
A Medicina ABC inaugurou em dezembro o novo espaço da Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, totalmente 
reformado e modernizado. O prédio principal de três andares tem sete amplas salas de aula, áreas de estudo, biblioteca e um 

anfiteatro – o maior da FMABC. Secretários de Saúde e docentes estiveram na cerimônia de inauguração. Pág. 3
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Faculdade de  Medicina do ABC inaugura 
novo prédio da pós-graduação 
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cimento criaram um cenário a ser su-
perado: a falta de espaço no campus. 
Isso porque, na graduação, abrimos 
novas turmas, novos cursos, e partimos 
de 1.397 alunos, em 2010, para atuais 
3.044 – um aumento de 118%.

Centralizar a Pós-graduação em 
um prédio novo foi como um sonho 
realizado. Passamos a ter a Iniciação 
Científica, Residência Médica, Pesqui-
sa Clínica, Lato Sensu e Stricto Sensu 
todas sob o mesmo teto, num espaço 
totalmente adequado e pensado para 
atender às demandas dessas áreas. 
Ao mesmo tempo, abrimos espaços 
importantes no campus para que a 
graduação continue a crescer. Tere-
mos mais anfiteatros e salas de aula 
disponíveis, que permitirão, inclusive, 
a abertura de novos cursos dentro 
de nosso recém-aprovado Centro 

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.

O ano de 2017 não poderia ter 
encerrado de forma mais gratificante. 
Foi com muito trabalho e superando 
as mais variadas adversidades que 
conseguimos entregar, em dezem-
bro, o novo prédio da Pós-graduação, 
Pesquisa e Inovação da Faculdade de 
Medicina do ABC. Trata-se de uma 
conquista enorme para a instituição, 
que nos últimos anos viu o número de 
pós-graduandos crescer de maneira 
exponencial. A partir de 2011, somente 
o Lato Sensu registrou total de 3.995 
alunos matriculados. No Stricto Sen-
su, entre 2010 e 2017 titulamos 144 
novos mestres, 68 doutores e 12 pós-
doutores.

São números impressionantes, 
que mostram a pujança atual de nossa 
Pós-graduação. Nessa mesma linha, a 
Residência Médica também apresentou 
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Quem somos mensagem

Hora de agradecer

Nefrologia da Praia Grande zera fila
de espera por hemodiálise 

Universitário.
O trabalho para chegar nesse pa-

tamar não ocorreu do dia para noite 
e não foi realizado por uma única 
pessoa. Pelo contrário. Encerro meu 
segundo mandato à frente da FMABC 
com muito mais amigos do que iniciei. 
Agradeço cada colaborador desta ins-
tituição, que vestiu a camisa, abraçou 
a faculdade e caminhou junto com a 
Diretoria em busca de transformar so-
nhos em realidade. Mesmo em meio a 
dificuldades, posso afirmar que foram 
anos de extrema felicidade os que 
estive como diretor da FMABC.

Para finalizar, desejo muita sorte 
ao meu sucessor, Prof. Dr. David Ever-
son Uip, um ex-aluno de extrema com-
petência e que, assim como eu, tem 
grande amor por esta faculdade. Um 
ótimo 2018 a todos e boa leitura!

Dr. Adilson Casemiro pires
Diretor da FMABC

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

Jornal Saúde ABC: Produção: Departamento de Co-
municação e Marketing da FUABC. Textos: Eduardo 
Nascimento e Maíra Sanches; Editoração Eletrônica: 
Fernando Valini; Apoio Operacional (Textos e Fotos): 
Eduardo Nascimento, Fernando Valini, Alexandre 
Leão,  Luciana Ferreira,  Maíra Sanches, Tabatha 
Dias, Antonio Cassimiro, Maitê Morelatto, Beatriz de 
Sá, Fausto Piedade, Gustavo Baena, Renata Aranha 
e Regiane Meira. Fundadores (1996): Dr. Marco An-
tonio Espósito, Dr. Milton Borrelli e Dr. João Hallack; 
Contatos: noticias@fuabc.org.br ou (11) 2666-5431.

avanços extraordinários. Em 2012, con-
távamos com 334 médicos residentes. 
Ano passado eram 437. E a partir de 
2013, a escola passou a contar com 
o Programa de Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde.

Todas essas novidades e o cres-

ampliação

Serviço passa a contar com 35 equipamentos e ofertará 210 vagas
para o procedimento a partir de janeiro

O município de Praia Grande ze-
rou a fila de espera pelo procedimento 
de hemodiálise. Por meio de habilita-
ção do Ministério da Saúde, desde 18 
de dezembro a Unidade de Alta Com-
plexidade em Cuidados ao Portador 
de Doença Renal Crônica e Terapia 
Renal Substitutiva de Praia Grande 
(Nefro-PG) conta com 140 vagas. 
A unidade, que integra o Complexo 
Hospitalar Irmã Dulce, gerenciado pela 
Fundação do ABC, opera a partir de 
janeiro com capacidade total de 210 
vagas para hemodiálise – método de 
filtração do sangue por rim artificial.

Atualmente, a Nefro-PG possui 
14 equipamentos de hemodiálise e 
atende 35 pessoas de Praia Grande. 
A cidade disponibiliza esses servi-
ços com recursos próprios. Com a 
habilitação, a Nefro-PG passa a ter 

35 equipamentos e aumenta sua ca-
pacidade de atendimento em 500% 
para toda a região.

Os 44 pacientes de Praia Gran-
de que atualmente aguardam vaga 
para a realização do tratamento serão 
atendidos pela Nefro-PG, que também 
atenderá imediatamente as cidades de 
Itanhaém (nove pacientes), Mongaguá 
(nove pacientes) e Peruíbe (cinco pa-
cientes). A unidade também poderá 
receber usuários de outras cidades 
da Baixada Santista.

O cronograma de Ampliação de 
Acesso à Pessoa Portadora de Do-
ença Renal Crônica foi apresentado 
em reunião ordinária da Comissão de 
Intergestores Regional (CIR). “Com 
essas novas vagas, também vamos 
desafogar os leitos de UTI que, muitas 
vezes, são utilizados pelos pacien-

tes de hemodiálise. A Nefro PG já 
está operando há cerca de um ano 
e meio, sendo que a cidade estava 
custeando o serviço sozinha. Com o 

credenciamento e portaria do Ministé-
rio da Saúde, o serviço será ampliado 
e beneficiará toda a região”, disse o 
prefeito Alberto Mourão.

Unidade torna-se referência para pacientes da Baixada Santista
Divulgação/pMpg
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ampliação

Totalmente reformado, antigo prédio de Teologia da Paróquia Santa Luzia e São Carlos Borromeu foi inaugurado em dezembro

FMABC inaugura prédio de Pós-graduação
A Faculdade de Medicina do ABC 

inaugurou em 21 de dezembro o novo 
prédio da Pós-Graduação, Pesquisa 
e Inovação. Instalado na Av. Príncipe 
de Gales, 667, ao lado do campus 
universitário, o local abrigava o an-
tigo curso de Teologia da Paróquia 
Santa Luzia e São Carlos Borromeu. 
Alugado pela FMABC, o espaço foi 
totalmente reformado e modernizado. 
A partir de 2018, abrigará toda a área 
de ‘pós’ da instituição, incluindo os 
cursos de especialização Lato Sensu 
e o Stricto Sensu, com o Mestrado e 
o Doutorado.

No prédio principal são três an-
dares com total de 7 amplas salas 
de aula, áreas de estudo, biblioteca 
e um anfiteatro com 315 lugares – 
será o maior da FMABC, superan-
do o principal auditório da escola, 
com capacidade para 280 pessoas. 
Espaço de convivência com área 
para cantina estará à disposição 
dos alunos em prédio anexo, onde 
também ficarão a recepção, áreas 
administrativas, arquivo, salas de 
reuniões e de bioestatística.

Entre os convidados que presti-
giaram a inauguração estiveram os 
secretários municipais de Saúde de 
São Bernardo e São Caetano, res-
pectivamente, Dr. Geraldo Reple So-
brinho e Dra. Regina Maura Zetone, 
o diretor-geral e o vice da FMABC, 
Dr. Adilson Casemiro Pires e Dr. Fer-
nando Fonseca, o diretor administrati-
vo, Dr. Murilo Dib, o coordenador da 
Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, 
Dr. Caio Parente Barbosa, e o vice-
presidente da FUABC, Dr. Wagner 
Kuroiwa, entre outras autoridades.

“A Faculdade de Medicina do ABC 
cresceu muito nos últimos anos e já 
estávamos começando a enfrentar 

dificuldades para acomodar todos os 
alunos na infraestrutura disponível no 
campus. O novo prédio dedicado aos 
cursos de pós-graduação terá capaci-
dade para até 350 alunos por período, 
permitindo alocar até 1.050 estudantes 
por dia. Trata-se de uma grande con-
quista para a instituição, que terá toda 
a pós-graduação centralizada e abrirá 
espaços no campus para a instala-
ção de novos cursos de graduação”, 
considera o diretor administrativo da 
FMABC, Dr. Murilo Dib.

Apesar de o novo prédio ter entra-
da e estacionamento independentes, 
os estudantes da Pós continuarão 
com acesso liberado ao estacio-
namento e demais instalações do 
campus universitário.

REFORMULAÇÃO E 
CRESCIMENTO
Responsável pelo setor de Pós-

Graduação, Pesquisa e Inovação, Dr. 
Caio Parente Barbosa agradeceu à 
atual Diretoria da FMABC, que con-
sentiu colocar as áreas de Iniciação 
Científica, Residência Médica, Pesqui-
sa Clínica, Pós-graduação Lato Sensu 
e Stricto Sensu sob uma única coor-
denação. “Essa união permitiu que 
pudéssemos buscar uma nova con-
juntura. Dessa forma, conseguimos 
crescer de maneira absolutamente 
significativa”, afirmou Barbosa, ao 
acrescentar: “Também gostaria de 
agradecer ao Núcleo Gestor, que per-
mitiu que criássemos uma nova lógica 
de contratação de pesquisadores, uma 
inovação dentro da faculdade. Essas 
pessoas são absolutamente funda-
mentais, têm publicações em impor-
tantes periódicos científicos e bolsas 
de produtividade do CNPq (Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento 

Bianca Bianco, Wagner Kuroiwa, Adilson Casemiro pires, Regina Maura Zetone, geraldo Reple Sobrinho, 
Fernando Fonseca, Vânia Barbosa do Nascimento e Caio parente Barbosa

O diretor-geral, Dr. Adilson Casemiro pires, com a equipe de manutenção da FMABC, 
responsável pelas reformas no novo prédio

Científico e Tecnológico – agência 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações). Isso fez 
com que a FMABC pudesse avançar 
e a qualidade da nossa pesquisa nos 
últimos anos foi de um crescimento 
extremamente importante”.

Já o vice-presidente da FUABC, 
Dr. Wagner Kuroiwa, lembrou das difi-
culdades enfrentadas em 2017 e dos 
inúmeros desafios, vencidos por meio 
de muito trabalho e superação: “Foi 
um ano muito difícil, e num ano difícil, 
as notícias boas são raras. Graças ao 
empenho, dedicação e abnegação do 
professor Adilson, foi da faculdade que 
vieram duas boas notícias. Primeira-
mente, o credenciamento como Centro 
Universitário. E agora, a inauguração 
do novo espaço da Pós-graduação”.

Diretor-geral da FMABC, Dr. 
Adilson Casemiro Pires agradeceu o 
empenho de toda a equipe da Pós-
graduação e dos colaboradores da 
manutenção, que trabalharam ardua-

mente para viabilizar a inauguração do 
novo prédio. “Uma universidade não 
é feita só de tijolos. Temos o exemplo 
de Hipócrates, que ensinava embaixo 
de uma árvore. Nesses dois manda-
tos como diretor da faculdade, tive a 
felicidade de pegar o campus com os 
tijolos já prontos. Não havia entregue 
nenhuma edificação até hoje. Mas 
esse prédio da Pós-graduação se 
tornou necessário, porque nós cres-

cemos muito. Realizamos um trabalho 
em busca de autonomia financeira, 
por meio da reestruturação de nossas 
áreas de ensino, pesquisa e assistên-
cia. Graças a essa visão, ao longo de 
8 anos aumentamos muito o número 
de alunos e passamos a um novo pa-
tamar. Esse novo prédio chega, justa-
mente, para atender à demanda criada 
por essa nova visão de trabalho, esse 
novo momento da faculdade”.
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Programação incluiu visitas de Papais Noéis e apresentação de corais nas unidades mantidas pela FUABC

Clima de Natal envolve funcionários 
e pacientes no Complexo Irmã Dulce

A presença de coral com cânticos 
natalinos e a visita do Papai Noel nas 
unidades mantidas pela Fundação do 
ABC, em Praia Grande, geraram clima 
de muita alegria nos pacientes, acompa-

Celebração

solidariedade

revisão de protoColos

Alunas dos cursos de crochê 
e pintura em tecido das unidades 
sociais de Praia Grande entrega-
ram, dia 30 de novembro, cerca de 
200 peças confeccionadas durante 
as aulas nas unidades sociais para 
as mães que ganharam seus filhos 
no Hospital Municipal Irmã Dulce. A 
ação envolveu cerca de 50 partici-
pantes do Programa de Integração 
e Cidadania (PIC) e do Centro de 

Relativamente novo na rede públi-
ca de saúde, o Serviço de Atendimento 
Domiciliar (SAD) passa por contínuas 
revisões de protocolos, os quais de-
vem ser repassados aos profissionais 
empenhados na Estratégia de Saúde 
da Família (ESF). Por esse motivo, 
foi realizado em dezembro um treina-
mento abordando tais atualizações no 
Anfiteatro do Hospital Municipal Irmã 
Dulce. O conteúdo também é voltado 
aos que atuam na Atenção Básica.

A atividade prevê práticas de rea- 
bilitação em domicílio, integradas às 

redes de atenção à saúde – especial-
mente após altas hospitalares, o que 
assegura a continuidade de cuidados 
e evita reinternações. 

Conduzido pelo médico generalista 
e gestor do SAD, da Secretaria de Saú-
de Pública (Sesap), Leandro da Silva 
Fernandes, o treinamento abordou os 
protocolos de admissão, de oxigenote-
rapia domiciliar prolongada e de fisiotera-
pia do SAD. “É um serviço relativamente 
novo na rede pública, que começou a ser 
estruturado em 2014. Até o ano passado 
não havia protocolo para fisioterapia. 

Então, todo ano é preciso capacitar as 
equipes”, ressaltou. Os novos procedi-
mentos também são importantes para 
treinar os profissionais que vão ingressar 
na rede ao longo do ano.

“Trata-se de uma reciclagem para 
todas as áreas, idealizada pela Prefeitu-
ra em conjunto com o Irmã Dulce e que 
permite ao profissional não ficar preso 
a um aprendizado ultrapassado. Somos 
um dos poucos municípios no Estado 
a promover atualizações durante todo 
o ano”, ressaltou a gerente geral de 
Enfermagem do Complexo Hospitalar 

Voluntárias doam enxovais para mães que deram à luz no hospital

Equipes são treinadas para atendimento domiciliar

nhantes e funcionários. Promovida pela 
Comissão de Humanização do Com-
plexo Hospitalar Irmã Dulce (CHID), a 
programação ocorreu durante toda a 
semana que antecedeu o Natal.

Os momentos mais marcantes fo-
ram registrados nas alas pediátricas, 
onde crianças receberam presentes de 
dois Papais Noéis. Tratam-se de per-
sonagens vividos há mais de 10 anos 
por um casal de aposentados: Cláudio 
Dias dos Santos e Fátima Pereira dos 
Santos. O segundo “bom velhinho” é 
interpretado pelo motorista de ônibus, 

Emerson Guirado Dias.
De acordo com a presidente da 

Comissão de Humanização, enfermeira 
Josefa Carlos Cavalcante de Araújo, 
integrantes do Coral Conviver, que atu-
am na Secretaria de Promoção Social 
(Sepros), ajudaram a abrilhantar as fes-
tividades. “É sempre uma alegria viver 
momentos assim mesmo durante a ro-
tina hospitalar. É um ânimo para quem 
está de passagem, em tratamento ou 
atendimento, e para os que cuidam da 
saúde da população”, disse.

Para o público interno, uma gran-

Apoio à Família do Educando (Cafe).
Linhas, agulhas, tintas e muito 

carinho foram usados como matéria-
prima em uma ação solidária bastante 
simbólica para quem chega ao mundo. 
Entre os produtos, fraldas de boca, 
roupas, sapatinhos, toucas, brinque-
dos, toalhinhas de boca e naninhas, 
pequenas pelúcias combinadas com 
tecido que levam segurança e acon-
chego para o bebê na hora de dormir. 

As peças são produzidas com mate-
riais especiais, antialérgicos e com 
fibras 100% algodão.

A dona de casa Jéssica de Oliveira 
Rodrigues tem um filho de 6 anos e co-
nhece bem as necessidades da criança 
recém-nascida. “Achei muito legal esta 
iniciativa. Às vezes as pessoas são 
surpreendidas com um parto prematuro 
e não têm peças para o bebê, como no 
meu caso. Estou muito feliz.” 

de homenagem foi preparada no dia 
22 de dezembro pela Comissão de 
Humanização e gerência geral de 

Enfermagem, a cargo da enfermeira 
Renata Meroti, direcionada aos fun-
cionários da unidade.  

Irmã Dulce, Renata Meroti. 
As capacitações são coordenadas 

pela enfermeira Liliana Vaz de Lima, di-
retora da Divisão do Núcleo de Educa-

ção Permanente em Saúde da SESAP, 
em conjunto com o setor de Educação 
Continuada do CHID, a cargo da en-
fermeira Fabiana Dourado.

Fotos: Maitê Morelatto/CHID
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Maitê Morelatto/CHID

Eventos foram organizados pela Comissão de Humanização em 
parceria com a gerência geral de Enfermagem

Serviço é relativamente novo e demanda constantes atualizações sobre o tema

Alunas doaram 200 peças às pacientes e seus bebês
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Instituição foi reconhecida na categoria de filantropia; jantar reuniu 500 executivos do setor

FUABC é premiada no evento Líderes da Saúde 2017

inauguração

Os pacientes mirins que frequen-
tam o Ambulatório de Oftalmologia 
da Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), em Santo André, ganharam 
dia 8 de dezembro a primeira brinque-
doteca da unidade, que leva o nome 
de “Dr. José Ricardo Carvalho Lima 
Rehder” - homenagem ao professor 
titular da disciplina de Oftalmologia da 
FMABC. Próximo ao local também foi 
entregue uma sala de fraldário e ama-
mentação para as mamães, batizado 
de Espaço Família. 

A mentora da ideia foi a secretária 
do ambulatório, Ane Silva. Estudante 
de Psicologia, a funcionária observou 
que durante a espera para os atendi-
mentos as crianças não tinham local 
adequado para passar o tempo. Às 
terças e sextas-feiras, quando o ambu-
latório atende principalmente crianças, 
os pacientes costumam ficar agitados 
até serem chamados. “Percebi que 
não tinha lugar para eles. Por isso, 
sugeri a criação de um espaço huma-
nizado que pudesse entretê-los e de 
alguma forma melhorar o atendimento 

O prêmio foi recebido pelo diretor-geral da Central de Convênios da FUABC, Dr. Carlos Eduardo Fava (ao centro)

Objetivo é oferecer espaço de distração às crianças que aguardam por atendimento Equipe do Ambulatório de Oftalmologia da FMABC

Funcionários custearam entrega do espaço, que recebeu televisão, aparelho de blu-ray e brinquedos

Ambulatório de Oftalmologia ganha brinquedoteca

reConheCimento

A Fundação do ABC recebeu, em 
5 de dezembro, a premiação do projeto 
Líderes da Saúde 2017, na categoria 
filantropia, promovido pelo Grupo Mí-
dia. A cerimônia aconteceu no Centro 
de Convenções Rebolsas, em São 
Paulo. Ao todo, foram 69 ganhadores 
distribuídos em 23 categorias, entre 
elas provedores de serviço, tecnologia, 
indústria, arquitetura e engenharia, saú-
de suplementar, filantropia, educação 
executiva, entre outros. 

O prêmio foi recebido pelo Dr. 
Carlos Eduardo Fava, advogado e 
diretor-geral da Central de Convênios 
da Fundação do ABC. Representando 
o governador do Estado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, Antonio Jorge Mar-
tins, da Coordenadoria de Serviços 

de Saúde da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, fez a abertura 
da cerimônia.

O Grupo Mídia também prestou 
homenagem especial para a Organi-
zação Nacional de Acreditação (ONA), 
que completou 18 anos em 2017. O 
encerramento da cerimônia foi em-
balado pelo show do cantor Renato 
Viana, vencedor do reality show The 
Voice em 2015. 

pRÊMIO - O Líderes da Saúde é 
realizado anualmente desde 2013 e 
tem como objetivo homenagear indús-
trias, operadoras, empresas e demais 
prestadores de serviço da área. A es-
colha dos eleitos é feita pelo conselho 
editorial do Grupo Mídia. 

prestado”, disse a funcionária, que 
recebeu apoio da secretária do Cen-
tro de Estudos, Aieska Bacheschi. A 
ideia, então, foi proposta aos chefes 
do ambulatório, Dr. Gustavo Henrique 
Salomão, Dr. Wesley de Paula Duque 
e Dr. Fúlvio Yamashiro, que pronta-
mente se solidarizaram. 

A brinquedoteca foi adaptada em 

uma antiga sala de exames do Prédio 
Anexo III e recebeu investimento de 
cerca de R$ 10 mil, com televisão, 
aparelho de blu-ray, mobília, pintura, 
adesivos e dezenas de brinquedos. 
Também prestigiaram a entrega dos 
espaços o chefe da disciplina, Dr. Vag-
ner Loduca Lima, e o próprio titular, 
Dr. José Ricardo Rehder.

OFTALMOLOgIA FMABC – No 
ambulatório, entre os principais casos 
atendidos entre pacientes infantis e 
adultos estão de estrabismo, catara-
ta, refração, glaucoma e doenças da 
retina. Além do local, a Disciplina de 
Oftalmologia da Faculdade de Medi-
cina do ABC também é responsável 
pelo Instituto de Olhos, que funciona 

no campus universitário e conta com 
aproximadamente 100 médicos, entre 
residentes, preceptores e professores. 
A equipe se divide em 18 setores que 
presta assistência à população no Am-
bulatório de Oftalmologia, no Pronto-
Socorro do Centro Hospitalar Municipal 
de Santo André e nos centros cirúrgicos 
do Hospital Estadual Mário Covas. 

Divulgação 



6 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | janeIro de 2018

Estudo aponta ampliação em atendimentos na rede municipal em comparação aos anos anteriores

Em 2017, complexo hospitalar passou a operar com capacidade total e ampliou número de leitos

São Bernardo aumenta o número de consultas médicas em 2017

Avanços marcam aniversário de 4 anos 
do Hospital de Clínicas

Estudo realizado pela Secre-
taria de Saúde de São Bernardo 
aponta que o município conseguiu 
ampliar o número de atendimen-
tos médicos, comparados com 
os anos de 2015 e 2016, na rede 
de atenção especializada. Só em 
2017, até o mês de outubro, foram 
contabilizados 145,2 mil atendi-
mentos nos Centros de Referên-
cia da cidade (Policlínica Centro 
e Alvarenga). No ano passado, as 
mesmas unidades realizaram, ao 
longo de todo ano, 132,8 mil aten-
dimentos e em 2015, 141,7 mil. 

O Hospital de Clínicas (HC) de 
São Bernardo comemorou em dezem-
bro seu quarto aniversário, com uma 
realidade totalmente transformada. 

Desde que foi inaugurado, em 
dezembro de 2013, o equipamento 
de saúde nunca apresentou resul-
tados e investimentos tão positivos, 
quanto neste ano. Antes do atual 
governo, o HC operava apenas com 
40% de sua total capacidade e não 
oferecia água quente para todos os 
leitos do hospital. 

Hoje, o cenário é bem diferen-
te. Atualmente, são 220 leitos em 
atividade, e ampla estrutura de 
atendimento. Além disso, a Prefei-
tura firmou parceria com a empre-
sa de distribuição de gás natural, a 
COMGÁS. Todo o sistema de aque-
cimento de água, aquecedores e 
cozinha passaram a ser movidos por 
uma energia sustentável e barata 
aos cofres públicos.  Todos os leitos 
do HC passaram a ter acesso a água 
quente e houve economia de R$ 36 

atenção espeCializada

são bernardo

prefeito Orlando Morando em visita à unidade, que opera com 220 leitos ativos e novo Centro de Endoscopia

Além dos dados consolidados, 
as unidades também registraram 
maior oferta no atendimento. Em 
janeiro de 2017, a Policlínica Centro 
ofereceu 7,9 mil consultas, já no mês 
de outubro, este número saltou para 
12 mil. Ou seja, ao longo dos meses, 
a Prefeitura ofertou 52% a mais de 
consultas médicas à população.

“Estamos investindo e trabalhando 
para melhorar os atendimentos e am-
pliar o número de consultas e exames. 
Vale ressaltar também que os núme-
ros dessa pesquisa referem-se até o 
mês de outubro, ou seja, os índices 

serão maiores ainda”, apontou o 
prefeito Orlando Morando.

Já o secretário de Saúde, Dr. 
Geraldo Reple, explicou que a 
ampliação no número de consul-
tas é reflexo de trabalho cons-
tante. “A nova gestão contratou 
314 novos médicos, mas acima 
de tudo, modificamos o sistema 
de saúde municipal. Reorganiza-
mos as agendas dos médicos e 
ampliamos os números de aten-
dimentos sem qualquer custo. Os 
resultados estão sendo compro-
vados”, destacou Reple.

mil por ano.
“É gratificante ver o resultado de 

um trabalho bem feito, principalmen-
te após nos depararmos com uma 

má gestão neste complexo. Encon-
tramos o hospital sucateado e com 
diversos problemas na estrutura. 
Hoje, podemos dizer que o HC é uma 

grande referência de atendimento 
em nossa cidade”, disse o prefeito 
Orlando Morando. 

Além dos avanços na estrutura do 

equipamento público, o secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple, apontou 
os investimentos que foram realizados 
para ampliar o número de atendimen-
tos. “Criamos um moderno Centro de 
Endoscopia. Ampliamos a oferta e 
hoje realizamos 22 exames por dia. 
A média é de 500 procedimentos por 
mês, entre endoscopia, colonoscopia e 
broncoscopia. Todos os equipamentos 
foram comprados pela gestão anterior, 
porém estavam abandonados dentro 
do hospital e nunca foram utilizados”, 
explicou Reple. 

O chefe do Executivo também 
ressaltou a inauguração do primeiro 
heliponto público da região do Gran-
de ABC. “O heliponto deveria ter sido 
inaugurado junto com o hospital, em 
2013. Porém, toda a documentação 
do novo espaço foi abandonada. Com 
a inauguração, passamos a oferecer 
maior mobilidade para os pacientes 
de urgência e emergência, além de 
facilidade para o transporte de doa-
ção de órgão.”

gabriel Inamine/pMSBC

paciente durante atendimento no Hospital Anchieta

gabriel Inamine/pMSBC
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Práticas aliviam dores e sintomas causados por quimioterapias e harmonizam aspecto físico e emocional

Oncologia Pediátrica da FMABC inclui
serviços de homeopatia e acupuntura

Mesmo antes de decisão do Senado, São Caetano 
já oferece mamografia para mulheres de 40 anos

Desde outubro, o Ambulatório de 
Oncologia Pediátrica da Faculdade de 
Medicina do ABC, em Santo André, 
conta com atendimento semanal de 
homeopatia e acupuntura. Ambas são 
especialidades médicas, desde 1989 e 
1995, respectivamente, e servem para 
estimular a reação do organismo em 
busca do equilíbrio, alívio de dores 
crônicas e outros sintomas, além do 
restabelecimento gradual da saúde. 
O atendimento acontece todas as 
quartas-feiras, das 8h às 13h, no 
ambulatório que funciona no campus 
universitário (Av. Lauro Gomes, 2.000 
- Vila Sacadura Cabral).

Na clínica de homeopatia, o obje-
tivo é tratar o paciente, não a doença. 
O foco é buscar as causas e origens 
das desarmonias físicas e emocionais. 
No caso do câncer infanto-juvenil, ge-
ralmente os sintomas são crônicos e 
causados por sequelas do tratamento 
quimio e radioterápico.

Na consulta homeopática, todos 
os sinais são considerados para 
prescrição do remédio que melhor 
corresponde às necessidades orgâ-
nicas e emocionais do paciente. As 

medicações são formuladas a partir 
de matéria-prima extraída do reino ani-
mal, vegetal e mineral. Os remédios, 
inclusive, são fornecidos aos pacientes 
gratuitamente por algumas farmácias 
de homeopatia de Santo André e São 
Bernardo do Campo.

No ambulatório da FMABC são ob-
servados vários sintomas provocados 
pelo tratamento contra o câncer, como 
anemia, fadiga, alergias, insônia, náu-
seas, vômitos, cefaleia, queda de ca-
belo e deficiência da imunidade – uma 
vez que os quimioterápicos atingem 
tanto células doentes quanto sadias.

“O remédio homeopático é para o 
indivíduo, não para o sintoma. Não va-
mos tratar o câncer, e sim o paciente. 
Durante o tratamento convencional as 
crianças apresentam alterações físicas 
e emocionais, oriundas de recorren-
tes internações e exames invasivos. 
Por isso, utilizamos abordagem da 
observação psíquica, física e emo-
cional para prescrever o remédio que 
busque o fortalecimento do sistema 
imunológico e reequilíbrio mental e 
corporal, além de consequente dimi-
nuição de sintomas e do desconfor-

Em dezembro, o Senado 
aprovou o projeto de Decreto 
Legislativo (PDS) 42/2015 para 
sustar uma portaria do Ministé-
rio da Saúde (1253/2013) que 
restringia o acesso de mulheres 
entre 40 e 49 anos ao exame de 
mamografia pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).  A portaria prio-
rizava recursos para o diagnóstico 
do câncer de mama para mulheres 

novidade

CânCer de mama

paciente durante sessão de acupuntura na FMABC

to. Tudo está interligado”, explica o 
médico homeopata e acupunturista, 
Dr. Flávio Nalli, que atende de forma 
voluntária no ambulatório junto com a 
Dra. Maritza Burgoa Tanaka, pediatra 
e homeopata.

Além da homeopatia, a acupun-
tura representa importante aliada na 
redução dos efeitos adversos cau-
sados pelo tratamento oncológico. A 
medicina tradicional chinesa utiliza a 
inserção de agulhas e outras técnicas 
em pontos estratégicos do corpo para 
controlar dores, estimular as células 
de defesa a equilibrar o organismo e 
a energia vital do corpo. Para alcançar 
efeitos satisfatórios, são recomenda-
das sessões semanais.

Além dos pacientes mirins, os 
profissionais dão assistência aos fa-
miliares. É natural que, durante o trata-
mento dos filhos, os pais apresentem 
sensações como angústia, excesso 
de preocupação ou medo da perda. 
Nestes casos, a família é inclusa no 
acompanhamento para se submeter 
ao tratamento homeopático, o que 
evidencia o cuidado e assistência à 
saúde de forma integral. 

entre 50 e 69 anos.
A decisão dos senadores foi unâ-

nime e derrubou a portaria. Mas não 
alterou a rotina da rede de saúde de 
São Caetano do Sul: mesmo durante 
a vigência da portaria, a mamografia 
nunca deixou de ser oferecida às mu-
lheres a partir de 40 anos.  “Seguimos 
as diretrizes da Sociedade Brasileira 
de Mastologia, que preconiza a mamo-
grafia a partir dos 40 anos anualmente 

e, a partir dos 30 anos, nos casos 
de alto risco, ou seja, quando há 
antecedentes familiares”, infor-
ma a secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone.

Para realizar a mamografia na 
cidade, a munícipe deve procurar 
uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) e passar por consulta com 
ginecologista, que encaminhará 
para a realização do exame. 

Divulgação/pMSCS

Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher é referência no tratamento da doença 
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Com quase 50 anos de tradição, a 
Faculdade de Medicina do ABC reali-
zou um antigo sonho no final de 2017, 
quando foi aprovada como Centro Uni-
versitário. Conforme resultado emitido 
pelo Ministério da Educação (MEC), 
a FMABC obteve nota máxima 5 no 
processo de credenciamento.

O importante reconhecimento do 
MEC integra extensa lista de avan-
ços obtidos ao longo dos últimos 8 
anos, período em que o Dr. Adilson 
Casemiro Pires esteve à frente da 
Diretoria da faculdade. Sucessivas 
aprovações no exame anual do Con-
selho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo, cursos estrelados no 
Guia do Estudante e notas máximas 
no Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes, o ENADE, estão entre 
os objetivos alcançados.

Ao lado do vice, Dr. Marco Aker-
man, Dr. Adilson assumiu em 2010 e 
deu início à modernização da gestão, 
com padrões e regras baseadas em 
processos administrativos. Graças 
à mudança, a instituição passou a 
ter melhor organização, agilidade e 
eficiência, o que permitiu duplicar a 
receita nos quatro primeiros anos. 
Para o segundo mandato, a gestão 
ganhou importante reforço, quando 
o Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca 
assumiu como vice-diretor.

Reequilíbrio econômico-financei-
ro, investimentos em infraestrutura e 
novos equipamentos, e abertura de 

novos cursos estão entre as principais 
realizações dos mandatos 2010-2013 
e 2014-2017, responsáveis pelo amplo 
crescimento e desenvolvimento nas 
áreas de ensino, pesquisa, extensão 
e assistência.

“Foi um grande desafio colocar a 
casa em ordem. O trabalho em equipe 
e a participação ativa dos colaborado-
res, dos alunos e dos docentes, foram 
primordiais para os resultados positi-
vos. A implantação de uma gestão 
contemporânea, a criação do Núcleo 
Gestor e a contratação de profissio-
nais com perfil empresarial marcaram 
o início da retomada do crescimento 
da faculdade”, considera Dr. Adilson 
Casemiro Pires.

gRADUAÇÃO
Na graduação, as estratégias 

de divulgação foram repensadas e 
o vestibular passou a ter caráter re-
gional, com intensas campanhas de 
marketing e o início da parceria com 
a Fundação Santo André. Graças às 
mudanças, cursos com vagas rema-
nescentes passaram a ter turmas 
completas.

Além disso, também houve expan-
são. Já no primeiro mandato foram 
abertas segundas turmas para as 
graduações de Enfermagem, Fisio-
terapia e Farmácia. Mais recentemen-
te, a faculdade ganhou duas novas 
graduações: Tecnologia em Gestão 
Hospitalar, em 2014, e Tecnologia em 

balanço da gestão

Em dois mandatos como diretor da FMABC, o 
cirurgião torácico Adilson Casemiro Pires levou a 

FMABC de um orçamento anual da ordem de R$ 30 
milhões para atuais R$ 100 milhões

Em 2016, 
inauguração do 
novo complexo 

poliesportivo 
da FMABC

Graduação da 
Medicina ABC
cresce 118% 
em 8 anos

Em 2017, FMABC conquistou antigo sonho: se tornar Centro Universitário

Radiologia, em 2015.
No início dos trabalhos, em 2010, 

a faculdade contava com 1.397 alu-
nos na graduação. Hoje são 3.044, ou 
seja, houve aumento de 118%.

ADMINISTRATIVO
No âmbito administrativo, os avan-

ços são incontestáveis. Em 2010, a 

receita acadêmica representava cerca 
de 70% da receita total da faculdade, 
tornando a escola completamente de-
pendente das mensalidades dos alu-
nos e com muito pouco recurso para 
investimentos e novos projetos.

Foi iniciado trabalho de incentivo 
a novas parcerias e de busca ativa 
por oportunidades, que envolveu a 

ampliação da área de pesquisa clínica, 
assim como a prestação de serviços, 
as consultorias e assessorias na área 
da saúde. Outras novidades foram o 
início dos atendimentos no campus 
por meio de operadoras de saúde 
e o crescimento da Pós-graduação, 
com novas parcerias com instituições 
nacionais e internacionais.
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balanço da gestão

Iniciativa dos alunos, 14ª Feira de Saúde atendeu a cerca de 800 pacientes em São Caetano

Graças a essa diversificação de 
serviços, a instituição cresceu. Saiu de 
um orçamento anual da ordem de 30 
milhões de reais em 2010 para atuais 
100 milhões de reais, com a receita 
acadêmica passando a representar 
apenas 30% deste total.

O mesmo crescimento pode ser 
observado no quadro de Recursos 
Humanos, que duplicou o efetivo da fa-
culdade, passando de 734 professores 
e funcionários registrados em 2009, 
para atuais 1.473 colaboradores.

pÓS-gRADUAÇÃO E 
pESQUISA
Todo esse progresso não seria 

possível sem a total reformulação 
implementada na Pós-graduação. O 
Stricto Sensu foi ampliado, enquanto 
o Lato Sensu foi completamente mo-
dificado, com reorganização de salas 
de aula, criação e reestruturação de 
cursos, qualificação dos docentes, 
implantação de novos processos e 
profissionalização da gestão.

Os resultados são excelentes. A 
partir de 2011, o Lato Sensu registrou 
total de 3.995 alunos matriculados. Já 
no Stricto Sensu, entre 2010 e 2017 
foram titulados 144 novos mestres, 68 
doutores e 12 pós-doutores.

Na iniciação científica, hoje são 
100 alunos, frente a 62 registrados 
em 2013. Além disso, a Comissão 
de Residência Médica também teve 
grande destaque no período. A facul-
dade aumentou em 38% o número de 
residentes nos últimos 8 anos, que 
passou de 316 para 437 em 2017.

Outra conquista foi a abertura, em 
2013, do Programa de Residência In-
tegrada Multiprofissional em Saúde 
– uma nova modalidade de ensino no 
campo da pós-graduação Lato Sensu, 
que passou a disponibilizar cursos 
nas áreas de Saúde do Idoso e de 
Atenção ao Câncer.

INVESTIMENTOS
Apesar das limitações financeiras, 

a atual gestão não abriu mão de inves-
tir na infraestrutura do campus. Des-
tinou mais de 1,2 milhão de reais em 
recursos para melhorias dos espaços 
físicos, aquisição de equipamentos e 
materiais, além de formalizar parcerias 
que viabilizaram reformas importantes 
no campus universitário.

Entre os destaques, o andar térreo 
do Prédio Central foi ampliado e total-
mente reformado. O espaço ganhou 12 
novas salas de aula, com cerca de 45 
lugares cada, todas mobiliadas e com 
ar condicionado. A faculdade também 
investiu em melhorias na ambiência e 
no parque tecnológico, com aquisição 
de mais de 400 computadores novos.

Em parceria com a Fundação do 
ABC, o campus universitário passou 
por grandes transformações. Uma 
nova portaria foi aberta no estacio-
namento, melhorando o fluxo de 
carros e permitindo à comunidade 
acadêmica evitar o trânsito da Av. do 
Conhecimento, com a opção de saída 
diretamente pela Av. Lauro Gomes. 
Também houve pavimentação do 
estacionamento, instalação de nova 
iluminação em todo o campus, pintura 
externa de todos os prédios, regulari-
zação de calçadas e reforma da sala 
de videoconferência.

O setor de Recursos Humanos da 
Fundação do ABC foi transferido do 
Prédio Central, abrindo espaço para 
a instalação da nova e moderna Se-
cretaria Acadêmica.

Juntas, Faculdade, Fundação, 
Atlética e Associação dos Ex-Alunos 
entregaram o novo Complexo Polies-
portivo Dr. Eric Roger Wroclawski, cujas 
instalações foram completamente re-
formadas, conforme demanda da co-
munidade acadêmica. Modernização 
da fachada, nova cobertura, pintura 
externa e interna, troca de pisos e da 
iluminação estão entre as benfeitorias. 
“Esse espaço de primeiro mundo teve 
papel fundamental para o avanço da 
área esportiva da faculdade, que culmi-

nou na conquista do tricampeonato da 
Intermed, uma grande vitória dos alunos 
de hoje, mas que foi comemorada por 
toda a comunidade acadêmica destes 
48 anos da Medicina ABC”, garante Dr. 
Adilson Casemiro Pires.

EXTENSÃO
A Diretoria da Faculdade de Me-

dicina do ABC também teve olhar 
especial voltado à área de extensão. 
O apoio irrestrito à Comissão de Ex-
tensão, mais conhecida por COMEX, 
permitiu à área crescer e se desen-
volver ao longo dos anos. Foram in-
contáveis os projetos, campanhas, 
missões e diversos outros trabalhos 
multidisciplinares envolvendo profes-
sores, alunos e comunidades.

Ações sociais e atendimentos em 
saúde junto a populações carentes da 

região do ABC e de outras localidades 
do país estão entre os principais des-
taques. Projeto Canudos, no sertão 
baiano, Projeto Rondon, em Minas 
Gerais, assim como ações em Gararu, 
no agreste do Sergipe, em Itapeva e 
Vargem, no interior de São Paulo, e 
em projeto junto a ribeirinhos do Rio 
Araguaia integraram os esforços.

Outros destaques da área são os 
mutirões de saúde para a população, o 
Projeto Sorrir é Viver, o contrato com o 
Instituto de Medicina Social e Criminologia 
de São Paulo para exames de paternida-
de, o atendimento às doenças raras, entre 
muitas outras iniciativas sociais.

Um exemplo importante é a Feira 
de Saúde, organizada pelos alunos da 
faculdade. Em 2017, já na 14ª edição, 
o mutirão atendeu a cerca de 800 pa-
cientes em São Caetano.

ASSISTÊNCIA
No campo assistencial, o Am-

bulatório de Especialidades da 
Faculdade de Medicina do ABC é 
referência para as sete cidades da 
região do ABC. São mais de 30 es-
pecialidades à disposição das pre-
feituras parceiras, que encaminham 
os casos à faculdade a partir de suas 
redes básicas de saúde.

A exemplo das demais áreas da 
faculdade, o crescimento do ambula-
tório foi exponencial. As consultas, 
por exemplo, saltaram de 140 mil 
no ano de 2011 para atuais 164 mil. 
Já os exames registraram aumento 
de 590%, saindo de 150 mil para 
mais de 1 milhão ao ano. Também 
houve avanço no campo cirúrgico, 
que passou de 7.700 para 9.400 
cirurgias anuais.

O diretor Dr. Adilson Casemiro pires, ao lado do vice, Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Centenas de alunos e ex-alunos comemoraram em 2015 a conquista da primeira ‘Intermed’
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Iniciativa do governo estadual possibilita aumento de 600 cirurgias em seis meses

AME Mauá realiza 900 cirurgias de 
catarata no segundo semestre

balanço

Vários profissionais foram mobilizados para atender a alta na demanda, entre os quais recepcionistas, 
enfermeiros, cardiologistas e oftalmologistas 

Entre julho e dezembro de 2017 
o Ambulatório Médico de Especiali-
dades (AME) de Mauá, parceria do 
Governo do Estado com a Fundação 
do ABC, realizou 900 cirurgias de ca-
tarata. Além das 300 já pactuadas no 
contrato de gestão com a FUABC, o 
governo estadual ampliou a oferta do 
procedimento no Grande ABC, com 
mais 600 vagas somente na unidade 
de Mauá.

A catarata é uma doença ocular 
que causa visão nublada e opacidade 
na lente natural do olho. Para viabilizar 
a campanha, a Secretaria de Estado 
da Saúde destinou recursos para o 
custeio de exames pré-operatórios, 
avaliações cardiológicas, de enfer-
magem, triagem, medicações, anes-
tesias, aumento da carga horária de 
médicos, enfermeiros, recepcionistas, 
entre outras necessidades.

“Fizemos uma logística diferente, 
pois o atendimento praticamente foi 

triplicado. No entanto, não adianta 
aumentar o volume e perder em quali-
dade. Dessas 900 cirurgias, nenhuma 
teve intercorrência. Montamos uma 
estrutura compatível à demanda e 
com responsabilidade para garantir 
segurança à saúde e evitar riscos aos 
pacientes”, explica Dr. Airton Gomes, 
diretor-geral da unidade desde junho. 
O gestor explica que, por conta do 
envelhecimento natural da população, 
será preciso observar a procura pelo 
procedimento em 2018 para avaliar a 
necessidade de nova intervenção em 
caráter de mutirão.

Os pacientes mais beneficiados 
são da microrregião de Mauá, Ribei-
rão Pires e Rio Grande da Serra, que 
engloba cerca de 600 mil habitantes 
e concentrou 70% do total de cirur-
gias do AME Mauá. Também foram 
contemplados usuários de municípios 
vizinhos como Santo André, São Ber-
nardo, São Caetano e Diadema. Parte 

deles, inclusive, foi encaminhada ao 
programa de oftalmologia “Vale a pena 
ver”, também do Governo do Estado, 
que fornece gratuitamente óculos aos 
recém-operados acima de 60 anos.

O encaminhamento dos casos fi-

cou sob responsabilidade da Central 
de Regulação de Ofertas de Serviço 
de Saúde (CROSS), sistema ope-
rado pela Secretaria de Estado da 
Saúde mediante demandas informa-
das pelas prefeituras.

Igualmente gerenciados pela 
Fundação do ABC, os AMEs de 
Santo André e de Praia Grande 
também participaram da campanha 
estadual com 180 e 292 cirurgias – 
respectivamente.

Unidades da FUABC celebram final de ano
As unidades da Fundação do ABC 

organizaram diversas ações comemo-
rativas relacionadas ao final de ano. 
No Hospital Estadual Mário Covas, por 
exemplo, foi realizado em 8 de dezem-
bro o “XI Encontro Anual das Crianças 
Portadoras de Anomalias do Trato Di-
gestivo e Urinário”. A festa contou com 
médicos e colaboradores das áreas da 
fisioterapia, enfermagem, serviço social 
e administração. Crianças e familiares 
foram convidados para participar da pro-
gramação com brincadeiras, interação 
com o Papai Noel, atividades culturais, 
além de tradicional show de mágica com 
o médico Vicente Gerardi.

Já em 3 de dezembro, no Guarujá, 
o Instituto de Infectologia Emílio Ribas 
II promoveu confraternização, que 
buscou estimular a interação entre os 
colaboradores e agradecer pelo bom 

desempenho ao longo do ano. O evento 
realizado na praia do Monduba, nas de-
pendências da 1ª Brigada de Artilharia 
Antiaérea, recebeu mais de 100 convi-
dados do ER2.

Em Mauá, o Hospital Nardini re-
cebeu dias 22 e 23 de dezembro vo-
luntários dispostos a tornar o Natal dos 
pacientes mais feliz. As ações envol-

veram ações lúdicas e musicais com o 
grupo Ministério Jovem, assim como a 
distribuição de presentes pelo Papai e 
Mamãe Noel – o casal Leonardo Silva 
e Joyce dos Santos Silva.

AME pRAIA gRANDE
A festa de confraternização do 

Ambulatório Médico de Especialidades 

(AME) de Praia Grande ocorreu em 22 
de dezembro, destinada a colaboradores 
diretos e terceirizados. Durante as come-
morações houve a entrega do “Oscar” 
para os melhores funcionários, eleitos em 
votação feita pelos próprios colaborado-
res da unidade. Uma réplica da famosa 
estatueta foi entregue a 28 vencedores 
dos setores de Enfermagem, Recepção, 

Administrativo e Terceirizados.
Diretor-geral do AME-PG, Cassio 

Lopes abriu o evento agradecendo a 
todos pelo ano de 2017. Em seguida, 
juntamente com a Comissão de Humani-
zação, fez a entrega dos prêmios. O coral 
da unidade – o AME MAIS – também se 
apresentou com canções no início e no 
encerramento da festa.

No Hospital Mário Covas, show de mágica com o médico Vicente gerardi No AME praia grande, funcionários vencedores do “Oscar” 2017
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Ao todo, mais de 3 mil recém-formados tentaram vaga em 49 especialidades

Medicina ABC tem recorde de inscritos 
no programa de residência médica

A Faculdade de Medicina do ABC 
acaba de conquistar um feito histórico 
no alto de seus 49 anos de existência. 
O programa de residência médica da 
instituição, modalidade de ensino de 
pós-graduação destinada a estudantes 
formados em Medicina, recebeu 3.026 
inscritos para 2018, praticamente o 
dobro da média registrada nas edi-
ções anteriores. Atualmente a FMABC 
tem 49 programas credenciados pela 
Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM), que classifica a Re-
sidência Médica da FMABC como a 
oitava melhor do Estado.

Os mais de 3 mil médicos inscritos 
disputaram 197 vagas de acesso em 
prova realizada dia 7 de janeiro. As 
especialidades com maior número 
de inscritos foram oftalmologia, cirur-
gia geral e clínica médica. A alta na 
procura é compatível com o nível de 
excelência no ensino, conduzido por 
mais de 200 médicos preceptores, 
doutores e mestres, responsáveis 

por supervisionar o trabalho dos resi-
dentes. Apenas o programa cumprido 
integralmente confere ao residente o 
título de especialista.

Para o coordenador geral da 
Comissão de Residência Médica 
(COREME) da FMABC, Dr. Adriano 
Meneghini, os próprios alunos são os 
maiores propagadores da qualidade do 
programa. “Antigamente, 90% dos re-
sidentes eram ex-alunos nossos. Hoje, 
metade vem de outras faculdades ou 
regiões. Está bem parelho. Sabemos 
que eles conversam entre si e isso 
impacta na procura. Nos últimos cinco 
anos notamos uma onda progressiva 
de residentes vindos de outras cida-
des e estados. Seguramente, é nosso 
maior e melhor divulgador”.

SERVIÇO DE EXCELÊNCIA
O rigor da COREME com o desen-

volvimento profissional e científico do 
médico residente é outro fator determi-
nante para o crescimento do programa. 

históriCo

Evento reforça benefícios do tratamento multidisciplinar em pacientes com doenças respiratórias

A boa avaliação do programa 
de Residência Médica da FMABC 
é evidenciada pela recente elei-
ção da Associação dos Médicos 
Residentes do Estado de São 
Paulo (AMERESP), tradicional 
entidade da área que neste 2018 
completará 45 anos. Pela primeira 
vez, é presidida por um médico 
residente da Medicina ABC, Dr. 
Guilherme Andrade Peixoto, que 
está no último ano do programa 
de urologia. 

Geralmente, a presidência é 
alternada entre alunos de consa-
gradas escolas médicas, como 

inédito

Universidade de São Paulo (USP) e 
Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP). O Estado conta atual-
mente com 14 mil médicos residentes, 
todos sócios do órgão e que possuem 
direito à voto. “É uma grande honra. 
Todas as nossas solicitações de aber-
tura de novas vagas para o programa 
têm sido autorizadas pelo Ministério da 
Educação. Hoje a faculdade abrange 
quase todas as áreas que o Conse-
lho Federal de Medicina identifica 
como especialidade. Nos tornamos 
referência como centro formador de 
residentes e esta eleição engrandece 
ainda mais o nome da Faculdade de 

AMERESP elege primeiro residente da FMABC para presidência

Dr. guilherme Andrade peixoto foi eleito pela Associação dos Médicos 
Residentes do Estado de São paulo

O trabalho de preceptoria passa por 
constantes atualizações e melhorias, 
todas de acordo com diretrizes preconi-
zadas pelo Ministério da Educação. “O 
residente jamais deve ficar desassis-
tido ou atender os pacientes sozinho. 
Aumentamos bastante a fiscalização 
quanto a isso. É a condição para um 
serviço se credenciar como sítio de 

estágio da residência médica. Além 
disso, participamos de todos os órgãos 
de controle e gestão de residência. É 
um trabalho de ‘formiguinha’, demo-
rado, mas que tem trazido importante 
visibilidade para a instituição”.

Atualmente, os 437 médicos re-
sidentes da FMABC atendem nos 
ambulatórios especializados da fa-

culdade e em diversos hospitais vin-
culados à Fundação do ABC, como 
em Santo André, no Hospital Estadual 
Mário Covas, Centro Hospitalar Muni-
cipal e Hospital da Mulher, e em São 
Bernardo, no Hospital de Clínicas 
Municipal, Pronto-Socorro Central 
e Hospital Municipal Universitário 
(HMU), entre outros. 

Medicina do ABC”, disse o novo 
presidente da entidade, também 
representante da categoria no 
Conselho de Curadores da Fun-
dação do ABC. 

A AMERESP trabalha em par-
ceria com a CEREM (Comissão 
Estadual de Residência Médica) e 
tem entre suas atribuições a defesa 
dos direitos dos médicos, cumpri-
mento irrestrito da matriz curricular, 
garantia de pagamento de bolsas e 
outros benefícios, fiscalização de 
situações de assédio moral, con-
trole da carga horária por plantão, 
entre outras atividades. 

Dr. Adriano Meneghini, coordenador geral da Comissão de Residência Médica (COREME) da FMABC, 
e equipe administrativa, Karine Costa e Felipe Juanilla
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O ex-secretário de Saúde de Mauá, 
Márcio Chaves, assumiu em dezembro a 
gestão da pasta na cidade vizinha, Santo 
André. O gestor ocupa o lugar da neurolo-
gista Dra. Ana Paula Peña Dias, que as-
sumiu no início de 2017 e pediu demissão 
do cargo por motivos pessoais. A médica 
entregou carta de exoneração ao prefeito 
Paulo Serra no dia 6 de dezembro.  

Um dos principais desafios de Chaves 
será a condução do programa QualiSaú-
de, lançado em julho do ano passado e 
que envolve a reestruturação e moder-
nização de todo sistema de Saúde da 
cidade, inclusive com trabalho completo 
de informatização da rede.  

Sete unidades de Saúde foram fe-
chadas para obras, são elas: Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do Campestre, 
Vila Humaitá, Parques das Nações, Par-
que Novo Oratório, Bom Pastor, além da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Jardim Santo André e do Centro de Es-
pecialidades III. O prazo para conclusão 
das intervenções não será o mesmo 
para todos os locais. A reabertura das 
unidades está prevista entre o primeiro 
semestre de 2018 até o início de 2019. 

Outro importante objetivo da gestão é 
aumentar a cobertura do Programa Saúde 
da Família (PSF), que atualmente é de 
25%, para 85% até 2020. 

Márcio Chaves 
assume 

Secretaria de 
Saúde de 

Santo AndréMais completa obra da especialidade na língua portuguesa está à venda em dois volumes

Docente da Faculdade 
de Medicina do ABC lança 

Tratado de Nefrologia

trabalho de CinCo anos
substituição

Obra tem dois volumes, soma 2 mil páginas 
e foi lançada durante 

Congresso paulista de Nefrologia

Durante os últimos cinco anos o profes-
sor assistente da disciplina de Nefrologia da 
Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Daniel 
Rinaldi dos Santos, junto a outros três nefrolo-
gistas, editaram o conteúdo do livro “Tratado de 
Nefrologia”, título que soma 2 mil páginas em 
dois volumes. A obra foi lançada oficialmente 
em outubro, pela Editora Atheneu, durante o 
Congresso Paulista de Nefrologia, em Atibaia, 
interior de São Paulo. Na ocasião, 150 exempla-
res foram colocados à venda e esgotados. 

O extenso e rigoroso trabalho de edição 
foi feito em parceria com Dr. Lúcio Requião 
Moura, Dra. Maria Almerinda Ribeiro Alves e 
Dr. Roberto Pecoits Filho, de outras escolas 
médicas brasileiras. A obra, que representa 
um marco de publicação em língua portuguesa, 
reúne uma enciclopédia completa sobre a es-
pecialidade. Ao todo, 211 nefrologistas de todo 
país colaboraram com a criação do conteúdo, 
que utiliza linguagem objetiva e atualizada di-
rigida a estudantes de Medicina, nefrologistas 
e clínicos gerais. 

Um dos estímulos para a elaboração deste 

complexo acervo, dividido em 17 seções com 
160 capítulos, além de um DVD, era a falta de 
publicações abrangentes sobre a especialidade 
no Brasil. “Havia uma carência de consulta física 
nesta área, fato apontado pela própria editora 

inicialmente. Por isso, resolvemos criar uma 
obra de referência nacional. Ficou didático e de 
fácil leitura. Utilizamos o que há de mais recente 
em publicações estrangeiras para atualizarmos 
todos os temas de maior relevância dentro da 
nefrologia”, explicou o professor. 

Entre os destaques estão duas seções 
dedicadas exclusivamente a incidência de ne-
fropatias em crianças e idosos. “É uma grande 
inovação, especialmente sobre doenças desta 
natureza em idosos, pois há uma importante 
demanda atual sobre o tema. Abordamos novas 
tendências sobre o tratamento de lesão renal 
aguda e crônica e submetemos a uma ampla e 
abrangente revisão”, completou Dr. Daniel.  

Entre outros eixos abordados na obra estão: 
compreensão dos mecanismos metabólicos, 
imunológicos e genéticos; métodos diagnósti-
cos, com destaque para os avanços recentes 
em patologia renal; distúrbios eletrolíticos, ne-
fropatias sistêmicas e doenças das vias uriná-
rias; doença renal crônica e impacto na saúde 
pública; lesão renal aguda; hipertensão arterial, 
métodos dialíticos e transplante de rim.  

Márcio Chaves, novo secretário
de Sáude de Santo André

DivulgaçãoA disciplina de Nefrologia da Facul-
dade de Medicina do ABC, ocupou outra 
posição de destaque no segundo semestre 
de 2017, quando conquistou publicação 
em importante periódico científico dos 
Estados Unidos, o Journal of Intensive 
Care Medicine. 

O trabalho teve participação do pro-
fessor assistente da disciplina, Dr. Thiago 
Gomes Romano, que conduziu o estudo 
durante seis meses em parceria com sete 
pesquisadores do Departamento de Emer-

Disciplina tem publicação aprovada  
em revista científica americana

gências Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP).

Com base na constatação científica de 
que 50% dos pacientes críticos internados em 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) desen-
volvem insuficiência renal aguda, sendo que 
10% deste total necessita de alguma terapia 
renal substitutiva, a equipe indagou: qual o 
melhor momento de indicar a hemodiálise – 
método de filtração do sangue por rim artificial 
–, precocemente ou tardiamente? Atualmente 
a questão integra inúmeros debates científicos 

e acadêmicos da área. 
“Fizemos uma metanálise, por meio de 

análise estatística e de estudos do tema, e 
descobrimos que a indicação precoce de 
hemodiálise não foi associada a menores 
índices de mortalidade. Por isso, reforça-
mos a individualização da conduta, pois 
apesar de os achados não corroborarem 
com o que era esperado, a decisão da in-
dicação da hemodiálise e o timing adequa-
do sempre será do médico responsável”, 
alerta o docente.
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Estudos abrangem doenças como asma, artrite reumatoide, lúpus, psoríase e doença 
de Crohn. Pacientes interessados devem comprovar diagnóstico da doença

Unidade está entre 15 hospitais públicos do país que trabalharam metas nacionais de segurança do paciente

FMABC tem vagas abertas para pesquisas 
clínicas em nove especialidades

Mário Covas encerra participação no projeto Paciente Seguro 

oportunidade

santo andré

Coordenadora do projeto, Elenara Ribas, durante cerimônia em Brasília

O Centro de Pesquisa Clínica 
(CEPES) da Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC), em Santo André, 
está aceitando novos voluntários para 
integrar 24 estudos clínicos patroci-
nados por indústrias farmacêuticas 
desenvolvidos e coordenados pela 
instituição. As pesquisas abrangem 
as especialidades de reumatologia, 
dermatologia, gastroenterologia, 
pneumologia, neurologia, nefrologia, 
endocrinologia, ginecologia e cardio-
logia (vide detalhes no quadro).

Todos os projetos receberam 
aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da FMABC, do Co-
mitê Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP) e da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). Atu-
almente, estão em fase de recruta-
mento de voluntários. Os pacientes 
podem participar dos protocolos clíni-
cos desde que cumpram com o perfil 
da pesquisa e obedeçam a critérios 

de inclusão e exclusão.
O Centro de Pesquisa Clínica 

não realiza o diagnóstico da doen-
ça, sendo necessário que o paciente 
comprove a patologia por meio de 
avaliação médica ou exame. Desde 
2010, cerca de 3 mil pacientes já 
participaram de pesquisas clínicas 
na unidade.

O estudo clínico é uma exigência 
no desenvolvimento de novas tera-
pias para todas as doenças. Sendo 
assim, além do acesso a tratamen-
tos de ponta, os pacientes recebem 
acompanhamento completo. “A pes-
quisa clínica é de suma importância 
para a saúde pública e tem papel 
crucial no desenvolvimento de novos 
medicamentos, novas formas de cura 
e tratamento de doenças. Nossos 
pacientes são atendidos por equipe 
especializada, com atenção total às 
necessidades e cuidados que ele 
necessita”, explica o farmacêutico 

e coordenador de Pesquisa Clínica 
da FMABC, Flávio Correa.

A realização de um estudo clínico 
envolve diversos profissionais, como 
médicos investigadores, farmacêuti-
cos, enfermeiros, biomédicos, biólo-
gos, entre outros, além dos pacien-
tes. Os voluntários são informados 
pelo médico responsável sobre todos 
os procedimentos e objetivos antes 
da participação em qualquer estudo. 
Caso aceite participar, um “termo de 
consentimento livre e esclarecido” 
é assinado para garantir que todas 
as informações foram passadas pre-
viamente. O paciente pode sair do 
protocolo de estudo quando quiser.

Interessados devem realizar 
cadastro prévio para que o setor de 
Recrutamento da Pesquisa Clínica 
entre em contato e agende uma 
triagem. Os contatos são: recruta-
mento.pesquisaclinica@fmabc.br e 
(11) 4930-4243.

O Hospital Estadual Mário Covas de 
Santo André despediu-se em novembro 
do projeto Paciente Seguro, vinculado 
ao Programa Nacional de Segurança 
do Paciente (PNSP). O evento de en-
cerramento aconteceu em Brasília, nos 
dias 28 e 29. Na oportunidade, os 15 
hospitais participantes compartilharam 
os resultados e aprendizados obtidos ao 
longo do projeto, que teve como objetivo 
buscar soluções para prevenir even-
tos adversos e melhorar a segurança 
de usuários nos hospitais públicos. A 
unidade de Santo André representou o 
Estado de São Paulo.

Desenvolvido por meio do Pro-
grama de Apoio ao Desenvolvimen-

de segurança do paciente.
Levantamento realizado em se-

tembro apontou média de redução de 
33% na taxa de quedas de pacientes 
e 15% nos índices de lesão por pres-
são, metas prioritárias entre as demais 
estabelecidas. “É uma oportunidade 
de celebrar as importantes conquis-
tas. Estimular a sustentabilidade do 
trabalho e avançar nas perspectivas 
futuras. Todos avançaram e houve 
uma grande mobilização dos pro-
fissionais em prol da segurança do 
paciente. Temos muito orgulho do 
trabalho desenvolvido”, ressalta a 
coordenadora do Projeto Paciente 
Seguro, Elenara Ribas.

Entre as instituições que integram a 
iniciativa, estão os hospitais públicos e 
filantrópicos que têm mais de 100 leitos, 
hospitais com Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI), aqueles que realizam 
procedimentos de alta complexidade e 
são referência regional.

Durante um ano e três meses de 
trabalho foram realizadas ações como 
produção de materiais educativos, for-
mação de profissionais com competên-
cias para executar ciclos de melhoria 
contínua nos hospitais, integração das 
instituições participantes para promover 
a troca de experiências e aprendizado, 
além da educação de usuários do Sis-
tema Único de Saúde.

Divulgação

to Institucional do Sistema Único de 
Saúde (Proadi-SUS), do Ministério 
da Saúde, o projeto foi realizado em 
parceria com o Hospital Moinhos de 
Vento, do Rio Grande do Sul. De 2016 

a 2017, a equipe composta por en-
fermeiros e farmacêuticos realizou o 
diagnóstico e desenvolveu atividades 
voltadas para melhoria dos processos 
assistenciais relacionadas às metas 
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63 anos

Administração municipal também inaugurou o Pronto Atendimento Infantil na Vila Assis 

No aniversário de Mauá, Prefeitura entrega 
novo pronto-socorro do Hospital Nardini

A Prefeitura de Mauá inaugurou 
dia 8 de dezembro, dia do aniversário 
de 63 anos da cidade, o novo Centro 
de Atendimento de Emergência Re-
ferenciado do Hospital de Clínicas Dr. 
Radamés Nardini, também conhecido 
como Pronto-socorro do Nardini. 

O novo equipamento público 
permitirá a reorganização do atendi-
mento de urgência e emergência no 
município. O local faz atendimentos 
em ginecologia/obstetrícia, ortopedia, 
psiquiatria, além de casos referencia-
dos de clínica médica e pediatria. 

Ao todo, são 26 médicos traba-
lhando por dia no PS. Todos fazem 
revezamento por turno, garantindo 
cobertura 24 horas aos pacientes. 
O investimento para inauguração da 
obra foi de R$ 7,3 milhões, sendo R$ 
6,5 milhões do governo do Estado.

p.A. INFANTIL - No mesmo dia, 
a Prefeitura de Mauá inaugurou o PAI 
(Pronto Atendimento Infantil), que fica 
dentro da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) da Vila Assis. A estima-
tiva é de que o equipamento atenda 
cerca de 4,8 mil crianças por mês. A 

Cerca de 80% dos casos correspondem a diabetes, obesidade e hipertensão
O Ambulatório de Nutrição da Fa-

culdade de Medicina do ABC (FMABC) 
oferece semanalmente atendimento 
gratuito à população com consultas 
e acompanhamento para avaliação 
nutricional. Em 2017, foram feitos 239 
atendimentos no ambulatório, ativo 
desde 2010 e que funciona no cam-
pus universitário da Av. Lauro Gomes, 
2.000, em Santo André.

O serviço funciona todas as quar-
tas-feiras, entre 13h30 e 18h, no Prédio 
Central da FMABC, onde são atendidos 

idosos e adultos. Não há atendimento 
para crianças. O ambulatório também 
funciona como campo de estágio para 
estudantes de Nutrição. No local, além 
de três estagiárias que atendem de 
forma supervisionada, atuam três re-
sidentes em Nutrição e a nutricionista 
coordenadora do ambulatório, Fernan-
da Borges Carlucio da Silva.

Docente do curso de Nutrição 
da FMABC, a profissional alerta que 
cerca de 80% dos casos atendidos 
no ambulatório correspondem a 

diagnósticos de obesidade, hiperten-
são e diabetes. “Oferecemos atendi-
mentos gerais, especialmente para 
auxiliar e orientar a perda de peso, 
fundamental para controlar e tratar 
essas doenças. Caso o paciente 
necessite de acompanhamento, é 
orientado a retornar em novas con-
sultas mensalmente”, explica.

Para ter acesso ao ambulatório é 
preciso passar por consulta na Unida-
de Básica de Saúde (UBS) do bairro 
onde mora ou ser encaminhado por 

A Área Vermelha do novo 
Pronto-Socorro do Nardini serviu 
de cenário para a gravação de um 
vídeo institucional em defesa do SUS 
(Sistema Único de Saúde), dia 15 de 
dezembro. A campanha, batizada “O 
SUS Não Pode Morrer”, é do Conse-
lho Nacional de Saúde (CNS).

Os atores Alexandre Krug e 
Carlota Joaquina interpretaram um 
médico e uma enfermeira diante 

do leito de um paciente. Enquanto 
conversam, ressaltam os méritos 
do SUS, recordam os desafios 
enfrentados e reforçam a impor-
tância de manter o sistema vivo e 
eficiente em todo país. Antes do 
início das gravações, profissionais 
do Hospital Nardini deram suporte 
e consultoria à equipe para que o 
ambiente ficasse de acordo com 
a realidade de uma UTI. 

fiQue de olho

Hospital sedia campanha 
nacional em favor do SUS

Ambulatório de Nutrição da FMABC oferece atendimento gratuito à população

Nova recepção do pronto-socorro

Ação foi coordenada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS)

Serviço foi totalmente modernizado para qualificar o atendimento de urgência

Consultas ocorrem todas as quartas-feiras, entre 13h30 e 18h, no prédio central da FMABC

estrutura conta com quatro médicos 
pediatras, sendo dois durante o dia e 
outros dois no período da noite.

O espaço tem fraldário, Espaço 
Criança e sala de medicamentos. 

O PAI da Vila Assis tem quatro lei-
tos infantis e espaço para acompa-
nhantes. O primeiro PAI da cidade, 
do Jardim Zaíra, foi inaugurado em 
março passado.

algum dos ambulatórios da FMABC, 
mediante disponibilidade de vagas. O 
serviço também atende aos usuários 
idosos encaminhados pelo setor de 

Gerontologia da FMABC. Todos os 
pacientes também são acompanha-
dos pela rede municipal de saúde do 
Grande ABC.

Fotos: Divulgação/pMM

Divulgação/pMM
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TREINAMENTO SAMU  - 
A Secretaria de Saúde de 
São Bernardo, em parceria 
com o núcleo de Educação 
do Serviço de Atendimento 

Móvel e Urgência (SAMU), 
promoveu em dezembro uma 
aula de primeiros socorros 
à população, na praça de 
alimentação do Shopping 

Golden Square, na Av. Ken-
nedy. O treinamento ensinou 
técnicas de salvamento em 
casos de parada cardiorres-
piratória.

FRANCISCO MORATO - A 
equipe da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA)   
do Hospital Estadual de Francis-
co Morato entregou laços alu-

sivos à campanha Novembro 
Azul a todos os funcionários, 
que também receberam orienta-
ções sobre exames preventivos 
contra o câncer de próstata. 

Na ocasião, os colaborado-
res utiizaram mascáras de 
super-heróis com o objetivo 
de chamar a atenção para a 
importância da campanha.

SIpAT AME MAUá - O Ambu-
latório Médico de Especialida-
des (AME) de Mauá realizou 
entre 27 de novembro e 1º de 
dezembro a Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes (SI-
PAT). Foram abordados temas 
como biossegurança, ergono-
mia e manuseio de produtos 
químicos. As palestras foram 

ministradas por Otoniel Siquei-
ra Venancio, técnico em Segu-
rança do Trabalho da Central 
de Convênios, maior mantida 
da Fundação do ABC. 

DOUTORADO - Um dos co-
ordenadores do Ambulatório 
de Oftalmologia da Faculda-
de de Medicina do ABC, Dr. 
Gustavo Henrique Salomão 

defendeu em 7 de dezembro, 
no ambulatório do Instituto 
Ideia Fértil, sua tese de dou-
torado. O tema foi “Terapia 
fotodinâmica e avaliação do 

efeito de oclusão vascular 
seletiva da coroide em olhos 
de coelhos utilizando MCHC-
CHLORIN como agente fo-
tossensibilizante”.

UpA SANTOS - O prefeito de 
Santos, Paulo Alexandre Bar-
bosa, solicitou ao ministro da 
Saúde, Ricardo Barros (foto), 
a ampliação de verbas federais 

de custeio para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Cen-
tral. O apelo foi feito durante o 
fórum “A Região em Pauta”, rea-
lizado pelo Jornal A Tribuna, na 

sede da TV Tribuna. O custeio 
da UPA fica em torno de R$ 2 
milhões por mês. Atualmente, o 
Ministério da Saúde arca com 
R$ 250 mil mensais. 

FINAL DE ANO NA pEDIATRIA -  
O Departamento de Pediatria 
da FMABC organizou em 7 de 
dezembro a tradicional reunião 
comemorativa de final de ano. Em 

2017, a atividade contou com pa-
lestra do Dr. Gabriel Oselka, que 
abordou o tema “Autonomia das 
decisões das crianças e adoles-
centes: papel dos pais de Justiça 

e do Estado”. Na ocasião, o con-
vidado foi homenageado como 
“Pediatra do Ano” pela atuação 
de destaque nas áreas de Infec-
tologia e Ética Médica. 

aConteCeu
gabriel Inamine/pMSBC
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