real 
de falência do modelo. É momen-
to de agir, saneando as finanças, 
enquanto é tempo.

Assim, o que deveria ser um 
mês de festas, na FUABC, pelos 

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

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

Instituições gerenciadas: Superintendente do 
Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do 
Campo: Nilton Angelo Lorandi; Superintendente do 
Hospital Estadual Mário Covas: Dr. Desiré Carlos 
Callegari; Superintendente do Complexo de Saúde 
Irmã Dulce de Praia Grande: Dr. Ricardo Carajele-
ascow; Superintendente do Hospital da Mulher de 
Santo André: Dr. Onésimo Duarte Ribeiro Junior; 
Superintendente do AME (Ambulatório Médico de 
Especialidades) Praia Grande: Dr. Cássio Dib Lopes; 
Central de Convênios; Superintendente do Hospital 
Emílio Ribas II: Reginaldo Reple Sobrinho; Superin-
tendente Dr. Vanderley da Silva Paula: Complexo de 
Saúde de Mauá; Superintendente do Complexo Hos-
pitalar Municipal de São Caetano do Sul: Dra. Patrícia 
Veronesi; Superintendente do AME Mauá: Dr. Airton 
Gomes; Superintendente do AME Santo André: Dr. 
Manoel Miranda; Superintendente do Hospital Esta-
dual de Francisco Morato: Nelson Seixas; Superin-
tendente do Hospital Municipal Central de Osasco: 
Dr. Alessandro Neves; Superintendente do Contrato 
de Gestão São Mateus/SP: Dr. João Negrão; e Cen-
tro Hospitalar do Sistema Penitenciário.

Acabo de assumir a presidência 
rotativa da Fundação do ABC e, com 
menos de quatro meses pela frente 
nesta gestão, preciso concentrar es-
forços e envolver nossos quadros na 
busca de algum equilíbrio econômico-
financeiro para a instituição.

Não tenho, como muitos dos que 
se sentaram na cadeira de presiden-
te, especialização na área de saúde. 
Sou advogado, e minha experiência 
jurídica e política levou os prefeitos a 
escolherem meu nome, por julgarem 
que há, neste momento, um proble-
ma que antecede a prestação desse 
serviço essencial à população.

Estou debruçado desde antes de 
minha posse, no curto período de tran-
sição, nos contratos com vários entes 
públicos, alguns dos quais apontados 
como gatilho do atual cenário de in-
sustentabilidade econômica.

A Prefeitura de São Bernardo 
reinaugurou, em 18 de setembro, a 
Casa da Gestante do Hospital Muni-
cipal Universitário (HMU), no Rudge 
Ramos. O prefeito Orlando Morando 
esteve na solenidade acompanhado 
da primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, Carla 
Morando, e do secretário de Saúde, 
Dr. Geraldo Reple.

A Casa da Gestante estava inter-
ditada desde março, quando o hospital 
foi atingido por uma forte chuva que 
alagou toda a estrutura. O espaço pas-
sou por ampla obra de revitalização e 
modernização, onde foram investidos 
cerca de R$ 125 mil. Durante a ceri-
mônia, o chefe do Executivo cortou a 
fita de inauguração. 

“Estive aqui no dia da inundação. 
Nesse dia percebi o quanto os funcio-
nários são apaixonados pela profissão 
e pelo hospital. Presenciei médicos, 
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Quem somos mensagem

O jubileu de ouro da Fundação

São Bernardo reinaugura Casa da Gestante

seus 50 anos de vida, será na 
verdade o início de um período 
de sacrifícios para todos. A única 
promessa que tenho a fazer é a de 
radical austeridade.

Também lamento que tão impor-
tante efeméride seja marcada pelo 
duro tratamento contra os males que 
a Fundação vem apresentando. Por 
essa razão, teremos um registro só-
brio do nosso jubileu de ouro.

Para superar o quadro atual, 
contamos com o empenho e a se-
riedade de todos os colaboradores. 
O apoio e a participação efetiva de 
nossos funcionários serão funda-
mentais para a retomada do equilí-
brio econômico-financeiro da FUA-
BC e, principalmente, para que a 
instituição recupere seu prestígio e 
o papel de protagonista na prestação 
de serviços de saúde.

Carla Morando, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, acompanhada do prefeito Orlando Morando

Dr. Carlos Roberto Maciel
presidente da FUABC

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

Jornal Saúde ABC: Produção: Diretoria Executiva de 
Comunicação e Marketing da FUABC. Textos: Liliana 
Pinheiro, Eduardo Nascimento e Maíra Sanches; Edi-
toração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio Operacional 
(Textos e Fotos): Liliana Pinheiro, Eduardo Nascimen-
to, Fernando Valini, Alexandre Leão,  Luciana Ferreira,  
Maíra Sanches, Tabatha Dias, Antonio Cassimiro, Mai-
tê Morelatto, Beatriz de Sá, Fausto Piedade e Renata 
Aranha. Fundadores: Dr. Marco Antonio Espósito, Dr. 
Milton Borrelli e Dr. João Hallack; Contatos: noticias@
fuabc.org.br ou (11) 2666-5431.

Ouço, porém, com alguma frequ-
ência, que crises envolvendo a FUABC 
sempre existiram, desde sua criação. 
E que são superadas ora por acordos 
políticos, ora pela via do crescimento 
(do Brasil e da Fundação), ora não 
fazendo nada, como se problemas se 
resolvessem por si mesmos.

enfermeiros e técnicos, com as calças 
erguidas e vassouras e rodos na mão. 
A intenção era arrumar o espaço e 
voltar para o trabalho. Hoje, eu tenho 
extrema satisfação de devolver a Casa 
da Gestante para o HMU, reconheço a 
importância do local e principalmente o 

trabalho que vem sendo realizado para 
salvar vidas”, disse o prefeito. 

O local tem capacidade para rece-
ber sete gestantes de alto risco e três 
puérperas com recém-nascidos. Todas 
as pacientes são acompanhadas por 
equipe multiprofissional, composta por 

médicos ginecologistas e obstetras, 
pediatras, psicólogos, nutricionistas, 
terapeutas ocupacionais, enfermeiras, 
auxiliares e técnicos de enfermagem e 
dentistas, que oferecem todo o auxílio 
necessário para preservar a saúde e a 
vida das mães e das crianças.

acolhimento
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Posse

Advogado, Dr. Carlos Roberto Maciel foi eleito por unanimidade pelo Conselho de Curadores da FUABC

Fundação do ABC tem novo presidente
O Conselho de Curadores da 

Fundação do ABC elegeu em 19 de 
setembro, em reunião extraordinária, 
o advogado Dr. Carlos Roberto Maciel 
como presidente da entidade para o 
mandato 2017. Indicado por Santo 
André, Dr. Maciel substitui a médi-
ca Dra. Maria Bernadette Zambotto 
Vianna, que assumiu a FUABC em 
fevereiro deste ano. Representante 
de São Bernardo, Dr. Wagner Kuroiwa 
permanece como vice-presidente, as-
sim como Dra. Adriana Berringer, de 
São Caetano, que continua à frente 
da Secretaria-Geral.

Dentro da gestão tripartite que rege 
a Fundação do ABC, as prefeituras 
instituidoras – Santo André, São Ber-
nardo e São Caetano – se revezam 
na administração da entidade a cada 
dois anos. A próxima indicação à Pre-
sidência estará sob responsabilidade 
de São Bernardo para o mandato 
2018-2019.

EQUILÍBRIO FINANCEIRO
Dr. Carlos Roberto Maciel é ad-

vogado, formado em 1981 pela Fa-
culdade de Direito de São Bernardo 
do Campo. Trabalhou na Ford Brasil, 
onde supervisionou atividades na área 
de relações trabalhistas, e ingressou 
na atividade pública pelas mãos do 
prefeito Maurício Soares, de São 
Bernardo. Entre 1997 e 2004 esteve 
à frente das secretarias de Assuntos 
Jurídicos, Desenvolvimento Econô-
mico, Habitação e Administração. Foi 
eleito vereador para o mandato 2005-
2008 e, na Câmara Municipal, assumiu 
a Secretaria de Governo do prefeito 
William Dib. A partir de então, afastou-
se da vida pública para dedicar-se 
à advocacia. Neste 2017, o prefeito 
Orlando Morando fez o convite para 
que assumisse a Secretaria Munici-
pal de Coordenadoria de Assuntos 
Governamentais, cargo que exerce 
no momento.

No início de setembro, Orlando 
Morando questionou Dr. Maciel se 
aceitaria assumir a FUABC. “Gosto de 
desafios e respondi que sim, desde que 

com o suporte da estrutura da Funda-
ção e também da estrutura política dos 
municípios mantenedores. O prefeito 
garantiu esse apoio e agora estou aqui, 
com objetivo de fazer o melhor para que 
a Fundação mantenha os princípios 
que foram as razões de sua constitui-
ção lá atrás, em 1967”, detalhou Dr. 
Carlos Maciel durante a reunião.

Logo após assinar o termo de pos-
se, o novo presidente, em suas primei-
ras palavras, reforçou a necessidade de 
resgatar o protagonismo da FUABC. “A 
Fundação precisa retomar o equilíbrio 
econômico-financeiro para que possa 
cumprir sua finalidade e recuperar o 
protagonismo nos serviços de saúde. 
É grande a importância exercida pe-
rante as unidades mantidas, como os 
hospitais e a Faculdade de Medicina do 
ABC, cujos serviços têm repercussão 
essencial em todo o Estado de São 
Paulo e, principalmente, na região do 

ABC. Não é possível falar em saúde 
sem que haja a união entre todos os 
entes responsáveis pela Fundação”, 
afirmou Dr. Maciel.

Segundo o presidente, essa reto-
mada do protagonismo vai demandar 
“enorme sacrifício de todos”. Dr. Maciel 
completou: “Vamos ter que adotar cor-
tes profundos. Não se resolve o pro-
blema de nenhuma organização sem 
uma gestão adequada, o que exige a 
tomada de medidas severas em relação 
a custos, despesas e eventual amplia-
ção de negócios, para que a entidade 
possa se situar melhor no contexto de 
mercado em que atua”.

UNANIMIDADE
A reunião extraordinária do Con-

selho de Curadores teve início sob 
comando da então presidente, Dra. 
Maria Bernadette Zambotto Vianna, 
que apresentou renúncia ao cargo. 

“Agradeço o acolhimento e o respeito 
dos membros do Conselho. Respei-
to muito as decisões tomadas nesse 
fórum. A Fundação precisa de um 
conselho curador forte, que combata 
qualquer tipo de situação que venha a 
ameaçá-la. Tenho certeza de que quem 
chega agora terá bastante autonomia, 
seriedade e respaldo, o que vai facilitar 
muito o trânsito das situações trazidas 
às reuniões”, destacou Dra. Bernadette 
ao deixar o cargo.

O vice-presidente, Dr. Wagner 
Kuroiwa, assumiu os trabalhos in-
terinamente e anunciou três novas 
indicações ao Conselho de Curadores 
– todas ratificadas pelos conselheiros. 
Pela Prefeitura de Santo André, Dr. 
Carlos Roberto Maciel foi indicado 
para o posto da Dra. Maria Berna-
dette Zambotto Vianna. Juarez Tadeu 
Ginez e Antonio Aparecido Tavares, 
respectivamente titular e suplente, fo-

ram indicados pela Câmara Municipal 
de São Bernardo do Campo.

Em seguida, foi lido ofício enca-
minhado pelo prefeito Paulo Serra 
indicando Dr. Carlos Roberto Maciel 
à Presidência da Fundação do ABC 
para o mandato 2017. A recomenda-
ção do chefe do Executivo andreense 
foi votada e aceita por unanimidade 
pelos conselheiros.

Secretário de Saúde de São Ber-
nardo, Dr. Geraldo Reple Sobrinho 
acompanhou a reunião e garantiu apoio 
total e irrestrito do município. “Estamos 
entrando em um momento interessante 
e precisamos nos unir. A Fundação 
do ABC deve ser vista da forma como 
ela realmente representa para o ABC 
e para o Estado de São Paulo. Está 
entre as grandes empresas da região 
e é uma das maiores empregadoras. 
Não podemos perder isso de vista”, 
garantiu o secretário.

Doutores Wagner Kuroiwa, Carlos Roberto Maciel e Adriana Berringer
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Iniciativa em parceria com a Secretaria de Saúde integra o programa Ação Saúde da Prefeitura

Em São Caetano, mutirão de Cardiologia  
da FMABC atende 398 pacientes

Brinquedoteca do Hospital Márcia Braido
é reinaugurada em São Caetano

Ligados à disciplina de Cardiologia, 
alunos e professores da Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC) atenderam 
gratuitamente 398 pacientes no dia 23 
de setembro, no Centro de Especiali-
dades Médicas Samuel Klein, em São 
Caetano do Sul. A iniciativa em parceria 
com a Secretaria de Saúde integra o 
programa Ação Saúde da Prefeitura, 
que consiste em reservar uma data 
para atendimentos de uma determinada 
especialidade médica.

Os pacientes passaram por pré-

consulta de enfermagem, quando foram 
aferidas pressão arterial e frequência 
cardíaca. Nos casos mais complexos, 
foram feitos eletrocardiogramas. Na 
consulta com cardiologista, todos re-
ceberam orientações e agendamento 
de exames e retornos.

O objetivo da ação foi diminuir a fila 
de espera por atendimentos cardiológi-
cos no município. Todos os pacientes 
foram previamente selecionados pela 
Secretaria de Saúde. “A intenção da 
Prefeitura era fazer esse tipo de mu-

Prevenção

melhorias

A Prefeitura de São Caetano 
reinaugurou em 23 de setembro 
a Brinquedoteca Dr. Roberto Gui-
doni, localizada no Hospital Infantil 
e Maternidade Márcia Braido, que 
também teve o 3º andar totalmen-
te revitalizado e reativado. A obra 
custou R$ 200 mil e foi realizada 
por meio de parceria da Secre-
taria Municipal de Saúde com 
o Centro de Estudos Dr. Sylvio 
Torres e Centro Universitário São 
Camilo.

A brinquedoteca foi criada 
em 2010, como forma de acele-
rar a recuperação das crianças 
internadas no hospital, mas foi 

tirão com profissionais de excelência, 
por isso a preferência pela FMABC. A 
cada dois minutos uma pessoa morre 
por alguma cardiopatia no Brasil. Se 
não fizermos atividades que alertem 
para estes perigos, pesquisas apon-
tam que em 2040 cerca de 50% dos 

brasileiros terão manifestado alguma 
doença cardiovascular”, alerta a Dra. 
Carla Lantieri, médica assistente da 
disciplina de Cardiologia da FMABC.

O mutirão foi promovido em 
caráter multidisciplinar, para que o 
paciente recebesse cuidado integral 

à saúde com base em orientações nu-
tricionais e farmacológicas. O mutirão, 
coordenado pelo professor titular de 
Cardiologia da FMABC, Dr. Antonio 
Carlos Palandri Chagas, foi realiza-
do por oito professores, além de dois 
médicos residentes. 

Consulta com a Dra. Carla Lantieri, médica assistente da disciplina de Cardiologia

Entregue totalmente revitalizado, espaço foi criado em 2010 e 
ficou fechado nos últimos quatro anos

Divulgação/pMSCS

de pediatria na cidade. Na reinau-
guração, os filhos Ricardo e Cyn-
thia Guidoni foram homenageados 
pela Prefeitura. 

O espaço é localizado no 3º 
andar do Hospital Márcia Braido, 
pavimento também revitalizado. 
Em janeiro, a atual gestão encon-
trou o andar desativado. Agora, 
com infraestrutura e equipamen-
tos novos, o andar conta com nove 
quartos, sendo 18 leitos infantis. 
Também possui sala de adminis-
tração e posto de enfermagem. 
Além da pintura, foram trocados 
piso, forro, mobília, parte elétrica 
e hidráulica.

desativada em 2013 e ficou fechada 
nos últimos quatro anos. Agora, foi 
reaberta totalmente nova.

“Estamos enfrentando um ano 
sem recursos e com a necessidade de 
recuperar espaços importantes como 
esse. E já nas próximas semanas, 
vamos reinaugurar a UTI pediátrica e, 
na sequência, o centro cirúrgico deste 
hospital, que estavam sem mínimas 
condições de uso. E logo após vamos 
iniciar a revitalização dos 4º e 5º an-
dares do prédio”, afirmou o prefeito 
José Auricchio Júnior.

O nome da brinquedoteca é ho-
menagem ao médico Roberto Guidoni, 
responsável por iniciar as atividades 
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Unidade substitui 100% das lâmpadas fluorescentes por sistema LED e conquista premiação da Secretaria de Estado da Saúde

Emílio Ribas do Guarujá ganha
Prêmio Amigo do Meio Ambiente

O Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II, do Guarujá, acaba de ganhar 
o Prêmio Amigo do Meio Ambiente 
2017, vinculado à Secretaria de Es-
tado da Saúde de São Paulo e que 
chega este ano à 10ª edição. O título é 
concedido anualmente às 15 melhores 
práticas sustentáveis desenvolvidas 
em serviços de saúde, públicos ou 
privados, de todo o país.

A entrega dos prêmios foi realizada 
na solenidade de abertura da III Confe-
rência Latino-Americana de Hospitais 
Verdes e Saudáveis, em 9 de outubro, 
no Centro de Convenções Rebouças, 
em São Paulo. Este ano foram inscritos 
116 projetos de 10 estados.

O Emílio Ribas II, que inscreveu o 
projeto ‘Iluminação Consciente’ – idea- 
lizado pelo diretor-geral da unidade, 
Reginaldo Reple Sobrinho –, conquis-
tou a premiação por substituir 100% 
das lâmpadas fluorescentes por LED, 
tipo que não traz em sua composição 
metais lesivos ao meio ambiente como 
chumbo e mercúrio. As lâmpadas de 
LED que substituem as fluorescentes 
de vidro são fabricadas com material 
desenvolvido da palha do milho, por-
tanto, naturalmente biodegradáveis e 
também resistentes à queda. A parte 
técnica do projeto foi acompanhada 
pelo coordenador de manutenção, 
Marcos Lopes de Campos.

No ano passado, o Instituto Emílio 
Ribas II adquiriu 510 lâmpadas LED, 
além de 14 refletores de alto brilho, o 
que somou investimento de R$ 49,1 
mil. Depois de substituir os materiais, 

as equipes fizeram comparação do 
consumo de energia no primeiro se-
mestre de 2016 e de 2017. A queda 
é traduzida em números: economia 
de quase R$ 22 mil na conta de ele-
tricidade durante os seis meses. Já o 
gasto com o descarte das lâmpadas foi 
eliminado, já que 98% dos componen-
tes residuais podem ser reciclados, 
justamente pela não utilização de 
materiais tóxicos.

“Ficamos muito felizes. Tivemos 
importante respaldo da nossa direto-
ria, que incentivou a ideia e entendeu 
que poderíamos tanto obter retorno do 
investimento inicial, quanto estimular a 
preservação do meio ambiente. Além 
disso, o uso dessa tecnologia oferece 
versatilidade, economia e longa dura-
bilidade, já que a necessidade de troca 
é em média após 50 mil horas de uso”, 
disse a coordenadora de Hotelaria e 
presidente da Comissão de Gerencia-
mento de Resíduos da unidade, Geo-
vana Reple, que já planeja os projetos 
para a próxima edição do prêmio. “Pen-
samos em algo relacionado à redução 
no consumo de água, construção de 
cisternas, reaproveitamento da água 
da chuva, entre outros assuntos. Mas 
ainda são só ideias”.

pREMIAÇÕES
Esta é a primeira vez que a institui-

ção ganha a placa de reconhecimento 
‘Amigo do Meio Ambiente’, premiação 
máxima do evento. Nos últimos anos, 
o Emílio Ribas II recebeu três certifica-
ções de ‘Menção Honrosa’ por projetos 

sustentabilidade

ção honrosa – título oferecido em 
reconhecimento aos trabalhos sub-
metidos à comissão de avaliação, 
que atingiram grau de qualificação 
adequado às cláusulas do regula-
mento, mas que não estiveram entre 
os 15 mais bem avaliados.

Já o Centro Hospitalar do Sis-
tema Penitenciário foi reconhecido 
pela participação nos programas 
“Desafio Resíduo” e “Desafio 2020 
- a Saúde pelo Clima” – este últi-
mo, também entregue ao AME Praia 
Grande e ao Emílio Ribas II.

relacionados à construção de abrigo ex-
terno para resíduos recicláveis, ações de 
jardinagem e redução da contaminação 
ambiental por cianeto no laboratório de 
análises clínicas. Atualmente a unidade 
recicla cerca de 7 toneladas por mês de 
resíduos e também promove ações de 
educação ambiental junto aos colabo-
radores e população.

AMEs E FUNDAÇãO DO ABC 
RECEBEM MENÇãO hONROSA
Além do Emílio Ribas II, outras 

unidades da Fundação do ABC fo-
ram reconhecidas na 10ª edição do 
Prêmio Amigo do Meio Ambiente. 
Ambulatório Médico de Especiali-
dades (AME) de Mauá, AME Praia 
Grande e a própria mantenedora 
FUABC foram certificados com men-

Equipe do Emílio Ribas do Guarujá no Prêmio Amigo do Meio Ambiente 2017
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Fila de espera, que era de 128 mil solicitações no início do ano, caiu para 58 mil após ações do Programa Saúde Fila Zero

Santo André zera fila herdada de consultas em
quatro especialidades e três tipos de exames

A partir do Programa Saúde Fila 
Zero, a Prefeitura de Santo André 
conseguiu zerar a demanda herdada 
por consultas nas especialidades de 
urologia, otorrinolaringologia, nutrição 
e endocrinologia, e também a fila de 
exames de mamografia, densitometria 
óssea e ultrassom de próstata. Os 
dados foram divulgados na presta-
ção de contas do programa, em 26 
de setembro. 

Com todas as frentes do projeto, 
a fila de espera, que em janeiro era 
de 128 mil solicitações, foi reduzida 
para 58 mil. A expectativa é zerar este 
número nos próximos três meses, com 
mais dois mutirões de saúde e o ca-
dastro de novos equipamentos para 
a compensação tributária por meio da 
prestação de serviços.

“Nós queremos zerar essa fila 
ainda neste ano. Estamos no cami-
nho, já conseguimos atender mais 

da metade dessa demanda”, afirmou 
o prefeito de Santo André, Paulo 
Serra. O tempo médio de espera em 
outras especialidades foi reduzido 
expressivamente. Quem precisava 
passar por cardiologista e cirurgião 
vascular, por exemplo, esperava, 
em média, de 10 e 24 meses, res-
pectivamente. Com o programa, 
essa média foi reduzida em 90%. 
As solicitações para consulta com 
oftalmologista levavam média de oito 
meses para serem atendidas. Agora 
levam cerca de dois meses, assim 
como dermatologia, que passou de 
30 meses para 12 meses, e neuro-
logia, que passou de 36 meses para 
18 meses.

No caso dos exames, endosco-
pia e ultrassom de mamas tiveram 
redução de 60% no tempo médio de 
espera, que era de oito e 18 meses, 
respectivamente.  

MUTIRÕES DE SAÚDE
A redução de 70 mil solicitações 

foi alcançada por meio de quatro 
mutirões de saúde e mais de 10 mil 
atendimentos realizados no Hospital e 
Maternidade Dr. Christóvão da Gama 
e na Clínica Ana Rosa, por meio da 
compensação tributária. Cerca de 
28% desse total saíram da fila, pois 
foi constatada duplicidade no cadastro 
do usuário, mudança de telefone e en-
dereço ou por desistência do paciente 
após muito tempo de espera. 

Outra ação foi a pactuação com 
o Estado para o aumento de 10% 
nas cotas disponibilizadas para o 
município em equipamentos como 
o Hospital Estadual Mário Covas, 
Hospital Serraria e AMEs (Ambula-
tórios Médicos de Especialidades) 
de Santo André e de Mauá. 

A administração implantou também 
a inédita pesquisa pós-atendimento 

balanço

Na prestação de contas do programa Saúde Fila Zero, paulo Serra e Ana paula peña Dias

Ricardo Trida/pSA

Em 25 de setembro, o 
curso de Farmácia da FMA-
BC preparou programação 
especial para todos os alunos 
em comemoração pelo Dia In-
ternacional do Farmacêutico, 
Semana da Farmácia e Setem-
bro Vermelho – mês dedicado 
à prevenção e cuidados com 
as doenças cardiovasculares. 
Foram duas palestras pela ma-
nhã e outras duas no período 
noturno. No dia seguinte, o 
prédio Anexo III do campus uni-
versitário foi palco pelo terceiro 
ano consecutivo de ação pelo 
Setembro Vermelho, quando 

O Curso de Farmácia 
da Faculdade de Medicina 
do ABC organizou em 21 
de setembro uma oficina 
para preenchimento de 
currículo lattes. A atividade 
coordenada pelo professor 
Robson Miranda da Gama 
aconteceu no Laboratório 
de Informática, destinada 
a docentes de todos os 
cursos da faculdade. O 
objetivo foi apresentar os 
vários campos e formas 
corretas de preenchimento 
do currículo na Plataforma 
Lattes, que representa a 

Farmácia Fmabc

Curso promove atividades 
sobre o ‘Setembro Vermelho’

Oficina ensina preenchimento 
correto do currículo lattes

experiência do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq) na integração de ba-

ses de dados de currículos, 
de grupos de pesquisa e de 
instituições em um único sis-
tema de informações.

foram realizadas orientações 
junto à população, assim como 

aferição de pressão arterial 
e de diabetes.

Plataforma Lattes do CNPq integra dados em um único 
sistema de informações

Durante ação, equipes disponibilizaram serviço de aferição 
de pressão arterial e de diabetes

dentro do programa. “Nossa equipe liga 
para todos os usuários. Claro, como a 
demanda é grande, não é logo no dia 
seguinte, mas todos são procurados 

para darem sua opinião”, explicou o 
prefeito. Os índices de avaliação sur-
preenderam positivamente a gestão, 
pois alcançaram 93% de aprovação.
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Uma das pacientes contempladas com o novo programa aguardava na fila de espera desde 2009

Foram selecionados 376 pacientes para acompanhamento 24 horas; cidade tem cerca de 8.100 diabéticos

Em São Bernardo, Saúde Prioridade Cirurgia
realiza 20 procedimentos em seu primeiro dia

O programa Saúde Prioridade Ci-
rurgia, criado pela Prefeitura de São 
Bernardo para zerar a fila reprimida 
de procedimentos cirúrgicos no mu-
nicípio, registrou 20 intervenções em 
seu primeiro dia de atividade. Lançada 
em 20 de setembro, a ação foi iniciada 
efetivamente um dia depois. Todas as 
cirurgias são realizadas no Hospital 
de Clínicas, localizado na Estrada dos 
Alvarengas, 1.001.

A vendedora Marisa Guedes Fran-
co de Lima, 54 anos, foi a primeira pa-
ciente a ser atendida pelo programa. 
Aguardando desde 2009 por cirurgia 
de varizes nas pernas, dona Marisa 
disse que já havia desistido de realizar 
o procedimento e que se surpreendeu 
quando recebeu a ligação de autoriza-
ção para a cirurgia.

“Estou há oito anos esperando para 
ser chamada. Neste período, realizei 
vários exames pré-operatórios e fiquei 
apenas na expectativa. Na semana 
passada fui até o Hospital de Clínicas 

Em mais uma ação para am-
pliar os planos efetivos da Saúde 
no município, São Bernardo do 
Campo lançou dia 4 de outubro o 
programa “Diabetes Sob Controle”, 
que vai trabalhar de perto o monito-
ramento e o acompanhamento em 
pessoas portadoras da doença.

O prefeito Orlando Morando 
fez o anúncio oficial da ação ao 
lado do secretário da Saúde, Dr. 
Geraldo Reple, na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Vila Dayse. De 
imediato, foram selecionados 376 
pacientes, com idades entre 30 e 
59 anos, que possuem histórico de 

mutirão

monitoramento

São Bernardo lança programa de prevenção de diabetes

e saí de lá com a cirurgia agendada. 
Me sinto como se tivesse ganhado um 
prêmio. Agora vou conseguir voltar a 
ter uma vida normal, sem dores e cons-
trangimentos”, comemorou Marisa, que 
já teve alta hospitalar e passa bem. “Fi-
nalmente estou liberta e livre das dores. 
Agora poderei voltar a usar vestidos e 
bermudas. Estou muito feliz”.

O prefeito Orlando Morando des-
tacou os resultados do primeiro dia e 

ressaltou a seriedade do programa em 
solucionar a fila de espera. “A história da 
Dona Marisa, que tanto tempo aguarda-
va, é a prova de que estamos solucio-
nando o problema da espera. Primeiro 
zeramos a demanda de consultas e exa-
mes e agora estamos acabando com a 
fila cirúrgica. No prazo determinado de 
180 dias, com certeza, não terá ninguém 
sem ser atendido”, disse.

A atual gestão da Prefeitura de São 

Bernardo herdou demanda de 3.178 
pessoas em espera de cirurgia. Entre 
os procedimentos, os mais numero-
sos são em urologia (493 pacientes), 
ginecologia geral (468) – que serão 
realizados no Hospital Municipal Uni-
versitário (HMU) –, cirurgia vascular 
(372), cirurgia geral por videolaparos-
copia (164) e hérnia (64).

Secretário de Saúde, Dr. Geraldo Re-
ple aproveitou para explicar que apesar 

do programa, as cirurgias mensais conti-
nuarão a ser executadas. “São Bernardo 
realiza, em média, 343 cirurgias por mês. 
Continuaremos a executá-las normalmen-
te. Porém, com a implantação do progra-
ma, nós reorganizamos as agendas dos 
cirurgiões e, assim, realizaremos o dobro 
de procedimentos. Os pacientes que 
aguardam por cirurgias de hérnia, vascular, 
ginecológica, cirurgia geral, entre outras, 
serão atendidos”, explicou Reple.

diabetes é uma doença silenciosa, 
crônica e que não tem cura. Se ela 
não estiver controlada, pode ocasio-
nar outros diversos problemas, como 
hipertensão, distúrbios cardíacos, dis-

túrbios renais, entre outros. Com 
a implantação do programa, es-
tamos oferecendo um tratamento 
diferenciado e seguro”, afirmou o 
secretário de Saúde. 

internação hospitalar e nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), constan-
tes alterações na hemoglobina glicada 
e consultas com o vascular.  Estima-se 
que no município tenha 8.100 pacientes 
diabéticos, todos insulinodependentes 
e que retiram medicamentos e mate-
riais nas unidades de Saúde.

“Fechamos parceria com a em-
presa Epharma e disponibilizamos 
glicosímetros, balanças e um aplica-
tivo para celular. Todas as medições 
destes pacientes são enviadas para a 
empresa, via bluetooth, fazendo com 
que o paciente seja monitorado 24 ho-
ras por dia”, disse o prefeito. 

Além desses dispositivos, o pa-
ciente passa a ser acompanhado por 
uma central telefônica, que conta com 
o apoio de uma equipe multidisciplinar, 
composta por médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, psicólogos, farmacêuti-
cos e educadores físicos. Esta equipe 
recebe todas as informações dos pa-
cientes e entram em contato, via tele-
fone, quando percebem alterações nos 
índices glicêmicos. 

Titular da Saúde, Dr. Geraldo Re-
ple explicou a importância do projeto e 
atuação no controle da doença no mu-
nicípio. “São Bernardo está investindo 
em um plano inovador e moderno. A 

Prefeito Orlando Morando durante solenidade que lançou o programa

gabriel Inamine/pMSBC

Durante evento de lançamento, prefeito Orlando Morando realizou teste de glicemia

gabriela Maria/pMSBC Omar Matsumoto/pMSBC

Dona Marisa (de roupa preta) foi a primeira paciente a ser atendida. 
Cirurgias são feitas no Hospital de Clínicas
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O diagnóstico precoce está en-
tre as principais armas no combate 
ao câncer de mama. Quanto mais 
cedo identificada a doença e iniciado 
o tratamento, maiores as chances de 
cura. Pensando sob essa ótica, São 
Caetano do Sul deu início neste ano 
ao projeto inédito de uma unidade 
modelo na cidade, pela qual o tempo 
entre o diagnóstico da doença e a 
cirurgia para retirada do tumor será 
de no máximo 20 dias. No Brasil, o 
Ministério da Saúde preconiza máxi-
mo de 60 dias.

Parceria entre a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SESAUD) e a disciplina 
de Mastologia da Faculdade de Medi-
cina do ABC (FMABC), o Ambulatório 
de Alta Resolutividade contra o Cân-
cer de Mama começou a organizar 
rotinas e processos em meados de 
março, instalado provisoriamente no 
Centro de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher (CAISM) de São Caetano. 
Espaço próprio está em fase de re-
formas no Hospital Dr. Euryclides de 
Jesus Zerbini.

Em São Caetano, com a im-
plantação do Ambulatório de Alta 
Resolutividade no CAISM, a média 
atual de tempo entre diagnóstico da 
doença e cirurgia está em 30 dias – 
metade da recomendação nacional. 

Entretanto, município e faculdade 
decidiram ir além. Com a transfe-
rência dos serviços para o Hospital 
Dr. Euryclides Zerbini, a meta será 
de 20 dias – intervalo encontrado so-
mente em poucos países altamente 
desenvolvidos.

“O Ambulatório de Alta Resoluti-
vidade contra o Câncer de Mama é 
uma realidade em São Caetano. A 
principal questão é a humana. Quan-
do uma mulher recebe o diagnóstico 
de câncer de mama, a primeira coisa 
que ela quer é se ver livre daquele 
tumor. Infelizmente, poucos serviços 
públicos no mundo estão aptos a rea- 
lizar a cirurgia em até 60 dias após 
a confirmação diagnóstica. A reso-
lutividade em 20 dias é algo raríssi-
mo e um grande desafio”, afirma o 
mastologista da FMABC, Dr. Paulo 
Roberto Pirozzi.

SERVIÇO DE pONTA
“Fazemos o exame de mamografia 

aqui mesmo no CAISM. Em cerca de 
uma semana já temos o resultado e 
convocamos as pacientes com altera-
ções para passar com o mastologista. 
Quando é necessária biópsia, recebe-
mos o resultado em até 10 dias”, de-
talha a coordenadora do CAISM-SCS, 
Maria Teresa Perone Baptista.

outubro rosa

Maria Tereza Lozano Borges, 64 anos, realiza acompanhamento anual no CAISM 
após retirar tumor em 2014. “A rapidez ajudou muito”, conta

Recém-operada, Regina Nogueira Bolota, 54 anos, passou por consultas pelo 
convênio, mas preferiu se tratar na unidade. “Fui abraçada e acolhida”

Ministério da Saúde preconiza 60 dias entre diagnóstico e cirurgia; São Caetano tem média de 30 dias e reduzirá para 20

São Caetano tem unidade modelo para
diagnóstico e tratamento do câncer de mama

Moradora do Bairro Nova Ger-
ty, Maria Tereza Lozano Borges, 
64 anos, realiza acompanhamento 
anual no CAISM após curar-se de 
um câncer de mama. “No final de 
2014, senti um caroço na mama. 
Meu ginecologista pediu a mamo-
grafia e então tive o diagnóstico. 
Quem tem essa doença fica fragi-
lizado, abala muito. Acredito que 
levou cerca de 30 dias de quando 
dei entrada nos papeis até realizar 
a cirurgia. A rapidez no processo 
ajudou muito, pois a gente não fica 
sofrendo de ansiedade, sem saber 
se vai viver ou morrer. Só tenho a 
agradecer a Deus e à equipe do 
CAISM, que cuida da gente com 
toda a paciência do mundo e nos 
conforta”, recordou a paciente, 
com lágrimas nos olhos.

Operada este ano, em 22 de 
setembro, Regina Nogueira Bolota, 
54 anos, do bairro Fundação, tam-
bém elogiou o trabalho do CAISM 
– especialmente a agilidade entre 
o diagnóstico e o tratamento. “No 
meu caso, o médico disse que eu 
faria seis meses de quimioterapia 
primeiro e, em seguida, a cirurgia. 
Não tive intercorrência nenhuma e 
correu tudo conforme planejado. 
A equipe foi impecável, anteci-
pando possíveis problemas e já 
atuando preventivamente. Ter-
minei a quimioterapia, aguardei 
alguns dias para minha imunidade 
aumentar e já iniciei os exames 
pré-operatórios”, afirma Regina 
Bolota. “Nesse tipo de doença, 
o tempo é primordial. A pessoa 
fica muito angustiada. A escolha 
pelo CAISM foi uma opção minha, 
pois também passei em consulta 

“Não fui tratada como um número. 
Mas sim, como Regina”, diz paciente

particular e no médico do convênio. 
Vi que no CAISM estava muito bem 
respaldada. Aqui fui abraçada e acolhi-
da. Não fui tratada como um número, 
mas sim como Regina”.

BUSCA ATIVA
A prevenção do câncer de mama 

no município é outra preocupação 
constante e tem salvado muitas vidas. 
Graças ao trabalho dos agentes comu-
nitários de saúde, as munícipes são 
acompanhadas de perto. Recebem 
visitas domiciliares periodicamente 

para lembrar de consultas e exa-
mes agendados, assim como para 
confirmar se os procedimentos fo-
ram efetivamente realizados.

Para atender à grande de-
manda, a Faculdade de Medicina 
do ABC conta com professores e 
médicos que atuam em parceria 
com a Secretaria de Saúde de 
São Caetano. A escola também 
mantém na cidade cinco médicos 
residentes em Mastologia, sendo 
um custeado integralmente pela 
SESAUD.

O CAISM fica no Bairro Fundação em São Caetano do Sul

São Caetano tem unidade modelo para
diagnóstico e tratamento do câncer de mama



9InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | outuBro de 2017

A Fundação do ABC acaba de ade-
rir à campanha “Solidariedade Rosa” 
do Rotary Internacional Distrito 4420 
– conjunto de Rotary Clubs da zona sul 
de São Paulo, região do ABC, incluindo 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, e Litoral Paulista entre Peruíbe e 
Bertioga, Cubatão e Itariri. Até o dia 23 
de outubro, rotarianos e parceiros do 
projeto arrecadarão lenços femininos 
de qualquer tamanho, cor ou modelo. 
Podem ser novos ou usados, desde 
que em boas condições.

A iniciativa integra as ações do 
Outubro Rosa – considerado mundial-
mente o mês dedicado à orientação e 
prevenção do câncer de mama. Todos 
os itens angariados serão entregues 
a pacientes de hospitais públicos em 
tratamento oncológico. Na Fundação 
do ABC, interessados em participar 
podem depositar os lenços em urna 
específica da campanha, localizada 
na recepção do prédio administrativo 
(Av. Lauro Gomes, 2.000, Vila Saca-
dura Cabral, Santo André - SP). As 
doações podem ser feitas de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h.

“Pretendemos mobilizar os colabo-
radores da FUABC e chamar a atenção 
para este tema tão relevante. Além da 
questão da conscientização para a im-
portância do diagnóstico precoce contra o 
câncer de mama, teremos a oportunidade 
de ajudar mulheres que estão passando 
por esse período tão delicado”, explica 
Elaine Cristina Alves Rocha dos Santos, 
presidente da Associação das Famílias de 
Rotarianos de Mauá (ASFAR) e gerente 
assistencial da Fundação do ABC.

CAMpANhA MUNDIAL
O movimento Outubro Rosa surgiu 

em 1990 durante a primeira “Corrida 
pela Cura”, em Nova York, que desde 
então promove a ação anualmente. Hoje 
a data é celebrada em diversos países 
pelo mundo. No Brasil, a primeira iniciati-
va nesse sentido ocorreu em 2002, com 
a iluminação do monumento Mausoléu 
do Soldado Constitucionalista, na Capi-
tal, e daí em diante passou a ser repetida 
em vários cantos do país.

O câncer de mama é provavelmente 
o mais temido pelas mulheres devido a 
sua alta frequência e, sobretudo, pelos 

efeitos psicológicos que afetam a se-
xualidade e a própria imagem pessoal. 
Trata-se do segundo tipo de câncer mais 
frequente no mundo e o mais comum 
entre as mulheres. De acordo com o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), a 
doença responde por 28% de todos os 
novos casos a cada ano.

A doença é menos frequente antes 
dos 40 anos. Acima dessa faixa etária, 
a incidência cresce rápida e progressi-
vamente tanto nos países desenvolvi-
dos quanto nos em desenvolvimento. 

“Quando o diagnóstico é feito ainda 
no início da doença, as chances de cura 
se tornam muito maiores. A mamografia 
deve ser realizada como exame anual 
de rotina após os 40 anos ou 10 anos 
antes da idade que um parente de pri-
meiro grau (mãe ou irmã) teve a doen-
ça. Apesar de apenas 10% dos casos 
de câncer de mama serem genéticos, 
essas mulheres e suas descendentes 
devem precocemente procurar um 
mastologista para fazer exame clínico 
e ultrassom das mamas a partir dos 25 
anos de idade”, indica o mastologista 
Dr. Paulo Roberto Pirozzi.

outubro rosa

Interessados podem doar até 23 de outubro, no prédio administrativo da Fundação do ABC, em Santo André

HOSPITAL DA MULHER - Considerado o maior centro de referência 
em saúde da mulher da região do ABC, o Hospital da Mulher de Santo 
André manteve a tradição e, desde 2 de outubro, mantém sua fachada 
iluminada com a cor rosa.

CENTRAL DE CONVÊNIOS - Os colaboradores da sede administrativa da Central de Convênios comemoraram o 
Outubro Rosa com café da manhã especial no dia 6, quando todos vestiram-se de rosa em alusão à data.

FUABC adere à campanha do Rotary 
para arrecadação de lenços femininos

Unidades celebram mês de conscientização

Elaine Cristina dos Santos, presidente da Associação das Famílias de 
Rotarianos de Mauá e gerente assistencial da Fundação do ABC
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Médico e artista plástico, Dr. Wagner Kuroiwa está à frente da Diretoria do Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias de São Bernardo

Vice-presidente da FUABC recebe
título de ‘Cidadão São-Bernardense’

O Poder Legislativo de São Ber-
nardo do Campo realizou em 6 de 
outubro sessão solene para entrega 
do título de ‘Cidadão São-Bernarden-
se’ ao médico e artista plástico Dr. 
Wagner Shiguenobu Kuroiwa – atual 
vice-presidente da Fundação do ABC 
e diretor do Departamento de Pro-
teção à Saúde e Vigilâncias de São 
Bernardo. A cerimônia aconteceu na 
Câmara Municipal de São Bernardo, 
no Palácio João Ramalho - Plenário 
Tereza Delta.

Natural de Garça, no interior do 
Estado de São Paulo, Dr. Wagner 
Kuroiwa é médico formado pela Es-
cola Paulista de Medicina / Universi-
dade Federal de São Paulo (EPM-
UNIFESP), com especialização em 
Saúde Pública e em Direito Sanitário 
pela Universidade de São Paulo. Aos 
70 anos, traz no currículo diversas atri-
buições no campo da gestão. Já atuou 
como secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Diadema, diretor do 

homenagem

Evento reforça benefícios do tratamento multidisciplinar em pacientes com doenças respiratóriasA Faculdade de Medicina ABC 
(FMABC) está com inscrições aber-
tas para o curso de pós-graduação 
lato sensu em Oncologia Pediátrica 
Multiprofissional, com início para 
fevereiro de 2018. Destinado a 
profissionais graduados em Far-
mácia, Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia, Odontologia 
e Fonoaudiologia, o objetivo do 
curso é capacitar os profissionais 
para atuar em ambiente hospitalar 
ambulatorial ligado diretamente à 
assistência à criança com câncer. 

Foco multidisciPlinar

São oferecidas 20 vagas e as inscri-
ções vão até 15 de dezembro.

Com duração prevista de 11 me-
ses, o curso tem carga horária de 360 
horas e é voltado ao tratamento onco-
lógico pediátrico com visão multidisci-
plinar. Possibilita aos alunos realização 
de estágio curricular supervisionado 
no Ambulatório de Especialidades da 
FMABC e visitas técnicas. As aulas 
serão às quintas e sextas-feiras, das 
19h às 22h, e sábado das 8h às 18h, 
apenas uma vez por mês. 

Uma nova abordagem do tema, 

mais humanizada e multidisciplinar, 
procura acima de tudo melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes. 
Adotada em algumas instituições de 
saúde no Brasil, ela desponta como 
forte tendência na área de oncologia 
em todo o mundo. 

“Trata-se de um novo jeito de 
olhar o paciente, que vai muito além 
da preocupação com a doença. O foco 
é o indivíduo, seu bem-estar físico, 
psicológico, emocional e espiritual. 
Para que isso aconteça, vários es-
pecialistas – oncologista, enfermeiro, 

farmacêutico, dentista, fisioterapeuta, 
psicólogo, nutricionista, entre outros 
– trabalham de modo integrado para 
suprir as diferentes necessidades do 
paciente com câncer. Assim o aluno 
poderá realizar uma intervenção pla-
nejada e em conjunto com os demais 
profissionais de saúde”, explica Dra. 
Fernanda Schindler, que coordena o 
curso junto com o Dr. Fernando Luiz 
Affonso Fonseca. 

Entre as disciplinas que compõem 
a grade curricular do curso estão 
Medicina Genômica, Modalidades 

Terapêuticas para o Tratamento 
ao Câncer Pediátrico, Principais 
Patologias e Protocolos de Tra-
tamento, Cuidados Paliativos, 
Emergências Oncológicas, Visi-
tas Técnicas e Acompanhamento 
prático junto aos profissionais da 
área (estágio curricular). 

O campus universitário é loca-
lizado na Av. Lauro Gomes, 2.000, 
Vila Sacadura Cabral, em Santo An-
dré. Informações podem ser obtidas 
pelo telefone (11) 4993-5426 ou pelo 
e-mail posgraduacao@fmabc.br. 

São oferecidas 20 vagas e as inscrições vão até dezembro; início será em fevereiro de 2018

Medicina ABC abre curso de especialização em oncologia pediátrica

Dr. Wagner Kuroiwa durante homenagem na Câmara de São Bernardo

Grupo de Vigilância Sanitária Regio-
nal do Grande ABC da Secretaria de 
Estado da Saúde e diretor da Diretoria 
Regional de Assistência e Desenvolvi-
mento Social da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Social. Na Pre-
feitura de São Bernardo, foi diretor do 
Departamento de Vigilância à Saúde 
entre 2001 e 2008 e, atualmente, as-
sumiu a Diretoria do Departamento de 
Proteção à Saúde e Vigilâncias.

Como artista plástico, Dr. Ku-
roiwa faz parte da geração de pin-
tores descendentes de japoneses 
que influenciaram a cena artística 
brasileira nas últimas décadas. Traz 
mais de 40 exposições individuais no 
currículo e dezenas de coletivas – 
em 1995, apresentou seus trabalhos 
ao lado de mestres como Manabu 
Mabe e Tikashi Fukushima, em ex-
posições em São Paulo e Curitiba. 

Acumula considerável produção e 
prêmios, como no Salão Bunkyo de 
Artes Plásticas, em 1997 e 1998, e 
menção honrosa do Open Studio 
da União Cultural Brasil-Estados 
Unidos, em 1999.

Neste 2017, expôs na Pinacoteca 
da Associação Paulista de Medicina, 
em São Paulo, 25 pinturas e desenhos 
com técnicas variadas – como bico 
de pena, aquarela, pastel, entalhes 

em madeira e acrílica sobre tela. Os 
trabalhos estrearam o espaço cultural 
na APM, onde a ideia é divulgar no-
vos e consagrados valores das artes 
plásticas brasileiras.

Dr. Kuroiwa é casado com a psicó-
loga Deise de Sá Bergamos Kuroiwa 
e tem três filhos: Wagner Shiguenobu 
Kuroiwa Filho (do primeiro casamen-
to), Bruno de Sá Bergamos Kuroiwa e 
Beatriz de Sá Bergamos Kuroiwa.

hiroyuki Minami, Beatriz de Sá, Deise de Sá Kuroiwa, Dr. Wagner Kuroiwa, 
Ary de Oliveira e Dr. geraldo Reple Sobrinho
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Evento em 26 de outubro será coordenado pela disciplina  
de Ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC

Grande ABC receberá 
simpósio de ‘Medicina, 
Saúde e Espiritualidade’

O Departamento de Obstetrícia e 
Ginecologia da Faculdade de Medi-
cina do ABC (FMABC), por meio da 
disciplina de Ginecologia, organiza 
em 26 de outubro a primeira edição 
do ‘Simpósio de Medicina, Saúde e 
Espiritualidade’. O evento das 17h 
às 20h será no Anfiteatro David Uip, 
no campus universitário da FMABC 
(Av. Lauro Gomes, 2.000, Vila Sa-
cadura Cabral - Santo André), com 
inscrições gratuitas pelo site www.
ginecologiafmabc.org.

A abertura das atividades estará 
sob responsabilidade do professor 
titular de Ginecologia, Dr. César 
Eduardo Fernandes, e da docente 
da cadeira, Dra. Elizabeth Jehá Nas-
ser. Em seguida, Dr. Álvaro Avezum 
comandará palestra sobre ‘Espiri-
tualidade e Saúde Cardiovascular’. 
Professor Livre Docente da Univer-
sidade de São Paulo (USP), o con-
vidado foi considerado pela consul-
toria Thomson Reuters (2015) como 
um dos quatro cientistas brasileiros 
com produção acadêmica de maior 
impacto no mundo em uma lista de 
3.215 pesquisadores. O cardiologista 
já publicou 199 artigos em periódicos 
especializados indexados no PubMed 
– incluindo periódicos de alto impacto 
científico, com 26.439 citações. Atual- 
mente é Diretor Técnico de Saúde II, 
da Divisão de Pesquisa do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia.

A partir das 18h15, os trabalhos 
serão coordenados pela Dra. Ana 
Claudia Quintana Arantes, que abor-
dará o tema ‘Medicina e Espirituali-
dade’. Médica formada pela USP, 
com residência médica em Geriatria e 
Gerontologia no Hospital das Clínicas 

inscrições gratuitas

A disciplina de Urologia da 
Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), em associação com a 
empresa norte-americana Boston 
Scientific, trouxe para o Brasil o 
curso ‘Stone Institute - Edição 
Internacional com Tecnologia 
Digital”. Sob responsabilidade 
da divisão de Endourologia e 
Litíase Urinária da FMABC, o 
treinamento aconteceu em 30 de 
setembro no Hospital Estadual 
Mário Covas, em Santo André, 
com objetivo receber urologistas 
interessados em desenvolver a 
técnica de ureteroscopia flexível 
com uso de aparelhos digitais. 
Trata-se de procedimento que 
permite a extração por via en-
doscópica de cálculos – popu-
larmente conhecidos como ‘pe-
dras’ – no interior dos rins sem 
necessidade de incisões – ou 
seja, sem cirurgia.

“O grande diferencial é o uso 
de aparelhos com imagem digi-
tal, de qualidade muito superior 
aos aparelhos habitualmente 
utilizados na maioria dos hospi-
tais brasileiros para este tipo de 
intervenção”, explica Dr. Mário 
Henrique Elias de Mattos, da dis-
ciplina de Urologia da FMABC. “O 
Stone Institute é uma organiza-
ção norte-americana vinculada 
à Boston Scientific, criado com 
a missão de promover pesquisa 
e educação na área da Litíase 
Urinária. É uma grande satisfação 
para a disciplina de Urologia ser 

escolhida para sediar este curso 
internacional em São Paulo”.

A ureteroscopia é procedi-
mento considerado minimamente 
invasivo. Consiste na verificação 
do ureter e rim por via endos-
cópica, através de um aparelho 
com uma microcâmera na ponta, 
que é passado pela uretra, be-
xiga e ureter até chegar ao rim. 
Dessa forma, é possível visua-
lizar e fragmentar os cálculos 
urinários sem necessidade de 
incisão cirúrgica, o que reduz o 
tempo de internação e de recu-
peração do paciente. A indicação 
é feita, principalmente, em casos 
de obstrução urinária provocada 
por cálculos (pequenas pedras 
que se deslocam dos rins para 
o ureter). Essa obstrução causa 
forte cólica e ocorre, geralmente, 
em pacientes com idade entre 
20 e 40 anos. 

O curso de ureteroscopia 
flexível digital foi desenvolvido 
em três módulos: aulas teóricas, 
prática cirúrgica em simuladores 
e duas cirurgias com transmissão 
ao vivo para o auditório. Estive-
ram envolvidos como palestran-
tes e instrutores os docentes da 
disciplina de Urologia da Facul-
dade de Medicina do ABC e o 
professor convidado, Dr. Wilson 
Rica Molina Júnior, urologista da 
Universidade do Colorado (EUA), 
com passagem pelos quadros da 
FMABC e do Hospital Estadual 
Mário Covas.

reFerência

Técnica endoscópica para extração de 
cálculos renais é abordada a partir de 

prática em simuladores e com cirurgias 
em transmissão ao vivo

Medicina ABC é 
escolhida sede para curso 

internacional de 
‘Ureteroscopia Flexível Digital’

da FMUSP, a convidada atua na área 
de cuidados paliativos desde 1998, 
com especializações pelo Instituto 
Pallium e Universidade de Oxford. É 
autora do livro ‘A morte é um dia que 
vale a pena viver’, sócia-fundadora da 
Associação Casa do Cuidar, Prática 
e Ensino em Cuidados Paliativos, e 
docente na The School of Life, onde 

ministra as aulas “Como lidar com a 
morte” e “Como ter melhores con-
versas”.

Ao final das exposições haverá 
debate, com roda de perguntas e 
discussão entre os professores e a 
plateia. Outras informações no site 
www.ginecologiafmabc.org ou pelo 
telefone (11) 4993-7227.
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Vinte crianças entre zero e 12 anos 
que fazem tratamento contra o câncer no 
Ambulatório de Oncologia Pediátrica da 
Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) 
ganharam, no dia 6 de outubro, come-
moração especial de Dia das Crianças. 
A iniciativa foi da ONG Construindo Pon-
tes, de Santo André, que promoveu uma 
força-tarefa para reunir doações e mobilizar 
esforços entre parceiros. A articulação foi 

Ambulatório de Oncologia Pediátrica da FMABC recebeu ação voluntária da ONG Construindo Pontes

Crianças com câncer celebram a data e ganham presentes

Em Santo André, cerca de 200 crianças participaram de tarde festiva junto aos pais

Hospital da Mulher promove 
festa para filhos de funcionários

dia das crianças

dia das crianças

colação de grau

Medicina ABC forma primeira turma de 
‘Tecnologia em Gestão Hospitalar’
A Faculdade de Medicina do 

ABC acaba de formar a primeira 
turma do curso de Tecnologia em 
Gestão Hospitalar, cuja colação de 
grau teve lugar no Anfiteatro Dr. Da-
vid Uip, em 30 de agosto. A mesa 
solene foi composta pelos profes-
sores-doutores Adilson Casemiro 
Pires, Renata Almeida de Souza 
Aranha e João Antonio Correa, além 
da coordenadora do curso, Vânia 
Barbosa do Nascimento, da para-
ninfa Ekatriny Tonso, e do professor 
homenageado Alan Rangel.

Com três anos de duração, o 
curso de Tecnologia em Gestão 
Hospitalar abriu as portas em 6 
de agosto de 2014, sob coorde-

nação da Dra. Vânia Barbosa do 
Nascimento. Com aulas no período 
noturno, a graduação habilita tecnó-
logos em Gestão Hospitalar com 
formação generalista, humanista, 
crítica e reflexiva. Os alunos são ca-
pacitados a atuar em todos os níveis 
de atenção à saúde, com base no 
rigor científico e intelectual. A partir do 
desenvolvimento das competências, 
habilidades e atitudes fundamentais, 
o gestor hospitalar é capaz de as-
sumir posições de liderança nas 
organizações e ser comprometido 
com a atualização permanente, 
com princípios éticos que norteiam 
a profissão e com o desenvolvimento 
socioeconômico do país. 

Anfiteatro da unidade ficou 
lotado durante atrações 

A primeira-dama, Ana Carolina Barreto 
Serra, elogiou a organização do evento

O auxiliar de enfermagem Alessandro 
Moreira levou seu filho de 9 anos (esq.)

pacientes, familiares e funcionários 
participaram de atividades

Graças ao esforço da diretoria, 
funcionários e doações de parceiros, 
o Hospital da Mulher Maria José dos 
Santos Stein, em Santo André, abriu 
o auditório da unidade na tarde de 
10 de outubro para receber cerca de 
200 filhos de funcionários, de zero 
a 18 anos. O objetivo foi promover 
comemoração do Dia das Crianças 
junto aos pais, que compareceram ao 
evento de acordo com suas escalas de 
plantões. Todas as crianças ganharam 
camisetas com a logomarca do hos-
pital, pintadas à mão pelos pequenos 
no início do evento.

Além de extensa mesa de salga-
dos e doces, os convidados mirins 
contaram com máquina de algodão 
doce, pipoca, pula-pula, piscina de 
bolinha, entre outras atrações.

Marcaram presença no evento a 

secretária de Saúde, Dra. Ana Paula 
Peña Dias, a primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de Solidarie-
dade de Santo André, Ana Carolina 
Barreto Serra, e o diretor-geral da 
unidade, Dr. Onésimo Duarte.

A celebração teve parceria da 
equipe do Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (SAMU) do município, 
que encenou uma educativa peça de 
teatro de fantoches e lotou o anfiteatro 
de curiosos. A atividade abordou os 
perigos da ingestão acidental de re-
médios que, muitas vezes confundidos 
com balas e doces, podem causar 
intoxicação e até óbitos.

A organização da festa partiu da 
Comissão de Eventos da unidade, que 
mobilizou esforços junto a parceiros 
e diretoria para viabilizar doações. 
“Todos ajudaram um pouco. Nossa 

ideia é conseguir fazer essa festa 
todos os anos. É importante que as 
crianças também tenham noção de 
como é trabalhar na área da saúde”, 
disse o presidente da comissão, Jairo 
Nascimento. As crianças e adolescen-
tes entre 12 e 18 anos participaram 
de atividade em sala separada com 
psicólogos da unidade. No local foram 
dadas mini palestras sobre o funcio-
namento rotineiro da área hospitalar 
e da saúde.

Há três meses atuando como 
auxiliar de enfermagem na unidade, 
Alessandro Costa Moreira elogiou a 
organização. “É gostoso porque ‘que-
bra o gelo’.  Interagimos bastante com 
todas as áreas. Faz bem para o con-
vívio diário. Além disso, as crianças 
se divertem”, disse o funcionário, que 
compareceu com o filho de 9 anos. 

feita antecipadamente com o setor de Captação 
de Recursos do Ambulatório, coordenado por 
Rosiane Figueiredo.

Pelo menos 20 voluntários participaram da 
organização e das doações nos bastidores e no 
dia da atividade, além de funcionários da unidade. 
Palhaços, piscina de bolinha, pula-pula, pintura 
artística e entrega de brinquedos divertiram a 
molecada por cerca de três horas. Os pacientes, 
que se fartaram em uma supermesa de café da 

manhã, também trouxeram suas famílias para 
integrar as atividades de recreação.

Para presenteá-los, foram preparadas 
140 sacolas com roupas (de acordo com 
a idade dos pacientes), brinquedos e gar-
rafas tipo ‘squeeze’. “O que nos move é 
a vontade de ajudar. É a inquietação. É o 
desejo de sempre olhar para o próximo”, 
disse uma das coordenadoras da ação, 
Solange Aparecida Pereira. 

Ao todo, 34 alunos colaram grau em 30 de agosto

Doutores Alan Rangel, Vânia Barbosa do Nascimento, Renata Almeida de 
Souza Aranha, Adilson Casemiro pires, João Antonio Correa e Ekatriny Tonso
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SIPAT nas unidades da Fundação do ABC
UpA Santos
Parceria entre Fundação do ABC 

e Prefeitura de Santos, a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Central, 
localizada na Vila Mathias, promo-
veu entre 2 e 6 de outubro a segunda 
edição da Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes de Trabalho, 
a SIPAT. Trata-se de evento cujos 
principais objetivos são fortalecer os 
princípios de segurança, instruir para 
práticas adequadas na execução do 
trabalho e, dessa forma, prevenir 
acidentes no ambiente de trabalho – 
especialmente na unidade de saúde, 
onde existem riscos biológicos de 
contaminações e infecções.

Com periodicidade anual, a 
Semana Interna de Prevenção de 

segurança do trabalho

santo andré

CHM treina 120 funcionários sobre  
manuseio de produtos químicos

Funcionários das áreas de En-
fermagem e Manutenção do Centro 
Hospitalar Municipal de Santo André 
participaram, entre 11 e 20 de setem-
bro, de treinamento sobre manuseio 

Integrantes da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) da 
Central de Convênios – maior mantida 
da Fundação do ABC – receberam no 
dia 21 de setembro a visita do major da 
Guarda Civil Municipal de São Bernar-
do Cleodato Moisés do Nascimento, 
do especialista em câmeras Douglas 
Martins e do especialista em alarme, 
Eliseu Paulino Jucá. A palestra acon-
teceu no auditório da Faculdade de 
Medicina do ABC, em Santo André. 

O major explicou o funcionamento 
do sistema de videomonitoramento de 
segurança implantado no município e 
respondeu às dúvidas dos colaborado-

res. A equipe também esclareceu como 
operar o ‘botão de pânico’ instalado nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 
nas Unidade de Pronto Atendimento 
(UPAs) e hospitais da cidade.  

“O funcionário que perceber mo-
vimentação estranha, pode acionar o 
botão. Iremos prontamente entrar em 
contato e se necessário enviar uma 
equipe até o local para verificar a real 
gravidade. Nosso principal objetivo 
é proteger a população e todos os 
funcionários das unidades de saúde”, 
explicou.

Sandra Passos, médica genera-
lista da Rede de Atenção Básica de 

Major Cleodato Moisés do Nascimento em palestra para cipeiros da Central de Convênios

central de convênios

Guarda Civil de SBC apresenta sistema de segurança em reunião da CIPA 

Equipe de enfermagem da Área Vermelha participou de capacitação

Emílio Ribas II
Entre 28 de agosto e 1º de se-

tembro foi a vez do Instituto de Infec-
tologia Emilio Ribas II, do Guarujá, 
que realizou o evento com apoio do 
SESMT da Fundação do ABC. Esta foi 
a terceira edição da Semana Interna 

de Prevenção de Acidentes e Meio 
Ambiente (SIPATMA) da unidade. Os 
funcionários participaram de palestras 
sobre defesa pessoal, assédio moral, 
meio ambiente, ergonomia, prevenção 
de acidentes com material biológico, 
alimentação saudável, entre outros. 

Acidentes de Trabalho é promovida 
pela Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) e está 

prevista na Norma Regulamenta-
dora Nº 5 (NR-5) do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

de produtos químicos. A capacitação foi 
realizada pelas técnicas de segurança do 
trabalho Larissa Furtada e Gisele Joos e 
envolveu 120 profissionais. 

O objetivo foi orientar os colabora-

dores referente à segurança na mani-
pulação de produtos químicos utilizados 
na área hospitalar, conforme determina 
a Portaria 3.214/78 da Norma Regula-
mentadora 32 (NR 32). 

São Bernardo, estava entre os pre-
sentes na atividade. “Foi excelente 
conhecer o trabalho da Guarda Civil 

no município. Enquanto funcionária 
e moradora, foi um prazer compre-
ender a grandeza e relevância das 

ações. Agora, certamente irei replicar 
as informações para os funcionários, 
familiares e amigos.”

Evento promovido no Instituto Emílio Ribas do Guarujá chegou à terceira edição

palestras para funcionários da UpA Santos ocorreram entre 2 e 6 de outubro
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A Faculdade de Medici-
na do ABC abrirá o campus 
universitário em 21 de outu-
bro (sábado), com progra-
mação especial voltada a 
estudantes de Ensino Mé-
dio, de cursinhos, e seus 
respectivos familiares. As 
atividades ocorrerão das 
9h às 12h e incluem visitas 
monitoradas aos prédios e 
laboratórios, apresentação 
dos cursos de graduação 
em espaços predetermina-
dos, demonstrações de pro-

jetos esportivos e culturais 
desenvolvidos pelo corpo 
discente, assim como escla-
recimentos sobre a política 
de bolsas de estudos.

Batizada “FMABC abre o 
campus para você”, a inicia-
tiva tem cunho educacional 
e contará com participação 
de alunos, professores e 
funcionários da faculdade. 
O objetivo é apresentar os 
cursos àqueles que preten-
dem optar por carreira na 
área de Ciências da Saúde. 

Para o vestibular 2017-2018, 
a Faculdade de Medicina do 
ABC oferece nove opções 
na graduação: Medicina, En-
fermagem, Nutrição, Gestão 
em Saúde Ambiental, Fisio-
terapia, Terapia Ocupacio-
nal, Farmácia, Tecnologia 
em Gestão Hospitalar e Tec-
nologia em Radiologia.

Inscrições pelo site 
www.fmabc.br/comunica-
cao/portas-abertas. Infor-
mações: (11) 4993-7226 e 
no site www.fmabc.br.

A Harvard T.H. Chan 
School of Public Heath está 
com inscrições abertas para a 
7ª edição do curso de pesqui-
sa clínica “PPCR - Principles 
and Practice of Clinical Rese-
arch”, cujas aulas ocorrem 
em parceria com o Centro 
de Estudos e Pesquisas de 
Hematologia e Oncologia da 
Faculdade de Medicina do 
ABC (CEPHO-FMABC). As 
inscrições vão até 31 de de-
zembro e o objetivo do curso 
é capacitar profissionais ao 
desenvolvimento de pesqui-
sa clínica, tendo como bases 

a metodologia e a expertise 
de uma das mais conceitua-
das instituições de ensino e 
pesquisa do mundo.

O curso de pesquisa 
clínica da Harvard tem 
duração de nove meses, 
com encontros semanais 
no anfiteatro do CEPHO, 
no próprio campus da FMA-
BC, em Santo André. As 
aulas estarão a cargo de 
professores norte-ameri-
canos e serão ao vivo via 
videoconferência. A equipe 
do CEPHO coordenará di-
nâmicas de grupo e demais 

atividades que necessitem 
de interação entre os alu-
nos, inclusive com partici-
pação de grupos de outras 
partes do mundo.

As aulas ocorrerão às 
quintas-feiras, das 17h às 
20h. Toda a seleção, análises 
de currículo e dos requisitos 
mínimos necessários serão 
feitas diretamente pela equi-
pe da Harvard. Mais informa-
ções pelo site www.ppcr.org 
ou diretamente no CEPHO, 
com Karen Sayuri de Paiva: 
(11) 4993-5491 (ramal 537) e 
karen.paiva@cepho.org.br.

de olho no vestibular Parceria com Fmabc

Objetivo é apresentar os cursos aos estudantes que pretendem 
optar por carreira na área de Ciências da Saúde

Central de Convênios realiza seleção em Itatiba
Maior unidade mantida da Funda-

ção do ABC, a Central de Convênios 
está realizando processo seletivo 
para provimento de 1.540 vagas 
em convênio recém-firmado com o 
município de Itatiba. São 154 vagas 
para contratação imediata e 1.386 
para formação de cadastro reserva. 
Os aprovados atuarão em unidades 
de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) e no Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF).

A empresa responsável pela orga-
nização do certame é a GSA Concur-
sos. A seleção inclui vagas para candi-
datos com ensino fundamental, médio, 
técnico de enfermagem e superior. Os 
concorrentes serão avaliados a partir 
de provas objetivas, dissertativas e por 
meio de avaliação curricular, confor-
me descrito no edital de abertura do 
processo. Mais informações e o edital 
completo estão disponíveis no site 
www.gsaconcursos.com.br.

SAÚDE DA FAMÍLIA
Desde 31 de julho, a Fundação do 

ABC realiza a gestão do programa de 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
em Itatiba. O convênio, que engloba 
20 equipes de ESF e duas equipes do 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), foi assinado na noite de 27 de 
julho, na sede da FUABC, durante reu-
nião que contou com o prefeito Douglas 
Augusto Pinheiro de Oliveira, o secretá-
rio de Saúde, Dr. Fabio Alves, o secre-
tário de Governo, Jeferson Boava, e a 
presidente da FUABC na ocasião, Dra. 
Maria Bernadette Zambotto Vianna.

Em reunião com funcionários das 
unidades de saúde para esclarecer 
dúvidas sobre a transição, o prefeito 
Douglas Augusto falou sobre os de-
safios enfrentados na área da saúde: 
“Em apenas sete meses, lidamos com 
situações delicadas e de impacto di-
reto em nosso sistema de saúde. Si-
tuações pelas quais nenhuma gestão 
precisou passar de forma tão imediata 
e sequenciada. Em todas elas temos 
a certeza de que tomamos a melhor 
decisão, pensando na qualidade do 
atendimento ao itatibense”, comentou 

atenção básica

Convênio entre FUABC e Itatiba foi assinado no final de julho

o chefe do Executivo, que afirmou: 
“Nossa meta é terminar o ano com um 
atendimento muito melhor na urgên-
cia e emergência (UPA/Santa Casa), 
atenção básica (postos de saúde) 
atendendo de forma eficiente e com 
acolhida e diminuindo drasticamente 

a fila de espera por consultas com 
especialistas. Venceremos cada de-
safio, um a um”.

Secretário de Saúde, Dr. Fabio 
Alves acrescenta: “O convênio assi-
nado nos dá a tranquilidade de termos 
uma instituição tradicional e idônea na 

gestão da Estratégia de Saúde da Fa-
mília. Ela trará toda a experiência que 
tem, inclusive para capacitar nossos 
profissionais, incorporando as duas 
equipes de NASF, gerente e dois 
coordenadores de equipe”, explicou 
o gestor.

Medicina ABC abre campus para receber  
alunos do Ensino Médio e de cursinhos

Inscrições para curso da Harvard
vão até 31 de dezembro
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Ligado à disciplina de Saúde 
Sexual, Reprodutiva e Genéti-
ca Populacional da FMABC, o 
Instituto Ideia Fértil recebeu em 
2 de outubro o advogado espe-
cializado em direito médico e ética 
médica, Dr. Jochen Taupitz, que é 
professor da Faculdade de Direito 
da Universidade de Mannheim, 
na Alemanha. O convidado inter-
nacional abordou o tema: “Inter-
ventions in the human germline: 
to be prohibited or to be allowed? 
– The german situation”. Desde 
2001, Dr. Taupitz é membro do 
Conselho de Ética alemão.

Em 22 de setembro a equipe 
do Ambulatório de Oncologia 
Pediátrica da Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC) 
organizou o baile Flashback 

Solidário, cuja renda de R$ 
7.560 foi integralmente desti-
nada à ampliação e melhoria 
do atendimento a crianças e 
adolescentes em tratamento 

contra o câncer. Ao todo, fo-
ram vendidos 189 convites. O 
evento aconteceu no Buffet 
Piazza Demarchi, em São 
Bernardo. 

O prefeito de São Bernardo, 
Orlando Morando, realizou em 
agosto vistoria nas obras do 

novo Hospital de Urgência. O 
equipamento, que será inaugu-
rado no fim de 2019, irá subs-

tituir o Hospital Pronto Socorro 
Central (HPSC) e disponibilizar 
217 novos leitos.

Em 28 de setembro, os profis-
sionais da área de Ortopedia 
da UPA Central de Santos par-

ticiparam de atividade de sen-
sibilização sobre Acolhimento 
com Classificação de Risco. Em 

outubro será a vez das equipes 
de Clínica Médica e de Pediatria 
passarem pelo treinamento. 

O prefeito de Mauá, Atila Ja-
comussi, recebeu dia 28 de 
setembro a visita do diretor do 

Ambulatório Médico de Espe-
cialidades (AME) da cidade, Dr. 
Airton Gomes. Na reunião foi dis-

cutida a aproximação da unidade 
estadual com as demandas da 
rede municipal de saúde. 

A Comissão de Humanização 
do Hospital Estadual de Fran-
cisco Morato comemorou em 
31 de agosto o ‘Agosto Doura-

do’ – mês dedicado ao incen-
tivo ao aleitamento materno. 
A equipe de Enfermagem co-
mandou palestras realizadas 

junto a pacientes internadas, 
às mães de recém-nascidos 
da UTI Neonatal e funcioná-
rias gestantes. 

aconteceu

Flashback Solidário da Oncologia Pediátrica Vistoria no Hospital de Urgências de SBC

Treinamento na UPA Santos Atila recebe diretor do AME Mauá

Francisco Morato celebra ‘Agosto Dourado’ Direito e Ética Médica com Dr. Jochen Taupitz
©Deutscher Ethikrat / Fotógrafo: Reiner Zensen

Omar Matsumoto/pMSBC
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Prevenção de doenças cardiovasculares reúne alunos e professores da FMABC em atividade com 320 jovens

Medicina ABC participa do
projeto Coração de Estudante

Alunos e professores da Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC) partici-
param em 21 de setembro do projeto 
Coração Estudante, criado em 2007 com 
objetivo de orientar crianças e adoles-
centes sobre os fatores de risco evitáveis 
de doenças cardiovasculares. Este ano, 
a ação envolveu 320 jovens de 15 a 20 
anos do Corpo de Patrulheiros Mirins de 
Santo André, na Vila Guiomar, fundado 
e mantido por membros do Rotary Club 
Santo André.

Há 10 anos promovido em São 
Caetano do Sul, com participação de 
3.800 estudantes, o projeto chega a 
Santo André em parceria com as disci-

plinas de Cardiologia, Pediatria e He-
biatria da FMABC, além da Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São Pau-
lo (SOCESP), regional Grande ABC. 
As atividades foram comandadas por 
45 monitores (alunos e professores) 
dos cursos de Medicina, Enfermagem, 
Nutrição e Fisioterapia da FMABC e 
estudantes da Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul (USCS).

Seguindo as características tra-
dicionais do projeto, cinco espaços 
temáticos foram abertos para as ativi-
dades: sala da nutrição, de relaxamen-
to, estudo e multimídia, atividade física 
e teatro. Os jovens foram divididos em 

grupos e revezavam em turmas de 
40 alunos entre as salas, a cada 30 
minutos. Neles, aprenderam a como 
se alimentar adequadamente, formas 
de combater o estresse, técnicas de 
ressuscitação cardiopulmonar e várias 
práticas de atividades físicas.

“Queremos ensiná-los a preservar 
vidas. Por isso insistimos na aborda-
gem interprofissional. Alertamos es-
pecialmente para evitar hábitos como 
tabagismo e sedentarismo, que podem 
esconder sérios quadros de hiperten-
são precoce e alto colesterol”, disse 
a coordenadora do projeto e médica 
assistente da disciplina de Cardiolo-

gia da FMABC, Dra. Carla Lantieri. 
Segundo a especialista, 75% das do-
enças cardiovasculares são evitáveis. 
Também marcou presença no evento 
o professor titular de Cardiologia da 
FMABC, Dr. Antonio Carlos Palandri 
Chagas.

Para o presidente do Corpo de 
Patrulheiros Mirins de Santo André, 
Fernando Assis, a atividade contri-
bui muito além da saúde corporal e 
mental dos estudantes. “É um ato de 
cidadania. Todos levam essas orien-
tações para suas casas e famílias. 
Não conhecia o projeto, mas fiquei 
impressionado”.

pATRULhEIROS MIRINS
Fundado há 55 anos, o Corpo 
de Patrulheiros Mirins de Santo 
André é 100% baseado na in-
clusão social. Fornece gratuita-
mente a jovens em situação de 
vulnerabilidade social inúmeras 
qualificações profissionais. De-
pois de concluir curso de seis 
meses, são encaminhados às 
empresas para atuarem como 
jovens aprendizes. Atualmente, 
há mil jovens do Grande ABC 
na fila de espera.

10ª edição

Prática de atividade física está entre os hábitos saudáveis que previnem doenças do coraçãoJovens aprenderam técnicas de ressuscitação cardiopulmonar com alunos e professores 

Evento reforça benefícios do tratamento multidisciplinar em pacientes com doenças respiratórias

Irmã Dulce intensifica preparo de equipes para ampliar captação de órgãos
Com o objetivo de manter 

os resultados na captação de 
órgãos em patamares cada vez 
maiores, a Diretoria Geral do 
Complexo Hospitalar Irmã Dulce 
da Praia Grande realiza capaci-
tações periódicas com as equi-
pes do setor. A sensibilização 
da família e a postura adequada 
para abordar o assunto foram os 
assuntos do último treinamento, 
ocorrido em setembro. 

Desde janeiro, a equipe da Co-
missão Intrahospitalar de Doação 

destaQue nacional

de Órgãos e Tecidos para Transplante 
(CIDOTT), do Irmã Dulce, contabilizou 
56 notificações sobre pacientes com 
possibilidades de doar órgãos. Destes, 
37 tiveram suas doações efetivadas, 
o que representa um dos melhores 
resultados no Estado de São Pau-
lo. Apesar disso, a busca por cada 
vez mais doadores tem sido desafio 
constante das equipes que realizam 
os procedimentos.

Para o diretor clínico do Irmã Dul-
ce, Dr. Renato Luís Borba, a conscien-
tização da família é uma barreira a ser Treinamento com equipes da UTI foi promovido na última semana de setembro

ultrapassada. “É muito importante que 
as pessoas falem mais sobre o tema 
no dia a dia e manifestem a intenção 
de doar seus órgãos. Com a decisão 
manifesta, na ocorrência de um evento 
que venha resultar na morte encefálica 
do paciente, a família já estará cien-
te e isso facilitará o processo para a 
captação”, ressaltou.

Para ser doador, basta avisar à fa-
mília. Um doador pode beneficiar mais 
de 12 pessoas com os seguintes órgãos: 
córneas, coração, pulmões, rins, fígado, 
pâncreas, ossos, pele e artérias.

Maitê Morelatto/hIMD


