
Entre 5 e 9 de março, as 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de São Bernardo registraram 7 mil atendimentos ao público feminino, 
em ação relacionada ao Dia Internacional da Mulher. Foram ofertados serviços como coletas de papanicolau, consultas ginecológicas 
e exames preventivos de câncer de mama – todos sem necessidade de agendamento. O prefeito Orlando Morando acompanhou as 

atividades na UBS Leblon, onde cumprimentou pacientes e funcionárias. Pág. 11
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São Bernardo registra 7 mil atendimentos 
em semana de cuidado à saúde da mulher
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David Uip
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atendimentos 
de urgência
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que firmarmos terão como base os be-
nefícios para a FMABC como todo, sem 
contratos isolados. Buscaremos bons 
projetos para a instituição, que favore-
çam o desenvolvimento de nosso ensi-
no, pesquisa, assistência e extensão.

Outra medida de extrema impor-
tância e que já está em andamento 
é a total utilização de processos na 
gestão. Tudo deve ser documenta-
do, apresentado em forma de ofícios 
e demais instrumentos oficiais, sem 
espaço para informalidade. Dessa for-
ma, conseguimos transparência total 
e seguimos as regras, regimentos e 
regulamentos.

Uma das principais frentes que pre-
tendo atuar é na adequada interlocu-
ção entre a faculdade e a Fundação do 
ABC. Acredito que a mantenedora e as 

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: Faculdade de Medicina 
do ABC; Hospital Estadual Mário Covas de Santo 
André; Hospital da Mulher de Santo André; AME 
(Ambulatório Médico de Especialidades) Santo 
André; AME Mauá; AME Praia Grande; Hospital 
Nardini / Complexo de Saúde de Mauá; Complexo 
Hospitalar Municipal de São Bernardo (Hospital An-
chieta, Hospital Municipal Universitário, Hospital de 
Clínicas Municipal José Alencar e Hospital e Pronto-
Socorro Central); Complexo Hospitalar Municipal 
de São Caetano (Hospital Márcia Braido, Hospital 
Maria Braido, Hospital de Emergências Albert Sa-
bin, Hospital São Caetano, Hospital Euryclides de 
Jesus Zerbini e Complexo Municipal de Saúde); 
Complexo Hospitalar Irmã Dulce de Praia Grande 
(Hospital Municipal, PS Central, UPA Samambaia e 
Nefro-PG); Instituto de Infectologia Emílio Ribas II 
do Guarujá; Hospital Estadual de Francisco Morato 
“Prof. Carlos da Silva Lacaz”; Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário (CHSP); Contrato de Gestão 
São Mateus/SP; e Central de Convênios.

No ano em que completo 43 anos 
de formado na Faculdade de Medicina 
do ABC, assumo a Direção-Geral da 
instituição. Estar à frente da FMABC 
é uma opção de vida. Tenho carinho 
muito especial pela escola, sou grato 
por todo aprendizado e crescimento – 
tanto pessoal quanto profissional –, e 
sinto que chegou a hora de retribuir.

Assumi oficialmente em 18 de ja-
neiro. Apesar do pouco tempo como 
diretor, tenho feito minha lição de casa. 
O objetivo nesse início de trabalho é 
chegar a um diagnóstico detalhado e 
realista da faculdade, a fim de cons-
truirmos base sólida para a implantação 
de novos projetos e para colocar em 
prática mudanças necessárias para que 
a escola avance. Também estamos 
debruçados na revisão de contratos 
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Quem somos mensagem

Transparência, respeito e trabalho

Medicina ABC organiza reunião
clínica sobre vasculopatia livedoide

mantidas são situações inseparáveis. 
Fundação e faculdade, na verdade, 
são interdependentes e sobrevivem 
uma voltada à outra. Não tenho dú-
vida de que a FMABC vai estar mais 
próxima da FUABC e também das três 
Prefeituras do ABC. No início deste 
mês, inclusive, tive a primeira reunião 
com os três secretários de Saúde do 
ABC, justamente com esse objetivo: 
avançar na união entre a faculdade, 
as Prefeituras e a fundação.

Por fim, como disse na primeira 
reunião de 2018 da egrégia Congrega-
ção, minha porta como diretor estará 
sempre aberta. Não há nada que eu 
não possa responder, e nada que eu 
não possa perguntar. Serão quatro 
anos de total transparência, respeito 
e muito trabalho.

prof. Dr. David Everson Uip
Diretor-geral 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.
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municação e Marketing da FUABC. Textos: Eduardo 
Nascimento e Maíra Sanches; Editoração Eletrônica: 
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e dos convênios em andamento, pois 
nossa missão é buscar a qualidade e 
o progresso, não o lucro.

Nesse sentido, todas as parcerias 

Doenças raras

Encontro foi comandado pelo pesquisador da pós-graduação da FMABC e livre-docente em 
Dermatologia pela Faculdade de Medicina da USp, Dr. paulo Ricardo Criado

O Grupo de Atenção Integral a 
Doenças Raras da Faculdade de 
Medicina do ABC organizou em 22 
de fevereiro a reunião clínica “Vas-
culopatia livedoide: o que sabemos e 
perspectivas”. O encontro no anfitea-
tro do Instituto Ideia Fértil, no próprio 
campus universitário, foi comandado 
pelo pesquisador da Pós-graduação 
da FMABC e livre-docente em Derma-
tologia pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), 
Dr. Paulo Ricardo Criado.

Conforme detalhado pelo especia-
lista, a vasculopatia livedoide é uma 
doença com impacto significativo na 
qualidade de vida. Caracteriza-se pelo 
aparecimento de úlceras profundas 
nos membros inferiores e pela dor in-
tensa. Ocorre preferencialmente em 
mulheres de meia-idade. “É uma doen-
ça complexa, que causa muito sofri-

mento aos pacientes, pois tem como 
característica marcante a dor. Ocorre 
em forma de múltiplas lesões nos pés 

e nas pernas, com úlceras profundas 
e surtos sucessivos, geralmente na 
época do verão”, explicou Dr. Paulo, 

ao acrescentar: “Essas feridas e as 
cicatrizes nas pernas podem cons-
tranger os pacientes, especialmente 
as mulheres. O problema pode levar 
à queda da autoestima, isolamento 
social e evoluir até mesmo para o 
quadro de depressão”.

O diagnóstico da vasculopatia live-
doide geralmente é confirmado a partir 
de exame clínico, biópsia cutânea, 
ecodoppler venoso e arterial bilateral. 
Já o tratamento varia caso a caso e 
está diretamente ligado à experiência 
do médico, pois não existe nenhum 
medicamento específico com indica-
ção descrita em bula. “Utilizamos o 
conhecimento científico disponível 
para o tratar os pacientes. São trata-
mentos conhecidos como ‘off label’, 
justamente pelo fato das medicações 
utilizadas não serem específicas para 
essa doença”, esclareceu Criado.

Dor intensa e úlceras nos pés e nas pernas estão entre as principais características da doença

Divulgação SES/Sp
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reconhecimento

‘Medalha de Mérito Oswaldo Cruz’, na Categoria Ouro, foi entregue em 27 de fevereiro, em solenidade no Palácio do Planalto

Presidente Michel Temer entrega medalha
de mérito ao diretor da FMABC, Dr. David Uip

Atual secretário de Estado da 
Saúde de São Paulo e diretor-geral 
da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dr. David Everson Uip recebeu em 27 
de fevereiro, das mãos do presiden-
te da República, Michel Temer, e do 
ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, 
Categoria Ouro, “em reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados à 
saúde pública brasileira”.

A Medalha de Mérito Oswaldo Cruz 
foi criada em 31 de julho de 1970, a 
partir do decreto n° 66.988. A honraria é 
destinada a “galardoar pessoas nacio-
nais e estrangeiras que, no campo das 
atividades científicas, educacionais, 
culturais e administrativas relacionadas 
com a higiene e a saúde pública em 
geral, se hajam distinguido de forma 
notável ou relevante, e tenham contri-
buído, direta ou indiretamente, para o 
bem-estar físico e mental da coletivi-
dade brasileira”.

A outorga é feita por decreto do 
Presidente da República, mediante pro-
posta do Ministério da Saúde. Como 
características, a medalha traz na face 
frontal a efigie de Oswaldo Cruz, grava-
da em relevo, rodeada da inscrição do 
nome e dos anos de seu nascimento 
e falecimento: 1872-1917. No reverso 
está a fachada do Instituto Oswaldo 
Cruz, com a inscrição da República 
Federativa do Brasil e do Benemeren-
tium Premium.

“Nós homenageamos aqui, brasi-
leiros que se destacaram na promoção 
do bem-estar e da qualidade de vida 
de nossa gente. Portanto, quero dizer a 
cada um dos senhores e das senhoras 
em primeiro lugar, nossa gratidão pelos 
serviços prestados à causa da saúde 
de nosso país”, ressaltou o presidente 
da República, Michel Temer. Em sua 
fala, ele ainda reconheceu o esforço 
da gestão do Ministério da Saúde em 
economizar recursos para reaplicação 
em mais serviços direcionados à popu-

Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu padilha, Dr. David Uip, presidente Michel Temer e Ricardo Barros, ministro da Saúde

Médicos, pesquisadores, instituições e atores de diferentes áreas com relevante contribuição para a saúde brasileira foram homenageados

lação, que somam para o desenvolvi-
mento da saúde no país.

Para o ministro da Saúde, Ricar-
do Barros, a condecoração é uma 
forma de reconhecer os que fazem 
e contribuem para a saúde da popu-
lação brasileira. “Uma justa homena-
gem para aqueles que ajudaram a 
construir uma trajetória de transfor-

mação, de ousadia, de mudanças no 
Sistema Único de Saúde. Mudanças 
que serão permanentes para a saúde 
pública”, destacou.

A premiação leva o nome do fun-
dador da saúde pública brasileira, o 
cientista, médico e sanitarista Oswal-
do Cruz. Ele esteve à frente de uma 
nova concepção de saúde pública e 

inovou em suas práticas e atividades, 
contribuindo com campanhas para a 
erradicação da febre amarela e peste 
bubônica, entre outras. Oswaldo Cruz, 
que também esteve presente no início 
da história de um dos maiores símbolos 
de produção de conhecimento e tecno-
logia do país – a Fundação Oswaldo 
Cruz –, não relutou em reconhecer que 

a saúde é um desafio ao mesmo tempo 
individual e coletivo, princípios básicos 
que preconizaram o SUS.

Ao todo foram 33 condecorados na 
solenidade de imposição das insígnias 
da Ordem, no Palácio do Planalto, entre 
médicos, pesquisadores, instituições e 
atores de diferentes áreas com relevante 
contribuição para a saúde brasileira.

Fotos: Rodrigo Nunes/MS



4 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | março de 2018

Evento em 28 de fevereiro, no Teatro Municipal Procópio Ferreira, abordou doenças como febre amarela, dengue e chikungunya

Agentes de endemia farão bloqueios em raio de até 500 metros próximo às residências das futuras mamães 

Emílio Ribas do Guarujá realiza ciclo
de palestras sobre Arboviroses

São Bernardo protege gestantes contra a dengue

Debate intermunicipal

cuiDaDo especial

O Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II, unidade da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo loca-
lizada no Guarujá e gerenciada em 
parceria com a Fundação do ABC, pro-
moveu em 28 de fevereiro a 9ª edição 
do ciclo de palestras para orientação 
e conscientização de profissionais da 
saúde. A atividade ocorreu no Teatro 
Municipal Procópio Ferreira.

Compareceram às palestras 255 
espectadores, que representaram os 
nove municípios da Baixada Santista. 
Nessa edição, o tema abordado foi o 
“Panorama atual das arboviroses - febre 
amarela, dengue e chikungunya”. Fo-
ram discutidos métodos de prevenção, 
diagnósticos, tratamentos e as princi-
pais características das doenças. 

Entre os palestrantes convidados 
estiveram o professor de Infectologia da 
Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) 
e ex-presidente da Sociedade Brasileira 
de Infectologia (SBI), Dr. Juvencio José 

Duailibe Furtado, o médico infectologista 
do Emílio Ribas II, Dr. Marcos Montani 
Caseiro, além de representantes da Su-
perintendência de Controle de Endemias 
(SUCEN) e do Grupo de Vigilância Epi-
demiológica (GVE) de Santos.

O evento foi destinado a profissio-
nais e estudantes da área de saúde, 
agentes comunitários e conselheiros de 
saúde. Equipes do programa de imuniza-
ção do Guarujá compareceram ao local 
e aplicaram 40 doses de vacina contra a 
febre amarela. Ao final do evento, foram 
arrecadados 235 quilos de alimentos, 
posteriormente doados ao Fundo Social 
de Solidariedade do Guarujá. 

FEBRE AMARELA
Desde o início de 2016, a Secretaria 

intensificou as ações de enfrentamento 
da febre amarela no Estado, por meio de 
monitoramento dos corredores ecológi-
cos, vigilância epidemiológica e vacina-
ção. Somente em 2017 foram imuniza-

Com olhar específico para proteger 
gestantes e seus futuros bebês, a Pre-
feitura de São Bernardo lançou, dia 7 
de março, o programa “São Bernardo 
Contra a Dengue – Cuidado especial 
com as Gestantes”. O prefeito Orlando 
Morando fez o anúncio ao lado do se-
cretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, 
no anfiteatro do Hospital Municipal Uni-
versitário (HMU). Segundo o secretário, 
atualmente cerca de 3 mil gestantes fa-
zem pré-natal no município. 

Uma operação foi montada pela Se-
cretaria de Saúde para atuar de maneira 
preventiva na saúde das futuras ma-
mães contra o mosquito Aedes aegypti. 
A partir de agora, essas mulheres devem 
notificar a gestação logo nos primeiros 
meses, nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs). Elas receberão uma visita dos 
Agentes de Controle de Endemias, que 
realizarão vistoria em suas casas e nos 
bairros em que moram para localizar e 
eliminar os focos do mosquito. 

O prefeito explicou que trata-se de 
um projeto inovador e focado na qua-
lidade de vida das gestantes e bebês. 
“Montamos um protocolo eficiente. 
Faremos um bloqueio de um raio de 
500 metros da casa e do trabalho des-
sas mulheres. Nosso principal objetivo 
é impedir que essas futuras mamães 
tenham qualquer contato com o Zika 
vírus”, disse Morando. 

O anúncio ocorreu em meio a 
uma série de ações que a Prefeitu-
ra faz direcionadas às mulheres no 
decorrer do mês de março, quando 

Mais de 250 pessoas compareceram ao evento, que reuniu representantes dos nove municípios da Baixada Santista

prefeito Orlando Morando fez anúncio do novo programa no Hospital Municipal Universitário (HMU)

gabriel Inamine/pMSBC

é celebrado o Dia Internacional da 
Mulher. “Essa semana, todas as 34 
unidades de saúde ficaram abertas 
para realizar exames preventivos em 

todas as mulheres, sem necessidade 
de agendamento prévio. Essa ges-
tão está devolvendo o respeito e a 
qualidade de vida para os moradores 

da cidade. Investimentos como esse 
mostram que melhorar a saúde pú-
blica é a nossa principal prioridade”, 
acrescentou o prefeito.

das no Estado 7 milhões de pessoas, o 
que representa praticamente o dobro do 
número de doses aplicadas nos 10 anos 
anteriores. As áreas com indicação da 
vacina foram gradativamente ampliadas, 

a partir do monitoramento dos corredo-
res ecológicos, abrangendo atualmente 
575 dos 645 municípios paulistas.

A região da Baixada Santista, 
por exemplo, foi incluída na inédita 

campanha de imunização contra a 
febre amarela, que teve início em 25 
de janeiro com objetivo de imunizar 9,2 
milhões de pessoas ainda não vacina-
das, em 54 cidades paulistas. 
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São Caetano lança SOS Cidadão 156 
para agilizar atendimentos de urgência

agiliDaDe

Todo o atendimento de emergência 
em São Caetano está agora reunificado 
em um único número telefônico, o 156. 
O serviço concentra a prestação de 
socorro pré-hospitalar (ambulância), 
Polícia Militar, Guarda Civil Municipal 
(GCM), Bombeiros, Defesa Civil e trân-
sito. Em 14 de março, o SOS Cidadão 
156 foi lançado oficialmente pela Prefei-
tura, no Hospital São Caetano.

Com o funcionamento da central 
de gerenciamento de emergências, o 
socorro médico na cidade deve chegar 
a um tempo de resposta de seis minutos. 
O serviço atende 24 horas por dia, todos 
os dias, com médicos, enfermeiros e 
condutores socorristas que atuam em 
urgências de natureza clínica, traumá-
tica, cirúrgica, pediátrica, ginecológica-
obstétrica e de saúde mental.

O prefeito José Auricchio Júnior 
entende que reativar esse sistema é 
devolver à população a sensação de 
segurança em casos de emergência. 
“Tínhamos o 199, que acabou sendo 
desativado. Assumimos o compro-
misso de resgatar esse serviço e 
agora estamos o entregando, para 
que o cidadão possa contar com um 
atendimento eficiente e de qualidade”, 
afirma o prefeito.

SAÚDE
A frota para socorro médico do 

SOS Cidadão 156 conta com quatro 
ambulâncias, além de motocicletas e 
veículos de apoio e de intervenção 
rápida (VIR), todos com novo padrão 
visual nas cores cinza e amarelo. Os 
profissionais também ganharam novos 
uniformes. A média de atendimentos 
na cidade tem sido de cerca de 40 
ocorrências por dia. A equipe técnica 
conta com 87 profissionais, entre mé-
dicos, enfermeiros, técnicos de enfer-
magem e condutores socorristas.

A secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone, diz que a central no 
próprio município permitirá maior 
rapidez no atendimento. “Tínhamos 
grandes problemas com o serviço 
feito pelo regulador em Santo André. 
Agora o tempo de resposta para cada 
chamada deve passar de aproximada-
mente 15 minutos para seis. Temos 
de enaltecer a coragem da Prefeitura”, 
afirma a secretária.

Solicitar o serviço é também um 
ato de consciência e cidadania. “É 
fundamental transmitir informações 
verídicas, para que o médico tenha 
condições de fazer a classificação cor-
reta e, assim, salvar o maior número 

Secretária Regina Maura com equipe de socorristas do SOS Cidadão 156

Fotos: Divulgação/pMSCS

possível de vítimas”, diz a médica 
Alessandra Masiukewycz, coordena-
dora do atendimento de emergência 
de São Caetano.

SEgURANÇA
“As chamadas de Segurança se-

rão transmitidas, imediatamente, para 
as viaturas da GCM, em casos como 

furto, roubo e indivíduos em atitude 
suspeita, além de atuarmos de forma 
integrada com a Polícia Militar”, expli-
ca Elaine Biasoli, secretária municipal 
de Segurança.

DEFESA CIVIL
“A Defesa Civil irá trabalhar junto 

ao SOS Cidadão 156, como apoio a 

todos os órgãos da Prefeitura. Impor-
tante salientar que nosso trabalho é, 
acima de tudo, preventivo. Hoje, atra-
vés de alta tecnologia, por exemplo, 
temos condições de ficar cientes da 
chegada de uma tempestade umas 
duas horas antes”, complementa o 
sargento Juscelino Roque Brilhante 
da Silva, da Defesa Civil.

prefeito Auricchio cumprimenta Alessandra Masiukewycz, coordenadora do atendimento de emergência de São Caetano
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imunização

projeto almacore

Vacinação nos 27 postos de saúde da cidade continua mesmo após término da campanha

Iniciativa em Santo André funciona no Centro de Especialidades I

Santo André vacina 250 mil contra a febre amarela

Psicóloga utiliza artes no tratamento 
de jovens andreenses

A Prefeitura de Santo André promo-
veu, dia 10 de março, mais uma ação 
de vacinação contra a febre amarela, 
desta vez em quatro unidades de saúde 
da cidade: Utinga, Vila Luzita, Centro e 
Parque Andreense. As unidades foram 
escolhidas com base em levantamento 
feito pelo Departamento de Vigilância à 
Saúde e pela Diretoria de Atenção Bási-
ca à Saúde, que mostrou procura maior 
da população nestes locais durante os 
últimos mutirões.

Até o momento, quase 250 mil 
moradores foram imunizados dentro 
da campanha. Ou seja, 40% da popu-
lação estimada. A meta é vacinar 95% 
de 623,1 mil munícipes, de acordo 
com o que foi estabelecido pelo Go-
verno do Estado.

A campanha iniciada dia 25 de 
janeiro foi prorrogada até 16 de março. 
Portanto, todas as unidades de saú-
de seguem com a vacinação, mesmo 

após o término da campanha. Outra 
estratégia adotada desde janeiro é a 
vacinação casa a casa nos bairros que 
fazem parte do corredor ecológico. 

Durante a campanha, realizada 
nos 27 postos de saúde da cidade, 
são aplicadas doses fracionadas da 
vacina. Essas doses possuem a mes-
ma composição da versão completa 
e protegem contra a febre amarela. A 
diferença é que as doses aplicadas 
atualmente protegem pela vida toda, 
enquanto a dose fracionada é válida 
por oito anos. 

Não há registro de casos de pes-
soas que contraíram a doença dentro 
da cidade. A Secretaria de Saúde tem 
realizado todas as medidas preventi-
vas de bloqueios de criadouros em 
casos suspeitos, além de orientação 
da população. Também não foram en-
contrados macacos mortos ou doentes 
por febre amarela no município.  

Quando está em atendimento, 
a psicóloga Tânia Maia não en-
xerga do outro lado da mesa um 
adolescente com algum problema. 
Vê, na verdade, alguém com infi-
nitas possibilidades a serem des-
cobertas. Foi com essa visão de 
trabalho, que apenas dois meses 
após ingressar na equipe do Cen-
tro de Especialidades I, localizado 
no centro de Santo André, a profis-
sional iniciou o Projeto Almacore 
com seus pacientes, que vai muito 
além do consultório. “Ouvindo, eu 
percebia que ali estavam muitos 
sonhos e muitas habilidades”.

Apaixonada pelas artes, 
Tânia decidiu, então, utilizá-las 
como ferramentas no seu ofício. 

prefeito paulo Serra tem acompanhado de perto a campanha de vacinação contra febre amarela em Santo André

primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto 
Serra entrega violões ao projeto Almacore

Ricardo Trida/pSA

cessem o Almacore e decidissem 
lecionar voluntariamente uma vez 
por mês ao grupo de adolescentes. 
“A música sensibiliza as pessoas. É 
por meio dela que também transpo-
mos nossas emoções, sejam tristes, 
dolorosas ou alegres”.

Quando questionada sobre o 
motivo de todo esse esforço, Tânia 

Uma vez por mês, reúne seus pacien-
tes para aulas de violão e prática de 
desenho e redação. “Eles passam por 
sessão uma vez por semana, quando 
eu também uso o desenho dentro 
da terapia. Além disso, toda terceira 
quinta-feira do mês eles têm aulas 
de música”, explica.

Quem acha que esses recursos 
já estavam disponíveis, não sabe a 
persistência necessária para que o 
Projeto Almacore vingasse. Com apoio 
de sua coordenadora, ela conseguiu 
um professor voluntário para traba-
lhar com os adolescentes no projeto. 
Mas quando parecia que as coisas 
fluiriam, começaram as dificuldades 
com o material das aulas.

Nesse momento, Tânia procurou 

a primeira-dama e presidente do Nú-
cleo de Inovação Social, Ana Carolina 
Barreto Serra, pedindo ajuda com a 
doação de instrumentos e itens de 
desenho e pintura. Ciente da impor-
tância de um projeto social como este, 
Ana Carolina e sua equipe procuraram 
parceiros, que doaram 15 violões no-
vos, telas, tinta guache, papel canson 
e lápis. “A cultura é importante para o 
desenvolvimento das pessoas e é por 
isso que, quando vemos um projeto 
no qual acreditamos, não podemos 
medir esforços para ajudar”.

A rede de solidariedade não pa-
rou por aí. Pouco tempo após a saída 
do professor anterior, uma paciente 
de Tânia fez com que os músicos 
Regis e Elisangela Souza conhe-

destaca o bem-estar de seus 
pacientes. “Eu tenho nesse 
grupo casos de bipolaridade, 
dificuldade de aprendizado e até 
automutilação. Uma das adoles-
centes, após iniciar o tratamento 
e participar das aulas, está há 8 
meses sem se mutilar. Eu amo 
o que faço”, conclui.

Alex Cavanha/pSA
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Ao todo, 180 pessoas foram atendidas gratuitamente; objetivo é ampliar diagnóstico de doenças renais entre grupos de risco

Medicina ABC faz mutirão de
atendimento no Dia Mundial do Rim

Docente da FMABC ministra curso de escrita científica no Acre

A Faculdade de Medicina do 
ABC promoveu em 8 de março – Dia 
Mundial do Rim – mutirão gratuito 
de atendimento pela prevenção de 
doenças renais. A iniciativa, que 
teve apoio da Sociedade Brasileira 
de Nefrologia, aconteceu no ambu-
latório da disciplina de Nefrologia da 
FMABC, em São Bernardo. Ao todo, 
180 pessoas foram atendidas. 

Foram oferecidos serviços como 
glicemia capilar (diabetes), verifica-
ção de pressão arterial e exames 
de fitas de urina para detecção de 
sangue e albumina (proteína), fato-
res que podem indicar problemas re-
nais. Também houve orientação com 
equipe multiprofissional formada por 
enfermeiros, psicólogos, assistentes 
sociais e nutricionistas.

Os principais grupos de risco são 
os hipertensos, diabéticos, pacien-
tes com histórico familiar de doença 
renal, pessoas acima de 60 anos, 
obesos e fumantes. “Infelizmente o 
diagnóstico de doença renal é feito 
tardiamente, sendo que a maio-

O professor da Faculdade 
de Medicina do ABC, Dr. Luiz 
Carlos de Abreu, lecionou em 
janeiro o curso “Escrita Cientí-
fica – da Concepção à Publica-
ção” para servidores da Funda-
ção de Tecnologia do Estado 
do Acre (Funtac) e instituições 
parceiras. Ao todo, foram dis-
ponibilizadas 40 vagas.

O objetivo foi potencializar 
o conhecimento científico da 
equipe e qualificar o quadro de 
servidores. O curso ofereceu 
atualização sobre os critérios 
de publicações internacionais 

conscientização

atualização

Equipe multiprofissional, docentes da disciplina de Nefrologia, médicos 
residentes e alunos participaram da atividade paciente é orientado antes da realização do exame de urina 

de relevância e aprimoramento a 
todos os pesquisadores e técnicos 
da Funtac. “O foco é prover meios 
e condições para que o participante 
possa colocar no papel as experi-
ências da vivência na floresta, na 
gestão, para que seus pares pos-
sam ler aquilo que está fazendo”, 
explica o professor. 

Dr. Luiz Carlos de Abreu é parceiro 
do Governo do Estado do Acre em di-
versas atividades que visam melhorias 
da produção científica de pesquisado-
res de alto nível. Também é professor 
convidado do curso de pós-graduação 
em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do Acre (Ufac).
Pós-graduando e participante 

do curso, Francisco Nailton afirma 
que foi uma conquista para os pes-
quisadores e servidores do Estado 
a ida do professor para ministrar o 
curso. “É de grande importância, 
pois vai abrir um leque de possi-
bilidades para a ciência, pesquisa 
e captação de recursos nas insti-
tuições de fomento à pesquisa e 
pós-graduação. Os servidores que 
participaram do evento estão no 
caminho para serem futuros dou-
tores atuando na gestão”, disse o 
participante.

Alexandre Noronah (ASCOM/Acre)

Dr. Luiz Carlos de Abreu é professor da FMABC

Objetivo é potencializar conhecimento dos servidores da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac)

ria dos pacientes é diagnosticada 
quando há necessidade de iniciar 
a terapia de substituição renal (he-
modiálise). O diagnóstico pode ser 
realizado precocemente e implica 
na realização de exames simples 
e baratos, todos disponíveis no 
SUS”, explica o professor adjunto 
de Nefrologia da FMABC, Dr. Daniel 
Rinaldi. 

O exame de urina, por exemplo, 
pode revelar a presença de proteína 

na urina, indicador de dano renal 
e mortalidade cardiovascular. No 
sangue, a dosagem de creatinina 
permite definir em que estágio da 
doença renal o paciente se encontra. 
“Não podemos continuar vivencian-
do esta dura realidade que aponta 
que 70% dos pacientes que iniciam 
a hemodiálise desconhecem a sua 
doença”, alerta o docente. Entre as 
patologias mais frequentes que le-
vam a perda renal, além do diabetes 

e hipertensão arterial, estão os cál-
culos (pedra nos rins), doença renal 
policística, infecções urinárias, má 
formação do trato urinário e excesso 
de medicamentos.

O evento também contou com a 
participação do professor titular da 
disciplina de Nefrologia da FMABC, 
Dr. Ronaldo Bérgamo. A iniciativa 
foi coordenada pelos docentes, com 
apoio de alunos, médicos residentes 
e da Liga de Nefrologia.

DIA MUNDIAL DO RIM 
Ações sobre o Dia do Rim 

são feitas em diversos países 
anualmente, desde 2006. No 
Brasil, atualmente mais de 120 
mil pessoas têm insuficiência 
renal e fazem hemodiálise. A 
cada ano, segundo a Sociedade 
Brasileira de Nefrologia, 21 mil 
pacientes entram nesse grupo. 
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sucesso

Em 2018, ex-alunos foram aprovados nas especializações mais concorridas do país, como no Hospital Albert Einstein e Hospital Sírio-Libanês

Egressos de Enfermagem conquistam
primeiras vagas em residências

Os recém-formados do curso de 
Enfermagem da Faculdade de Medi-
cina do ABC ocuparam, em 2018, os 
primeiros lugares de classificação nos 
programas de residências multiprofis-
sionais das principais instituições de 
saúde do país, como Hospital Israelita 
Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, 
A.C. Camargo Câncer Center, Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
e Instituto do Coração (Incor) da Fa-
culdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP).

Os critérios para ingresso nos cur-
sos de especialização variam entre as 
instituições. Em geral, são utilizadas 
análise curricular, prova escrita, prova 
prática e entrevistas. Para a coorde-
nadora do curso de Enfermagem da 
FMABC, o sucesso é atribuído à atua-
lização criteriosa da grade curricular 
da instituição segundo exigências do 
mercado de trabalho, além da quali-
dade do corpo docente.

“Amadurecemos a proposta de 
formação do enfermeiro de acordo 
com as diretrizes curriculares nacio-
nais e acompanhamos a realidade 
da saúde no país e no mundo. Tem 
sido um desafio constante formar en-
fermeiros que consigam atender ao 
aumento da demanda por atendimento 

à saúde e ao mesmo tempo desenvol-
ver suas habilidades técnicas. Além 
disso, apostamos muito nas atividades 
de extensão extracurriculares, no en-
sino prático, trabalho de preceptoria 
e na qualificação dos professores – 
todos mestres ou doutores”, explica 
a professora titular e coordenadora 
do curso de Enfermagem da FMABC, 
Dra. Rosangela Filipini.

Tema central de constantes de-
bates na área da saúde, a humani-
zação é pauta obrigatória nos cursos 
de Enfermagem e todos da área de 
Ciências da Saúde. A empatia, sen-
sibilidade e gentileza no atendimento 
dos pacientes são tão fundamentais 
quanto a capacidade técnica.

“A essência do enfermeiro é 
cuidar, e cuidado sempre estará 
relacionado à humanização. Este 
conceito está inserido no nosso 
modelo curricular desde o pri-
meiro ano. Por isso, incluímos a 
disciplina de ‘Atividades integrati-
vas’ na matriz curricular, que usa 
como referência a Política Nacio-
nal de Humanização. Além disso, 
queremos formar enfermeiros que 
acompanhem o modelo do Sistema 
Único de Saúde (SUS)”, completa 
a coordenadora.

professora titular e coordenadora do curso de Enfermagem da FMABC, Dra. Rosangela Filipini

. Impacto da Fertilização in Vitro na Sociedade

. Novas Tecnologias em Reprodução Assistida

. Preservação da Fertilidade Feminina

. Talking the Talk: a questão do gênero

. SOP e Maturação In Vitro de Oócitos: realidade próxima ?

. Palestra: Famílias modernas em tempos de FIV

save the 
date

save the 
date

ALGUNS DOS TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS
EXCLUSIVO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA

CO N F I R A A  P R O G R A M AÇÃO  E  INSCREVA-SE

WWW.SIMPOSIOIDEIAFERTILABC .COM.BR  

REALIZAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA

(11) 3253-3713 eventos2@rgcomunic.com.br simposioideiafertilabc

EDUCAÇÃO EM SERVIÇO
A residência multiprofissional 

em saúde é uma pós-graduação 
voltada à educação em serviço. O 
residente deve se dedicar exclu-
sivamente à especialização por 

dois anos, sendo obrigatórias 60 
horas semanais, distribuídas entre 
atividades teóricas e práticas. É 
destinada aos cursos que integram 
a área de saúde (exceto Medici-
na), como Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Educação Física, En-
fermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina Veteri-
nária, Nutrição, Odontologia, Psi-
cologia, Serviço Social e Terapia 
Ocupacional.
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A ex-aluna Dimitra Delijaicov foi 
um dos destaques da FMABC neste 
início de 2018. A ex-aluna foi aprovada 
em três programas de Oncologia: 2º 
lugar na Unifesp, 4º lugar no Hospi-
tal Sírio-Libanês e em 1º lugar – em 
única vaga – no Hospital Israelita Al-
bert Einstein. A rotina de estudos foi 
programada desde o 
início da graduação.

“Me preparei bas-
tante para me sentir 
segura nas provas, 
mas, mesmo assim, 
não esperava tantos 
resultados positivos. 
Acho que o principal 
diferencial do curso é a união de pro-
fessores preparados e atualizados 
com a ótima estrutura da instituição. 
A FMABC é um nome muito forte no 
mercado de trabalho na área da saú-
de. Sempre me disseram isso, mas 
pude perceber melhor nos processos 
seletivos. Todos demonstram ótima 
aceitação quando falamos de onde 
viemos”, conta a ex-aluna, que op-

tou por ingressar no Albert Einstein. 
Segundo Dimitra, o campo de estágio 
também foi essencial para o desenvol-
vimento completo do aluno, que desde 
o início do curso adquire confiança e 
segurança na rotina de atendimento 
de pacientes em diversos serviços de 
saúde do Grande ABC.

Além das óti-
mas colocações 
de  D im i t ra  nos 
programas de On-
co log ia ,  ou t ras 
alunas da FMABC 
foram aprovadas 
em concor r idas 
seleções este ano. 

São elas:  Rebeca Santana de Oli-
veira (3º lugar – Instituto Dante Pa-
zzanese de Cardiologia e 1º lugar 
no Incor – Instituto do Coração da 
USP); Priscila Silvestre (Unifesp 
- Residência Multiprofissional em 
Obstetrícia) e Jenifer Letícia Santos 
(Hospital Sírio-Libanês – Residên-
cia Multiprofissional em Enferma-
gem – Centro Cirúrgico).

sucesso

Ex-aluna lidera aprovação em três 
programas de Oncologia

Na sua opinião, quais são os di-
ferenciais do curso de Enfermagem 
da FMABC?

Acredito que seja a união de pro-
fessores preparados e atualizados com 
a estrutura da instituição. A FMABC 
tem um nome muito forte no mercado 
de trabalho na área da saúde. Sempre 
me disseram isso, mas pude perceber 
melhor nos processos seletivos. Todos 
mostram ótima aceitação quando falamos 
de onde viemos. Para a segunda fase do 
processo seletivo do Hospital Israelita 
Albert Einstein, por exemplo, foram con-
vocados cinco alunos para o programa, 
e somente nossa faculdade representava 
as escolas particulares. Os demais candi-
datos eram da Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal 
da Bahia (UFBA).

Em relação à assistência à saúde, 
qual a importância do ensino prático 
durante o período de graduação?

O estágio desde o início do curso, 
como nossa faculdade estabelece, é funda-
mental para o desenvolvimento do aluno. 
Durante os processos pude conversar com 
colegas que reclamavam dessa falha em 
suas escolas, pois tinham pouco tempo de 
desenvolvimento prático e sentiam-se inse-
guros. Acredito que seja um critério básico 
para diferenciar as boas instituições. Não 
haveria alunos de Enfermagem, Medicina, 
Nutrição, Farmácia, entre outros cursos, se 
não tivessem contato direto com pacientes 
e vivessem a rotina das profissões. Esse 
desenvolvimento prático oferece qualidade 
e segurança ao recém-formado.

 
A que você atribui o ótimo desem-

penho de ex-alunos de Enfermagem da 
FMABC nas especializações das princi-
pais instituições de saúde do país?

Primeiramente, à escolha da insti-
tuição. Quando escolhemos a FMABC 
já iniciamos uma formação de qualidade 
e bem reconhecida. E após isso, com 
certeza, a dedicação individual de cada 
aluno. O processo seletivo de residên-
cia multiprofissional é muito bem feito e 
as instituições promovem várias etapas 
exaustivas e rigorosas em busca dos 
melhores alunos.

Discute-se muito sobre humaniza-
ção na saúde, em graduações e no mer-
cado de trabalho. É uma pré-condição 
para se destacar nesta área?

Não tenho dúvidas. Trabalhar na 
área da saúde é sinônimo de humani-
zação. Se essa característica não fizer 
parte do profissional, certamente esta-
rá na área errada. Uma vez entrevistei 
duas importantes enfermeiras para um 
trabalho da faculdade, de duas institui-
ções diferentes. Ambas disseram que 
a parte técnica e o desenvolvimento 
de habilidades profissionais são razo-
avelmente fáceis de ensinar. O mais 
difícil de se moldar, porém, é a questão 
comportamental dos profissionais. Esse 
pode ser um fator impeditivo de seguir 
na instituição. Ou seja, o profissional 
de saúde pode ser competente tecni-
camente, mas, se perder a gentileza, 
humanização, educação e sensibilidade, 
o sucesso estará perdido.

Você criou uma rotina de es-
tudos para prestar os concursos? 
Como foi a sua preparação?

Comecei a estudar para as provas 
de residência no segundo ano da facul-
dade, quando decidi qual área prestaria 
e já tinha a preferência por uma insti-
tuição. Desde essa época comecei a 
pesquisar provas antigas na internet e 
resolvê-las, como fazemos em fase de 

vestibular. Também foi imprescindível a 
preparação do meu currículo. Procurei 
editais antigos e estudei o que traria mais 
avaliações positivas. Busquei frequentar 
congressos, palestras, retomar o curso 
de inglês, participar de eventos e cargos 
acadêmicos promovidos pela faculdade. 
E, obviamente, me dediquei ao máximo 
em todas as matérias. Aproveitava as 
férias do penúltimo e último ano para 
revisar todas as disciplinas. Me preparei 
bastante para me sentir segura nos pro-
cessos seletivos, mas ainda assim não 
esperava tantos resultados positivos.

Quais dicas poderia dar aos 
recém-formados que buscam vagas 
tão concorridas?

O segredo é a dedicação aos estu-
dos. É preciso estar preparado, pois a 
concorrência é capacitada e nacional. 
Primeiramente, buscar e resolver pro-
vas antigas para entender quais as-
suntos são mais cobrados. Revisar as 
disciplinas mais frequentes também se 
torna mais fácil depois de fazer diversas 
provas. Além disso, estudar o surgimen-
to e as políticas do Sistema Único de 
Saúde (SUS), pois geralmente têm um 
peso maior nas provas. E, finalmente, 
montar um currículo e julgar criteriosa-
mente o que você precisa buscar para 
apresentar às bancas.

Em qual instituição decidiu in-
gressar e por quê?

Tive a honra de ser aprovada na 
instituição que desejava desde quando 
entrei na faculdade e escolhi a área 
de Oncologia, no Hospital Israelita Al-
bert Einstein. Falo em honra por ser 
o melhor hospital da América Latina 
há alguns anos, por ter sido escolhida 
para a única vaga e ter concorrido com 
enfermeiros de todo o país.

Dimitra Delijaicov, 26 anos, formou-se no curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina do ABC  
no ano passado. Em 2018, conquistou as primeiras colocações em três dos mais concorridos programas de 

residência do Brasil: Hospital Israelita Albert Einstein, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e  
Hospital Sírio-Libanês. Moradora de São Bernardo, dedicou-se a revisar antigas provas, estudou nas férias e 

se engajou em eventos acadêmicos. Confira o bate-papo:

“O estágio desde o início do curso é fundamental para o  
desenvolvimento do aluno”, disse recém-formada

Arquivo pessoal

“Todos demonstram 
ótima aceitação 

quando falamos de 
onde viemos”



10 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | março de 2018

Estudantes integram expedição que promove ações de cultura, saúde e educação em comunidades carentes

FMABC participa do Projeto Rondon 
na região de Itapeva 

A Comissão de Extensão (CO-
MEX) da Faculdade de Medicina do 
ABC promoveu em 17 de fevereiro 
reunião para planejamento de ações 
integradas, que deverão ocorrer em 
2018 no Morro da Kibon, em Santo 
André. O encontro, no próprio campus 
universitário, reuniu alunos e docentes 
de diversas graduações da FMABC, 
médicos residentes de Medicina de 
Família e Comunidade, ligas acadêmi-
cas, além de lideranças comunitárias 
da região e jovens do movimento hip- 
hop da cidade.

O objetivo é apoiar a promoção 
da saúde e fortalecer a cidadania da 
população nesta área de manancial 
e periférica de Santo André, localiza-
da no Parque Guaraciaba, próximo à 
divisa com Mauá. Em 2017, alunos e 
professores da FMABC visitaram a 

integração social

inclusão

COMEX planeja ações comunitárias no Morro da Kibon

participaram da atividade quatro alunas dos cursos de Medicina, Terapia Ocupacional e Nutrição

Encontro para definição de calendário de atividades reuniu professores, alunos, médicos residentes e lideranças comunitárias da região

Estudantes da Faculdade de 
Medicina do ABC integraram recen-
temente uma expedição do Proje-
to Rondon à região de Itapeva, no 
interior de São Paulo. Trata-se de 
iniciativa que envolve a participação 
voluntária de alunos, professores e 
instituições de ensino superior em prol 
da integração social em comunidades 
carentes, com ações de promoção à 
saúde, cultura e educação. O objeti-
vo da visita foi levantar as principais 
demandas para ação do projeto pro-
gramada para julho na região.

Ao todo, foram à expedição qua-
tro alunas dos cursos de Medicina, 
Terapia Ocupacional e Nutrição, 
acompanhadas da professora da 
disciplina de Histologia da FMABC, 
Silvia de Oliveira. As estudantes fo-
ram divididas em dois grupos que 
visitaram as cidades de Taquarivaí 

comunidade para realizar diagnóstico 
das principais demandas e carências 
da região e seus moradores, sob as-

pectos educativos, culturais e sociais. 
Os projetos apresentados no encontro 
terão seus resultados avaliados no 

final do ano.
“Neste dia, planejamos junto à co-

munidade a inauguração do ‘Centro 

escolas e creches, oficina de brinca-
deiras e visita a um aterro sanitário 
para estimular a consciência ambien-
tal. O relatório final das demandas 
coletadas foi apresentado dia 10 de 
março, na Uniararas – Fundação 
Hermínio Ometto (FHO), em Araras, 
também no interior.

Além de alunos da Medicina ABC, 
participaram das visitas entre 20 e 28 
de janeiro estudantes da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Universidade Santo Ama-
ro, Faculdade de Ciências Sociais e 
Agrárias de Itapeva, Uniararas – Fun-
dação Hermínio Ometto (FHO), Escola 
de Artes Cênicas e Humanidades da 
Universidade de São Paulo (USP), 
Instituto de Ciências Biomédicas da 
USP e Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). 

Cultural de Resistência Andreense’, 
que será a biblioteca comunitária 
do local. Apoiamos a ideia desde o 
ano passado com a coleta de livros 
e doações de móveis para desenvol-
vermos atividades como incentivo à 
leitura, oficinas e rodas de conversas 
sobre promoção à saúde”, explica a 
vice-coordenadora da COMEX e pro-
fessora do departamento de Saúde 
da Coletividade da FMABC, Silmara 
Conchão.

As ações desenvolvidas no Morro 
da Kibon são continuidade do projeto 
da comissão denominado “Gênero, 
Saúde e Meio Ambiente”, iniciado em 
2013 e atuante até 2016 em Para-
napiacaba e no Parque Andreense. 
Os projetos sociais atingiram 3.900 
moradores e envolveram 112 alunos 
da FMABC.

e Nova Campina, ambas com popu-
lação inferior a 10 mil habitantes. Nos 
locais, o grupo aplicou questionários 
para apurar o perfil dos moradores, 

escolaridade, opções de lazer, entre 
outros temas.

Na relação de atividades desen-
volvidas também houve capacitação 

sobre primeiros socorros, rodas de 
conversa sobre políticas públicas (com 
participação de vereadores locais), 
avaliação nutricional dos alunos das 
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No mês da mulher, as 34 UBSs da cidade ofereceram consultas ginecológicas, coletas de papanicolau e exames preventivos de câncer de mama

Em São Bernardo, semana de cuidado à 
saúde da mulher registra 7 mil atendimentos

Em comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher, a Prefeitura de São 
Bernardo realizou atendimentos prioritá-
rios ao público feminino nas 34 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do município, 
entre os dias 5 e 9 de março. Ao longo 
desta semana, 7 mil atendimentos foram 
ofertados, entre consultas ginecológicas, 
coletas de papanicolau e exames preven-
tivos de câncer de mama. O prefeito Or-
lando Morando e o secretário de Saúde, 
Dr. Geraldo Reple, acompanharam um 
dia dos atendimentos na UBS Leblon. 

Os exames mais procurados foram 
o papanicolau e a mamografia, para mu-
lheres acima de 50 anos. A UBS São 
Pedro chegou a registrar 544 coletas de 
papanicolau e 248 pedidos de mamogra-

fia. As unidades que registraram maior 
demanda dos testes foram São Pedro, 
Silvina, União e Demarchi. 

As pacientes que apresentaram 
anormalidades nos resultados farão 
exames mais detalhados. Se houver 
necessidade, serão encaminhadas para 
tratamento no CAISM (Centro de Aten-
ção Integral à Saúde da Mulher). 

Além do atendimento médico, as 
equipes promoveram orientações sobre 
alimentação saudável e atividades físi-
cas, discussões sobre a importância dos 
exames preventivos, além de cursos de 
automaquiagem e dicas de beleza com 
profissionais especializados.

“Ao longo da semana, incentivamos 
todas as mulheres a prestarem atenção 

no seu corpo. O diagnóstico precoce pode 
salvar a vida dessas pessoas e a Prefeitura 
está empenhada em melhorar cada vez 
mais a qualidade do atendimento oferecido 
aos nossos pacientes”, disse o prefeito.

REFORÇO – Para encerrar a se-
mana de comemorações, a Prefeitura 
apoiou uma ação, dia 10 de março, no 
Shopping São Bernardo Plaza, promovida 
pela Sogesp (Associação de Obstetrícia 
e Ginecologia de São Paulo) em parceria 
com a disciplina de Ginecologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC. No local, 
foram realizados 150 testes rápidos de 
HIV e Sífilis. O secretário de Saúde, Dr. 
Geraldo Reple, participou da atividade 
acompanhado da presidente da Sogesp 
ABC, Dra. Elizabeth Nasser. 

prevenção

gabriel Inamine/pMSBC

prefeito Orlando Morando, acompanhado do secretário de Saúde, 
Dr. geraldo Reple, em visita à UBS Leblon 
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Pesquisadores do Laboratório de 
Poluição Atmosférica Experimental 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (FMUSP) e 
da Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) finalizaram recentemen-
te projeto elaborado para atender 
demanda da Promotoria de Justiça 
do Meio Ambiente de Santo André 
(Inquérito Civil 20/02 - PJMASA), do 
Ministério Público do Estado de São 
Paulo, recebida via ofício em 1º de 
dezembro de 2014.

Sob o título “Análise do impacto 
das emissões aéreas do Polo Pe-
troquímico de Capuava”, o trabalho 
reúne cinco estudos desenvolvidos 
na área de divisa entre São Paulo, 
Santo André e Mauá, onde está ins-
talado o Polo Petroquímico de Ca-
puava. Para viabilizar a pesquisa, o 
Ministério Público do Estado de São 
Paulo destinou recursos de verbas 
de compensação de dano ambiental 
oriundas de outro procedimento. Par-
te dos valores foi utilizada na compra 
de materiais, pagamentos a tercei-
ros, estatísticas, bolsas de estudos e 
aquisição de equipamentos de última 
geração. Também há reserva para 
nova fase do projeto na FMABC e 
no Instituto de Química da USP, cujo 
foco são as doenças autoimunes, 
neurológicas, pulmonares e outras 
patologias ocasionadas pela poluição 
na região estudada.

O projeto coordenado pela pro-
fessora de Endocrinologia da FMABC, 
Dra. Maria Angela Zaccarelli Marino, e 
pelo professor titular do departamen-
to de Patologia da FMUSP e diretor 
do Instituto de Estudos Avançados da 
USP, Dr. Paulo Hilário Saldiva, teve 
o resumo executivo entregue em 30 
de outubro ao promotor de justiça, 

poluição

Com recursos do Ministério Público do Estado São Paulo, estudo da USP e da FMABC também revela aumento gradual 
na concentração de metais pesados como níquel e cobre, que potencializam o risco de câncer

Emissão de material particulado no
Polo Petroquímico de Capuava pode ser  

17 vezes maior do que o registrado

Dr. José Luiz Saikali, juntamente com 
cópia do trabalho completo, que to-
taliza mais de 200 páginas.

Entre os principais resultados, 
os pesquisadores encontraram in-
consistências nos relatórios encami-
nhados por via judicial pela CETESB 
(Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo) e pelas empresas do Polo 
Petroquímico de Capuava a pedido 
do Ministério Público. A conclusão é 
de que a emissão de material particu-
lado no local seja 17 vezes maior do 

que o registrado. Também foi cons-
tatado na região aumento gradual 
na concentração de metais pesados, 
como níquel (Ni) e cobre (Cu) – que 
potencializam o risco de câncer –, 
fato inversamente proporcional aos 
achados de outras regiões do Estado, 
onde os níveis dessas substâncias 
têm diminuído ao longo dos anos.

Além disso, as medidas de 
compostos orgânicos na atmosfera, 
provenientes do Polo Petroquímico 
de Capuava e de outras fontes, reve-

laram risco para o desenvolvimento 
de tumores acima dos níveis preco-
nizados pela Organização Mundial 
da Saúde.

MINISTÉRIO pÚBLICO
O interesse do Ministério Público 

do Estado de São Paulo em investigar 
a poluição do ar na região de Capu-
ava surgiu a partir de pesquisas da 
médica endocrinologista e professora 
da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dra. Maria Angela Zaccarelli Marino, 

Em junho de 2015, pesquisadores da FMABC e da USP vistoriam in loco região de Capuava para definir detalhes do estudo

que há 28 anos estuda o grande nú-
mero de casos de tireoidite crônica 
autoimune na região de Capuava. Ao 
longo dos anos, já são quatro artigos 
publicados em periódicos científicos 
internacionais, um deles indicando 
que a ocorrência de tireoidite na 
população que vive no entorno do 
Polo Petroquímico é cinco vezes 
maior do que em áreas residenciais 
distantes.

A partir de observação empíri-
ca da quantidade atípica de casos 
de tireoidite crônica autoimune na 
região do Polo Petroquímico, a pro-
fessora da FMABC deu início em 
1989 à pesquisa com moradores da 
localidade. Os pacientes estudados 
foram acompanhados em consultas 
médicas, exames laboratoriais de 
sangue com dosagens dos hormô-
nios tireoidianos e ultrassonografia 
da tireoide. Ao todo, 6.306 homens 
e mulheres entre 5 e 78 anos foram 
avaliados.

A quantidade assustadora de 
casos comprovados de tireoidite na 
região levou o Ministério Público a 
instaurar inquérito civil para inves-
tigar a relação entre a doença e os 
níveis de poluição. Nesse momento, o 
Laboratório de Poluição Atmosférica 
da Faculdade de Medicina da USP, 
por meio do Dr. Paulo Hilário Saldiva, 
deu início à análise do impacto das 
emissões aéreas do Polo Petroquí-
mico de Capuava, considerando o 
potencial de compostos presentes 
na poluição do ar como causa de 
doenças autoimunes.

DADOS ALARMANTES
A região de Capuava, em Santo 

André (SP), abriga um importante 
Polo Petroquímico, com capacidade 
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Apesar de o estudo conseguir 
delimitar com precisão a área de in-
fluência da pluma, os pesquisado-
res concluíram que os dados relati-
vos à concentração dos poluentes 
estão comprometidos, em função 
de “provável sub informação de 
dados de emissão” enviados pela 
CETESB e pelas empresas do Polo 
Petroquímico.

A equipe observou que o nú-
mero de fontes e correspondentes 
medidas de emissão relatadas nos 
documentos enviados pela CETESB 
e pelas empresas do Polo Petroquí-

DADOS COMPROMETIDOS
mico de Capuava, a pedido do Ministério 
Público, é inferior ao que foi identificado 
em imagens de satélite, tanto para fontes 
evaporativas (tanques de abastecimento) 
quanto para fontes pontuais (chaminés). 
“Em outras palavras, visualmente são 
identificadas fontes (tanques e chaminés) 
que não foram reportadas pela documen-
tação recebida pela equipe”.

Outro ponto preocupante é que os 
valores de emissão fornecidos para o 
cálculo das concentrações são inferio-
res àqueles relatados pela Agência de 
Proteção Ambiental Norte-americana 
para polos petroquímicos deste porte. 

“O conjunto das informações fez com 
que, embora tenham sido realizadas 
estimativas da exposição, a equipe 
executante tenha forte convicção de 
que estão subestimadas”.

Mesmo subestimados, os achados 
ainda são surpreendentes:

- As emissões do Polo Petroquí-
mico de Capuava fazem com que as 
concentrações máximas horárias para 
dióxido de nitrogênio excedam os pa-
drões de qualidade do ar vigentes.

- As emissões do Polo Petroquími-
co de Capuava contribuem para que 
os valores de potencial carcinogêni-

co da poluição atmosférica, tendo 
como base os hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos, excedam 
os valores recomendados pela Or-
ganização Mundial da Saúde.

Se os valores utilizados como 
referência para os cálculos fossem 
aqueles recomendados pela EPA-
USA para refinarias, a estimativa 
de emissão de material particulada 
na área do Polo Petroquímico seria 
aproximadamente 17 vezes maior 
do que o fornecido nos inventários 
encaminhados pela CETESB e pelas 
empresas do Polo Petroquímico.

A determinação da área da 
pluma das emissões do Polo Pe-
troquímico de Capuava foi realiza-
da com exatidão a partir de duas 
técnicas principais. A primeira é o 
modelo de dispersão conhecido 
como AERMOD, internacional-
mente reconhecido e recomen-
dado pela Agência Americana de 
Proteção Ambiental (EPA-USA). É 
utilizado para descrição da disper-
são da pluma de poluentes, em-
pregando dados meteorológicos, 
topográficos e valores de emissão 
evaporativas e de chaminés de 
empreendimentos industriais.

Para verificar a precisão e 
comparar os resultados obtidos 
via AERMOD, foi adotado o 
biomonitoramento com árvores 
– técnica pioneira, que avalia 
em laboratório o acúmulo de po-
luentes nas cascas das árvores, 

NATUREZA COMO ALIADA
de processamento de 8.500 metros 
cúbicos de petróleo por dia – o equi-
valente a 53 mil barris de petróleo. 
É responsável pela comercialização 
de cerca de 30% do volume de com-
bustíveis consumido na região da 
Grande São Paulo – o maior mercado 
consumidor da América do Sul (PE-
TROBRAS, 2015).

Com objetivo de analisar o im-
pacto das emissões aéreas do Polo 
Petroquímico de Capuava, foi mon-
tada equipe multidisciplinar ampla 
e bastante heterogênea, composta 
por médicos, geógrafos, químicos, 
estatísticos, botânicos e engenheiros. 
Os pesquisadores estabeleceram, 
inicialmente, marcadores específi-
cos da emissão industrial, a fim de 
diferenciá-la das demais – como as 
emissões automotivas ou de indús-
trias de outra natureza, por exemplo. 
Além disso, foi delimitada com exati-
dão a área atingida pelas emissões 
do Polo Petroquímico de Capuava 
e as diferenças de intensidade de 
exposição na área do entorno.

Dessa forma, com base no Cen-
so de 2010, é possível estimar que 
2,5 milhões de habitantes estejam 
expostos às emissões, sendo 640 
mil somente de Santo André – ou 
seja, cerca de 90% de toda a popula-
ção do município. As outras cidades 
afetadas são Mauá (92% da popula-
ção exposta), São Caetano do Sul 
(51,8%), Ribeirão Pires (36,3%), São 
Bernardo do Campo (22,6%) e São 
Paulo (9,8%, o que representa mais 
de 1,1 milhão de paulistanos).

Além disso, os dados publica-
dos em 2012 no Journal of Clinical 
Immunology (Chronic autoimmu-
ne thyroiditis in industrial areas in 
Brazil: a 15-year survey / J Clin 
Immunol. 2012 Oct;32(5):1012-8), 
que denunciavam cinco vezes mais 
casos de tireoidite na população de 
Capuava, foram confirmados no pre-
sente projeto. Conforme detalhado 
nos mapas das áreas de influência, 
as regiões atingidas pelas emissões 
do Polo Petroquímico são, justa-
mente, as que concentram maior 
número de casos de hipotireoidis-
mo. Nessas áreas também foi iden-
tificado grande quantidade de casos 
de doenças pulmonares obstrutivas, 
rinite, sinusite, faringite, conjuntivite 
e doenças de pele.

permitindo identificar quimicamente 
quais as fontes de poluição e a con-
centração, conforme a distância da 
área central de emissão. Segundo o 
relatório final dos pesquisadores, “foi 
possível observar correspondência 
entre os resultados da modelagem 
(AERMOD) e os obtidos pelas me-
didas diretas realizadas nas árvores, 
que apontaram para o fato de que a 
área de influência das emissões aé-
reas emanadas do Polo Petroquímico 
de Capuava possui uma distribuição 
espacial que em muito supera a sua 
vizinhança imediata”.

O biomonitoramento analisou 41 ár-
vores de Santo André, Mauá e São Pau-
lo, e também contribuiu para estimar a 
variação da poluição do ar ao longo dos 
anos. Utilizando instrumentos especiais, 
é possível fazer uma “biópsia” do tronco, 
que permite identificar os anéis anuais 
de crescimento da árvore e, assim, 

avaliar o conteúdo de 
elementos químicos 
em determinado pe-
ríodo. Comparativa-
mente, uma árvore 
localizada em área 
de tráfego intenso, 
como a Av. Dr. Arnal-
do, na Capital, e uma 
árvore na região do Polo 
Petroquímico, apresentaram 
decaimento das concentrações 
de chumbo ao longo do tempo – fato 
esperado, uma vez que o chumbo tetra-
etila foi retirado da gasolina em meados 
da década de 1970. Essa semelhança 
não está presente nos elementos das 
emissões industriais, como níquel (Ni) 
e cobre (Cu) – metais pesados que au-
mentam o risco para desenvolvimento 
de câncer. Nesse caso, há decaimento 
temporal em São Paulo e crescimento 
progressivo em Capuava.

Os 
achados 

atuais corroboram 
com estudo anterior de biomonito-
ramento, realizado em 2010 pela 
FMABC. À época foram analisa-
das 37 árvores nas proximidades 
do Polo Petroquímico para avaliar 
o acúmulo de poluentes nas cas-
cas. Foram encontrados níveis 
elevados de metais pesados como 
cádmio e enxofre, potencialmente 
prejudiciais à saúde.
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Hospital criou quarto especial para que pai e mãe possam manter o contato pele a pele com o bebê

Mulheres são 
homenageadas 

durante 
hemodiálise

Irmã Dulce reforça importância 
do Método Canguru

Seleção interna adequa quadro de enfermagem

No Dia Mundial do 
Rim, celebrado no Dia 
Internacional da Mulher, 
8 de março, a Sociedade 
Brasileira de Nefrologia 
preparou uma programa-
ção alusiva aos dois temas 
com o slogan: “Saúde da 
Mulher - Cuide de seus 
rins”. Na Unidade de 
Alta Complexidade em 
Cuidados ao Portador de 
Doença Renal Crônica e 
Terapia Renal Substitutiva 
de Praia Grande (Nefro-
PG), além de orientações 
sobre a doença, pacientes 
mulheres ganharam mas-
sagens e bombons.

Dos 126 pacientes 
atendidos atualmente na 
Nefro-PG com hemodiá-
lise, 58 são mulheres. No 
ambulatório, onde operam 
35 aparelhos de diálise, 

188 passam pessoas es-
tão em tratamento.

Para conscientizar 
pacientes e acompanhan-
tes, foram distribuídos fo-
lhetos com informações 
sobre prevenção e im-
portância do diagnóstico 
precoce da doença renal 
crônica. Desde o início 
do ano, após habilitação 
do serviço pelo Ministé-
rio da Saúde, a unidade 
passou a ser referência 
regional no atendimento 
especializado voltado à 
prevenção, diagnóstico, 
consulta e tratamento 
de doenças renais. Com 
isso, o estabelecimento 
aumentou sua capaci-
dade de atendimento em 
mais de 600%. Antes, o 
serviço era 100% custea-
do pela Prefeitura. 

Para adequar o quadro de 
profissionais de saúde à cres-
cente demanda de atendimento 
no Complexo Hospitalar Irmã 
Dulce, a diretoria-geral está re-
estruturando as equipes. Os 
auxiliares e técnicos de enfer-
magem com qualificação para 
funções superiores passam por 
processo seletivo interno. 

Com o aumento no atendi-
mento e rotatividade natural de 
profissionais, o aproveitamento 
de pessoal já contratado foi uma 
saída prática. “Temos auxiliares 
de enfermagem que na ocasião 
da contratação estavam cur-

A atenção materno-infantil 
desenvolvida em Praia Grande 
ganha impulso com as ações 
promovidas pela Secretaria de 
Saúde Pública, em conjunto com 
o Complexo Hospitalar Irmã Dul-
ce (CHID). Entre as medidas, se 
destacam a criação de quartos 
para parto humanizado e para o 
Método Canguru. O treinamen-
to de equipes para estímulo ao 
parto natural e ao aleitamento 
materno são iniciativas que vi-
sam níveis cada vez menores da 
mortalidade infantil na cidade.

A técnica de cuidado ne-
onatal é direcionada a recém-
nascidos de baixo peso ou pre-
maturos. O nome faz alusão à 
forma como o animal acolhe o 
filhote em uma bolsa abdominal. 
Inicialmente, o procedimento é 
utilizado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Neonatal até que 
o bebê atinja peso ideal e não 
necessite de medicação. De-
pois, é liberado para o quarto 
especial onde dará continuidade 

Dia internacional
praia granDe

oportuniDaDe

pai de primeira viagem, Anibal Santos dos Reis mostrou-se maravilhado pela aproximação com sua bebê, Emanuelle

Dos 198 funcionários participantes do processo seletivo, cerca de 70 devem ser aproveitados

Utilização da bola suíça reduz desconforto no pré-parto, 
alivia dores e melhora a mobilidade pélvica

sando faculdade ou curso para 
técnico na área e vieram a se 
graduar posteriormente”, explica 
a gerente geral de enfermagem 

do Irmã Dulce, Renata Meroti.
Participam do processo 

seletivo 198 candidatos, entre 
eles alguns que atuam no setor 

administrativo e que se forma-
ram em alguma área da Enfer-
magem. Pelo menos 70 deles 
deverão ser aproveitados.

ao tratamento.
De acordo com a enfermei-

ra Erica Bargas Neves, coorde-
nadora da UTI Neonatal, com 
o bebê já no quarto, o hospital 
proporciona o cuidado alterna-
do entre pai e mãe. “Para ter 
esse contato também paterno 
pele a pele e de forma grada-
tiva, o acesso é liberado em 
qualquer período, já que mui-
tas vezes o pai trabalha e seus 
horários não coincidem com os 
das visitas”, destaca.

Pai de primeira viagem, o 

vigia Anibal Santos dos Reis 
se mostrou maravilhado pela 
aproximação com sua bebê, a 
Emanuelle, que nasceu com 
33 semanas pesando 3,100kg. 
“Desde que nasceu, o único 
contato era com a mãe. Para 
mim, está sendo algo muito di-
ferente e especial, porque acho 
importante termos este ‘momen-
to mãe’ também”, ressaltou.

pARTO HUMANIZADO
O Método Canguru é um 

dos requisitos para a certifica-

ção Hospital Amigo da Crian-
ça - da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e UNICEF. 
O parto humanizado, que pre-
vê o acompanhamento de um 
familiar, é outro componente 
primordial na busca deste selo. 
Para isso, há na maternidade 
outro quarto especial, equipado 
com cadeira chamada “cavali-
nho”, assim como outros itens 
como bola de pilates, poltrona 
para a gestante e para o acom-
panhante, berço aquecido e as-
sento com coletor especial. 
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UpA gUARULHOS - Em 27 e 28 de 
fevereiro, membros da Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (CIPA) da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) São João-Lavras, 
de Guarulhos, organizaram treinamen-
to para todos os funcionários sobre 
o Dia Mundial de Combate à Lesão 

por Esforço Repetitivo e Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (LER/Dort), lembrado em 28 
de fevereiro. As equipes tiveram aulas 
de ginástica laboral, alongamento e 
exercícios leves dadas pelo técnico 
de segurança do trabalho da unidade, 
Rodolfo Pimentel.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
A International Federation of Medical 
Students Association (IFMA – Bra-
zil), em parceria com Comissão de 
Extensão (COMEX) da Faculdade 
de Medicina do ABC organizou, dia 
11 de março, uma campanha contra 
a violência à mulher, no calçadão 
da Rua Coronel Oliveira Lima, no 

Centro de Santo André. Estudantes 
de Medicina participaram da iniciati-
va que reforça a luta por igualdade 
de direitos entre gêneros e o com-
bate à violência doméstica. A IFMA 
é a maior organização estudantil 
do mundo e reúne 1,3 milhão de 
acadêmicos de Medicina em mais 
de 130 países. 

NOVO SECRETáRIO EM MAUá 
O prefeito de Mauá, Atila Jacomus-
si, empossou dia 7 de março Dr. 
Ricardo Eugênio Mariani Burdelis 
como novo titular da pasta da Saú-
de na cidade. Desde a saída de 
Márcio Chaves, em dezembro, a 

Secretaria de Saúde era adminis-
trada interinamente pelo secretário 
de Assuntos Jurídicos, Rogério Ba-
bichak. Burdelis é médico nefrolo-
gista e atuava como diretor adjunto 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

HOSpITAL DA MULHER – Dia 13 de março o Hos-
pital da Mulher de Santo André promoveu palestra 
sobre Gestão de Risco, Análise de Notificação e 
Ferramentas de Análise de Notificação destinada às 

equipes de enfermagem da unidade. A atividade foi 
comandada pelo enfermeiro Rodrigo Brolo, gerente 
de qualidade do Hospital Estadual Mário Covas de 
Santo André. 
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