
Fechado desde o ano passado, o novo Centro Cirúrgico Prof. Dr. Carlos Alberto Bezerra, no Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano,  
foi entregue à população no fim de maio após 17 meses de ampla reforma. Agora, o espaço conta com seis novas salas cirúrgicas,  

mesas elétricas, painel de monitoramento eletrônico, nova iluminação e câmera de vídeo. Custo da revitalização chega a quase  
R$ 2 milhões. Nome da unidade homenageia professor de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Pág. 3
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ano. Aquela antiga e acanhada mante-
nedora precisou se adaptar rapidamente 
a um novo cenário – em que, em muitas 
cidades, passou a responder por prati-
camente toda a área de saúde.

Junto com o crescimento vieram os 
obstáculos, entraves jurídicos, políticos 
e relacionados à autonomia de gestão. 
O que vemos hoje, como resultado, são 
alguns contratos em perfeito equilíbrio, 
frente a outros que estão sempre pre-
cisando de atenção especial. Paralela-
mente a este cenário, a FUABC foi se 
distanciando de suas origens, de sua 
razão de existir – ou seja, da Faculdade 
de Medicina do ABC.

Definitivamente, chegou a hora 
de mudar. Ao lado do Prof. Dr. David 
Uip, estamos resgatando esse rela-
cionamento “FU-FM”. Afinal, as duas 
entidades têm uma relação profunda, 
são interdependentes, e o sucesso de 
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A Fundação do ABC está passando 
pelo maior desafio de sua história. Em 
50 anos, a instituição alternou momentos 
de grande crescimento, com períodos de 
calmaria e também de tribulação. Logo 
que abriu as portas, o principal foco – e 
praticamente único – era ser a mantene-
dora da Faculdade de Medicina do ABC, 
com o estímulo ao ensino, à pesquisa 
e assistência. Ao longo de muitos anos 
foi assim. Até que o cenário mudou. A 
gestão em saúde pública mudou. Os 
modelos de trabalho mudaram.

Gestão é a palavra que fez a Fun-
dação do ABC deixar o papel de coad-
juvante para assumir o protagonismo, 
caracterizando-se, também, como uma 
organização social de saúde. Obviamen-
te, a expertise dos docentes da FMABC 
foi essencial para o reconhecimento da 
capacidade da FUABC em atuar de for-
ma efetiva como grande parceria estra-
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Quem somos mensagem

Novo capítulo para a FUABC

São Bernardo institui fisioterapia aquática 
para portadores de necessidades especiais

uma depende do avanço da outra. Es-
tamos unidos para escrever um novo 
capítulo. Começar um novo ciclo, que 
tem como prioridade a transparência, 
a formalização de processos, o rigor 
no acompanhamento dos contratos e 
no cumprimento de regras, regimen-
tos e regulamentos.

Esse trabalho, esse capítulo novo, 
já está sendo escrito e conta com apoio 
dos três prefeitos de nossos municípios 
instituidores: Santo André, São Ber-
nardo e São Caetano. Estou certa de 
que, juntos, conseguiremos implantar 
as mudanças necessárias para que a 
Fundação do ABC volte a ser verdadei-
ramente protagonista. Para que possa 
contribuir de forma efetiva com as políti-
cas públicas de saúde. E para que atue 
legitimamente como mantenedora, con-
tribuindo para o avanço da faculdade, 
em breve, Centro Universitário.

Atendimentos são destinados a crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos

Dra. Adriana Berringer Stephan
Presidente da Fundação do ABC

FUABC-FMABC: Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura 
Cabral, Santo André - SP - CEP: 09060-870. Fones: (11) 
2666-5400 (FUABC) / 4993-5400 (FMABC). Endereços 
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tégica de municípios e do Governo do 
Estado de São Paulo. O crescimento 
da instituição nos últimos 15 anos foi 
grandioso e ultrapassou os muros da 
região do ABC. Novos contratos de 
gestão e convênios surgiam ano após 

Inclusão

Prefeito Orlando Morando inaugurou serviço na piscina do Centro Especializado em Reabilitação 

A Prefeitura de São Bernardo 
instituiu, em 16 de maio, o serviço 
de fisioterapia aquática para pesso-
as com necessidades especiais. Os 
atendimentos são realizados na pisci-
na aquecida do Centro Especializado 
em Reabilitação (CER), localizado no 
Jardim Hollywood, e atende crianças e 
adolescentes de 0 a 17 anos. 

O prefeito de São Bernardo, Orlan-
do Morando, acompanhou o primeiro 
dia das crianças na piscina junto ao se-
cretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, 
do presidente do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
(Crefito 3), Dr. José Renato de Olivei-
ra Leite, e da coordenadora do CER, 
Renata Rocha. “Por muitos anos esta 
piscina do CER ficou inutilizada. Tra-
çamos o planejamento e conseguimos 
a viabilidade ideal. Hoje inauguramos 
um serviço importante que vai fornecer 

aos pacientes atendimento apropriado 
e maior qualidade de vida”, explicou 
Morando. 

“Mais um sonho sendo concreti-
zado. A partir de hoje São Bernardo 
está oferecendo todos os tipos de 
tratamentos possíveis para reabilitar 
os pacientes. Temos a equoterapia, 

reabilitação visual, intelectual, auditi-
vas, entre outras”, afirmou o secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo.

TRATAMENTO 
Fisioterapia aquática consiste 

na utilização da água para reabili-
tar, prevenir alterações e estimular 

gabriel Inamine/PMSBC

a coordenação sensório-motora das 
crianças. O objetivo é acelerar o pro-
cesso de recuperação. Cerca de 15 
pacientes são atendidos por dia, de 
uma a duas vezes por semana, por 
equipe de profissionais especializados 
em fisioterapia aquática. 

O primeiro paciente a entrar na 
piscina foi Vinícius Nunes do Carmo 
de Barbosa, 12 anos. Ele tem distrofia 
muscular e realiza tratamento no CER 
há um ano e meio. “Eu já rodei São 
Bernardo inteira atrás desse tipo de 
fisioterapia e nunca encontrei. Des-
de que meu filho foi aceito nessa 
unidade, ele evoluiu bastante. Não 
tenho palavras para agradecer por 
esse investimento. Essa terapia irá 
beneficiar muitas crianças e acima de 
tudo, muitas famílias que lutam para 
ter um atendimento digno”, comemo-
rou Mariza Rosa Barbosa. 
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novIdade

Espaço no Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano homenageia professor da FMABC, Dr. Carlos Alberto Bezerra

São Caetano reinaugura centro cirúrgico com 
nova estrutura e equipamentos de ponta

O prefeito José Auricchio Júnior e 
a secretária de Saúde, Regina Mau-
ra Zetone, reinauguraram, em 24 de 
maio, o Centro Cirúrgico Prof. Dr. Car-
los Alberto Bezerra, no Complexo Hos-
pitalar Municipal de São Caetano do 
Sul. Totalmente revitalizado do ponto 
de vista estrutural e de equipamentos, 
o centro cirúrgico tornou-se um dos 
mais modernos do Grande ABC.

“Em termos de complexidade, esta 
é a principal obra que estamos entre-
gando ao município nesses 17 meses 
de gestão”, afirmou o prefeito durante 
a cerimônia de reinauguração.

“Não foi uma simples reforma. O 
centro cirúrgico está mais moderno e 
melhor equipado. Instalamos equipa-
mentos de última geração, que garan-
tirão maior segurança ao paciente e 
redução dos riscos de infecção”, des-
tacou a secretária Regina Maura. Por 
questões de segurança, as primeiras 
cirurgias no local ocorrerão somente 
em junho, para que todos os equipa-
mentos sejam submetidos a testes.

INTERDIÇÃO
O centro cirúrgico estava fechado 

desde 4 de janeiro de 2017. Em vistoria 
ao local no início da gestão, o prefeito e a 
secretária verificaram que o espaço não 
dispunha de mínimas condições de uso. 
Havia infiltrações, goteiras e parte do 

Mais moderno, novo centro cirúrgico recebeu equipamentos de última geração

Professor de Urologia da 
Medicina ABC é homenageado
O nome do centro cirúrgico é uma 

homenagem a Carlos Alberto Bezerra, 
professor da Faculdade de Medicina do 
ABC. Urologista graduado pela Univer-
sidade de São Paulo em 1986, o Prof. 
Dr. Carlos Bezerra foi um profissional 
querido e respeitado por pacientes e 
alunos. Faleceu em 18 de março deste 
ano, deixando como legado a lembrança 
de um profissional competente e dedica-
do. Bastante emocionada, a esposa do 
Dr. Carlos Bezerra, Suzette Ferreira dos 

Santos, agradeceu o reconhecimento em 
nome da família. “Esta homenagem nos 
enche de orgulho. Ela marca a trajetória 
de um profissional reconhecido por seu 
trabalho e entusiasmo, sempre buscando 
inovação para oferecer uma medicina de 
qualidade”, declarou.

Em seu site oficial, a disciplina de 
Urologia da FMABC também homena-
geou o docente, conforme carta assinada 
pelo professor titular, Dr. Sidney Glina, re-
produzida integralmente, a seguir:

Infelizmente, a Urologia do ABC e do Brasil perderam um dos seus expoen-
tes. O Prof. Dr. Carlos Alberto Bezerra faleceu hoje (18/03/2018) pela manhã.

O Carlinhos, como os amigos o chamavam, formou-se pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (1986), fez mestrado em Medicina (Uro-
logia) pela Universidade Federal de São Paulo (1997), doutorado em Medicina 
(Urologia) pela Universidade Federal de São Paulo (2001) e livre docência pela 
Faculdade de Medicina do ABC (2008), e atuou principalmente nos seguintes te-
mas: incontinência urinária de esforço, bexiga neurogênica, incontinência urinária 
no homem e outros distúrbios do trato urinário inferior.

Nos últimos anos, foi um dos expoentes da Urologia Feminina e Neuro-Uro-
logia em nosso país.. Foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da disciplina 
de Urologia do ABC, criando um sem número de discípulos e alunos. Atuou 
ativamente na Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), ocupando vários cargos na 
SBU-SP e SBU, além da chefia de Departamento.

Mas o que sempre me chamou atenção no Carlos foi 
o seu caráter e personalidade. Apaixonado por suas ideias, 
defendia-as com muita garra, mas sempre com muita 
ética. Não media palavras, mesmo com seus amigos, em 
busca da verdade. Como sempre era genuíno no que 
dizia e na maneira como agia, acabou dando um grande 
exemplo para todos os que o cercavam.

Nos últimos anos enfrentou uma luta árdua contra 
a doença e mais uma vez portou-se com uma 
dignidade ímpar. Sempre animado, era realista 
e mantinha a esperança. Encontrava forças na 
Suzette, sua esposa, e nos seus dois filhos, 
e fazia questão de estar constantemente 
presente na Uro-ABC, “a minha casa”, 
segundo ele.

O Carlos vai fazer muita falta! Não 
é fácil substituir alguém tão bom e tão 
querido. Descansa em paz, amigo! 

teto havia desabado em uma das salas 
de cirurgia. De seis salas disponíveis, 
apenas três continuavam funcionando, 
em condições precárias.

O espaço, agora, foi totalmente 
revitalizado. Há seis salas cirúrgicas 
e tecnologias avançadas que garan-
tem maior eficiência e segurança nas 
intervenções, como as mesas cirúrgi-
cas elétricas, painel de monitoramento 
eletrônico e ar-condicionado com fluxo 
laminar, que garante a esterilidade do 
ambiente. “Ele cria uma ‘cortina’ de ar 
esterilizado em torno da mesa cirúrgica, 
uma barreira que impede a contami-
nação”, explica a arquiteta Vanessa 
Fernandes, responsável pela obra.

Os focos cirúrgicos que fazem a ilu-

minação das salas são todos equipados 
com lâmpadas de LED e dois deles têm 
câmera de vídeo. A tecnologia oferece 
gravação e transmissão de cirurgias à 
distância, o que permitirá a participação 
de especialistas ou a capacitação de 
estudantes de Medicina. Sob o piso 
lavável, de manta vinílica, há um re-
vestimento de cobre que funciona como 
aterramento e evita interferência entre 
os equipamentos. “Esse piso condutivo 
tem a garantia de, no mínimo, 10 anos”, 
disse a arquiteta.

A Prefeitura investiu R$ 980 mil 
nas obras, além de R$ 1 milhão em 
equipamentos, por meio de emenda 
parlamentar apresentada pelo deputa-
do estadual Alex Manente (PPS).

Prefeito José Auricchio Júnior entrega placa à Suzette Ferreira dos Santos, 
esposa do médico homenageado, Dr. Carlos Bezerra

Em 6 de dezembro de 2003, 
Dr. Carlos Bezerra participava da inauguração 

das novas – e atuais – dependências da 
disciplina de Urologia da FMABC

Fotos: Divulgação/PMSCS
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Prefeito Paulo Serra na recepção da nova UPA de Santo André, que tem capacidade de atender até 20 mil pacientes por mês

Unidade passou por ampla modernização dentro das diretrizes do programa Qualisaúde; número de leitos passou de 20 para 33

Prefeitura de Santo André reabre a UPA Bangu

A Prefeitura de Santo André deu 
início à reabertura de unidades de saúde 
da cidade que tiveram seus serviços in-
terrompidos para passar por uma grande 
modernização, por meio do programa 
Qualisaúde. No dia 21 de abril foi a 
vez da Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) Bangu, reaberta aos moradores 
do segundo subdistrito.

 Com as diversas intervenções feitas 
no espaço, os pacientes têm à dispo-
sição novo padrão de atendimento. O 
número de leitos passou de 20 para 33, 
sendo nove de UTI, e foi implantado 
sistema informatizado com distribuição 
de senha eletrônica na recepção. Além 
disso, a unidade conta agora com sepa-
ração dos espaços de atendimento de 
crianças e adultos. A UPA tem capacida-
de para atender até 20 mil pessoas por 
mês, entre pediatria e clínica médica. Há 
também atendimento odontológico.

“No final de 2016, o telhado desta 
unidade desabou e naquela oportunidade 
ela não foi reaberta. Nós herdamos esse 
prédio fechado, poderíamos reabrir de um 
dia para o outro, da forma que estava. 
No entanto, escolhemos fazer um plano 
ousado, com uma qualidade de saúde 
diferente. É um equipamento modelo, 
o padrão de excelência desta UPA é o 
que queremos levar para toda a cidade”, 

maIs uma reforma

saúde materno-InfantIl

O Hospital da Mulher de Santo 
André comemorou, em 4 de maio, 
a Semana Municipal de Apoio e 
Conscientização sobre o Parto 
Humanizado, instituída por Lei 
Municipal em 2017. 

O evento promovido na unida-
de foi aberto pelo diretor-geral do 
hospital, Dr. Onésimo Duarte, que 
defendeu a mulher como protago-
nista do parto. “Ela pode escolher 
como, onde e com quem parir, e 

Hospital da Mulher abraça causa do parto humanizado
cabe ao hospital o compromisso de 
respeitar os seus desejos”, disse o 
gestor. O evento também contou com 
a presença do vereador e autor da Lei, 
André Scarpino.

O esforço em garantir esses direitos 
à mulher foi reconhecido pelo prêmio 
“Dr. Pinotti - Hospital Amigo da Mulher”. 
A premiação é concedida a entidades 
governamentais e/ou não governamen-
tais cujos trabalhos ou ações merecem 
especial destaque pela promoção do 

acesso e pela qualificação dos ser-
viços de saúde da mulher.

A coordenadora de Enferma-
gem do Hospital da Mulher, Maria 
Solidade Rodrigues Nantes, mos-
trou o histórico das ações em prol 
do parto humanizado no Brasil e 
abordou os oito passos do Cuida-
do Amigo da Mulher, que devem 
ser seguidos para a garantia do 
cuidado respeitoso e humanizado 
antes, durante e após o parto.

Unidade comemorou a Semana Municipal de Apoio e Conscientização sobre 
o Parto Humanizado, instituída por Lei Municipal em 2017

Ricardo Trida/PSA

afirmou o prefeito Paulo Serra. 
A Prefeitura realizou também troca 

das redes hidráulica, elétrica e de gases 
(ar comprimido e vácuo). Houve ainda a 
implantação de uma base descentralizada 
do Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU) e a reabertura da farmácia 
24h, para dispensação de medicamentos 
aos munícipes. Além disso, os espaços 

foram recompostos para possibilitar maior 
funcionalidade entre os setores e acessi-
bilidade para pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida. A Rua Avaré, onde 
fica a UPA, foi totalmente recapeada pelo 
programa Rua Nova.

 
SITUAÇÃO CRÍTICA
Um dos mais importantes equipa-

mentos de saúde do município, o Pronto 
Atendimento Bangu sofreu com a dete-
rioração de sua estrutura nos últimos 
anos. A situação ficou crítica a ponto de 
oferecer risco à população, o que levou 
ao fechamento do equipamento em 2 de 
dezembro de 2016. Entre os diversos 
problemas encontrados estavam infiltra-
ções, tubulações enferrujadas e portas 

de consultórios com buracos, fator que 
prejudicava a privacidade dos pacientes 
que passavam por atendimento.

 A obra custou R$ 5 milhões. Deste 
total, R$ 1,8 milhão é oriundo do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
O Ministério da Saúde repassou R$ 517 
mil para a ampliação da unidade e R$ 752 
mil para compra de equipamentos.
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Professoras do Departamento de 
Pediatria da Faculdade de Medicina 
do ABC, Dra. Neusa Wandalsen e 
Dra. Roseli Sarni participaram da 
revisão e atualização do novo Con-
senso Brasileiro de Alergia Alimentar 
2018, publicado em abril pela Socie-
dade Brasileira de Pediatria (SBP) 
e Associação Brasileira de Alergia 
e Imunologia (Asbai). O material 
contou com a colaboração de mais 
de 20 especialistas de todo País en-
volvidos no manejo da doença, que 
acomete especialmente crianças e 
adolescentes. O último documento 
foi publicado em 2007. 

O consenso foi  produzido 
por alergologistas, gastroentero-
logistas, nutrólogos e pediatras 
especializados no tratamento de 
pacientes com alergia alimentar. 
O objetivo é disponibilizar aos es-
pecialistas um documento prático 
capaz de auxiliar na compreen-
são dos mecanismos envolvidos 
na alergia alimentar e possibilitar 
manejo adequado das suas diver-
sas formas de apresentação, uma 
vez que há grandes variedades de 
sintomas. Revisão de métodos de 
diagnósticos, esquemas de trata-
mentos disponíveis, novos concei-
tos sobre abordagem terapêutica, 
apresentação clínica e fatores de 
risco também foram estudados. 

As alergias alimentares ocorrem 
quando o sistema imunológico reage 
a algumas proteínas presentes nos 
alimentos por considerá-las elemen-
tos estranhos. O organismo, em aler-
ta, inicia a produção de anticorpos 
específicos (IgE) para combater a 
“invasão”, o que desencadeia um 
processo alérgico. 

Um dos pontos principais revi-
sados no documento diz respeito à 
alergia da proteína do leite de vaca 
(APLV), muito comum entre o pri-
meiro e terceiro ano de vida. Isso 

atualIzação

Docentes da FMABC assinam Consenso 
Brasileiro de Alergia Alimentar

Documento revisado em abril por mais de 20 especialistas traz novidades sobre diagnósticos e tratamentos da doença

Menos de 10% das alergias 
persistem até a vida adulta

Dra. Neusa Wandalsen e Dra. Roseli Sarni, professoras do Departamento de Pediatria da FMABC

A alergia à proteína do leite da 
vaca é a mais prevalente entre crian-
ças, que manifestam sintomas clí-
nicos em diferentes níveis de gravi-
dade. Os indícios mais comuns são 
cólicas, diarreia, vômitos e manchas 
avermelhadas na pele. Segundo 
o Consenso, embora mais de 170 
alimentos tenham sido reconhecidos 
como potencialmente alergênicos, 
uma pequena parcela tem sido res-
ponsabilizada pela maioria das rea-
ções. Entre os adultos, os alimentos 
mais identificados são amendoim, 
castanhas, peixe e frutos do mar. 
Na infância, os alimentos que mais 
causam alergias alimentares são 
leite de vaca, ovo, trigo e soja. 

Em geral, essas reações são 

transitórias, uma vez que menos de 10% 
dos casos persistem até a vida adulta. 
“Em caso de suspeita os pais devem 
consultar o médico e nunca excluir ali-
mentos por conta própria. O paciente que 
apresenta reação a determinado alimento 
pode voltar um dia a ingeri-lo, pois ocorre 
aquisição de tolerância ao longo do tempo. 
Uma vez identificada a alergia, o alimento 
deverá ser retirado e sua introdução feita 
sob supervisão médica por meio de testes 
de provocação oral”, explica Dra. Roseli, 
professora titular da disciplina de Clínica 
Pediátrica do Departamento de Pediatria 
da FMABC. A reintrodução alimentar, 
sempre com acompanhamento médico, 
pode ser feita a cada 6 a 12 meses como 
forma de verificar se houve alterações a 
essa condição.

PREVALÊNCIA
Os especialistas consideram 

a alergia alimentar um proble-
ma de saúde pública, pois sua 
prevalência tem aumentado no 
mundo todo. Um estudo reali-
zado em Boston, nos Estados 
Unidos, avaliou dados sobre 
reações adversas a alimentos 
em 27 milhões de pacientes en-
tre 2000 e 2013. Ao menos 3% 
apresentaram alergia a algum 
alimento. 

No Brasil, de acordo com 
o Consenso, os dados sobre 
prevalência são escassos e li-
mitados a grupos populacionais, 
o que dificulta avaliação mais 
próxima da realidade.

porque a entrada da proteína em um 
organismo com sistema imunológico 
em formação pode ser considerada 
pelo corpo como algo nocivo. 

A introdução precoce do leite de 
vaca – bem como do ovo, amendoim, 
castanhas e frutos do mar – era con-
siderada fator de risco à saúde e 
capaz de induzir o desenvolvimento 
de alergia alimentar. “Na atualidade 
isso é visto como uma ação oposta. 
Ou seja, a exclusão por tempo pro-
longado de alimentos com potencial 
alergênico pode ser fator de risco 
porque não haveria a indução da to-
lerância oral. A maior diversidade de 
alimentos na infância pode ter efeito 
protetor sobre a sensibilização ali-
mentar. O assunto, no entanto, não 
está completamente estabelecido e 
ainda necessita de estudos adicio-
nais”, explica Dra. Neusa, também 
coordenadora do Setor de Alergia e 
Imunologia Clínica do Departamento 
de Pediatria da FMABC. 

Em razão dos inúmeros bene-
fícios à saúde materna e infantil, o 
novo consenso recomenda, portanto, 

a manutenção da norma da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), que 

estipula o leite materno como fonte 
de amamentação exclusiva até os 

seis meses e de forma complemen-
tar até dois anos ou mais. 
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parcerIa

Projeto “Diretoria Itinerante” percorre cidades de todo Estado para colher demandas regionais da Enfermagem

Medicina ABC recebe diretoria do Coren-SP

A convite do Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de São Paulo 
(Coren-SP), a Faculdade de Medicina 
do ABC sediou, em 27 de abril, encon-
tro dos representantes do órgão com 
profissionais da Enfermagem de todo 
Grande ABC, em evento organizado 
no Anfiteatro David Uip, no campus 
universitário de Santo André. A visita 
faz parte do projeto “Diretoria Itineran-
te” da entidade, que organiza visitas 
periódicas em municípios de todo 
Estado para ouvir demandas locais 
e estreitar vínculos com a categoria. O 
conselho é responsável por fiscalizar 
e normatizar o exercício da profissão 
de enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem no Estado.

A docente do curso de Enferma-
gem da FMABC, Érica Chagas Araújo, 
é conselheira da entidade e compôs a 
mesa de cerimônia junto à diretoria do 
Coren-SP, entre eles a presidente do 
órgão, Dra. Renata Pietro, e Claudio 
Silveira, vice-presidente. O evento foi 
prestigiado por funcionários da enfer-
magem que atuam nas mantidas da 
Fundação do ABC em toda região, além 
de professores e estudantes. 

“Nenhum profissional da saúde 
está mais presente nos serviços do 

que nós. Estamos felizes por termos 
sido escolhidos para sediar este encon-
tro tão importante da nossa categoria, 
especialmente enquanto instituição for-
madora desses profissionais”, disse a 
coordenadora do curso de Enfermagem 
da FMABC, Dra. Rosângela Filipini. 

Após a abertura do evento, os 
convidados puderam interagir e apre-
sentar as suas demandas à diretoria. 
Diversos assuntos foram abordados, 
como precarização do ensino nas 
universidades, especialmente quanto 
à prática do ensino à distância (EAD) 
– frontalmente contestada pelo órgão 
junto ao Ministério da Educação –, além 
da defesa de jornada de trabalho de 
30 horas, definição de piso salarial e 
direito ao descanso noturno. 

Para a presidente do Coren-SP, é 
preciso orquestrar um enfrentamento 
dos problemas em âmbito nacional, 
com apoio da categoria e demais ór-
gãos fiscalizatórios do setor. “A enfer-
magem está doente. Enfrentamos um 
sério subfinanciamento do Sistema 
Único de Saúde, o que compromete 
diretamente a qualidade do serviço 
prestado aos pacientes e as condi-
ções de trabalho dos enfermeiros”, 
disse Dra. Renata. 

Evento reuniu membros do órgão, profissionais de Saúde do ABC, além de docentes e estudantes de Enfermagem

Érica Chagas Araújo, professora  
do curso de Enfermagem

ofIcIal

A Comissão de Ética de Enfermagem 
do Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Santo André tomou posse dia 4 
de maio em cerimônia coletiva promovida na 
sede do Conselho Regional de Enfermagem 
de São Paulo (Coren-SP), na Capital. 

A solenidade contou com a presença da 
presidente da entidade, Dra. Renata Pietro, 
do conselheiro responsável pelas Comissões 
de Ética de Enfermagem, Demerson Bussoni, 
da conselheira Michele Madeira, e da coor-
denadora de Enfermagem, Camila Ladeia 
Brito. “Ética é tudo aquilo que eu possa fazer 
e não tenha vergonha de contar a alguém”, 
disse o conselheiro Bussoni. 

AME Santo André elege Comissão de Ética de Enfermagem

Docente da FMABC comanda projeto do Conselho 

Cerimônia que deu posse a novos membros foi realizada na sede do Coren-SP 

Membros eleitos da Comissão  
de Ética de Enfermagem  

do AME Santo André:

• Maria Nilza da Silva Martine 
Presidente

• Elisangela Gazola de Oliveira 
Secretário

• Vânia de Souza Guedes Santos 
3° Membro Efetivo

• Roberta Neres Batista Pinheiro 
1° Suplente

• Mara Lucia Falasca Ibiapina 
2° Suplente

• Fabiana Pereira Laureano Rocha 
3° Suplente

A docente do curso de Enfer-
magem da FMABC, Érica Chagas 
Araújo, lidera o projeto “Cuidando 
de quem cuida”, do Coren-SP, que 
busca melhorar a saúde mental 
dos enfermeiros por meio de ofi-
cinas, palestras itinerantes e técni-
cas de coaching. “Muitas vezes a 
qualidade de vida dos profissionais 
de enfermagem fica de lado. Nas 
oficinas tentamos despertar no 
profissional as suas necessidades 

pessoais e de transformação. É 
preciso sair do automático”, ex-
plica a professora. Os serviços 
de saúde interessados em levar 
as oficinas às unidades devem 
formalizar a demanda pelo e-mail 
gabinete@coren-sp.gov.br. 

Essa foi a sexta visita feita 
pelo projeto “Diretoria Itinerante” 
do Coren-SP. A equipe já percor-
reu cidades como Santos, Presi-
dente Prudente e Guarulhos.  
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Gesto em forma de agradecimento acontece durante campanha nacional de estímulo à amamentação 

Futuras mamães ganharam kits de enxoval na maternidade do Hospital Municipal Universitário (HMU)

Mães de bebês prematuros presenteiam  
doadoras de leite no HMU de São Bernardo

Alinhadas à Campanha de 
Amamentação lançada em maio 
pelo Ministério da Saúde, as mães 
dos bebês prematuros internados 
no Hospital Municipal Universitário 
(HMU) de São Bernardo decidiram 
homenagear as doadoras de leite 
materno. As mães confeccionaram 
diversos presentes com materiais 
recicláveis como forma de agradeci-
mento. O tema da campanha nacio-
nal deste ano é “Doe leite materno, 
ajude quem espera por você”.

Entre laços, fitas e tecidos, os 
cofrinhos de papelão criaram várias 
formas. Além de objeto de decoração, 
os presentes carregam doses de amor 
e carinho. Gratidão essa que a mãe 
da pequena Allanah, de 15 dias, fez 
questão de escrever em um cartão que 
foi entregue junto ao presente.

“Não tenho palavras para agra-
decer essas mulheres. Estou produ-
zindo esse presente e depositando 
um carinho especial. Eu não conheço 
as doadoras, mas elas me deixam 
muito mais tranquilas. Vou para casa 

sabendo que minha filha está sendo 
muito bem alimentada, mesmo nos 
momentos em que eu não estou aqui”, 
explicou Maria Andress, 22 anos e 
mãe da Allanah.

Técnica de Nutrição do Banco de 
Leite, Paula Oliveira Pereira acaba de 
retornar ao trabalho após período de 
licença-maternidade. Ela foi responsá-
vel por distribuir os presentes às mães 
doadoras. “Todas as lembranças fo-
ram entregues durante a coleta do 
leite. Essas mulheres fazem tão bem 
e acabam não tendo noção de quantas 
crianças ajudam”, disse.

Além de funcionária, Paula 
acaba de se tornar doadora do 
Banco de Leite. Como retornou ao 
trabalho e está longe do filho, a 
funcionária passou a contribuir com 
a coleta. “Eu tiro uma quantidade 
para o meu filho e o restante estou 
doando para o banco. É muito emo-
cionante saber que o meu leite é 
capaz de ajudar esses bebês. Estou 
dando apoio no momento em que 
eles mais precisam”.

PREVENÇÃO
O Banco de Leite do HMU ali-

menta em média 80 bebês prema-
turos por mês. O hospital realiza 
trabalho constante de conscienti-
zação com as mulheres, gestantes 
e puérperas sobre a importância 
da doação. Porém, segundo a nu-
tricionista responsável pelo Banco 
de Leite, o volume de doações 
diminui entre os meses de junho 
e julho.  “Com a proximidade do 
frio, as mulheres acabam deixando 
de doar e a quantidade de leite no 
estoque diminui. Por isso, estamos 
promovemos constantes ações para 
evitar essa redução. O banco tem 
objetivo muito sério de alimentar 
os bebês e deixá-los saudáveis”, 
disse Nerli Andreasse.

Mais informações sobre doação 
ao Banco de Leite do HMU podem 
ser obtidas pelos telefones (11) 4365-
1480, ramal 1203 ou pelo celular (11) 
96194-2262. O serviço funciona 24 
horas e um carro do hospital pode ir 
até o local retirar o leite.

homenagem

Dia Nacional de Doação de Leite Humano é comemorado em 19 de maio

Presidente do FSS, greici Picolo entrega kit para paciente da unidade

Divulgação/PMSBC

celebração

Em ação comemorativa ao Dia das 
Mães, o Fundo Social de Solidariedade 
(FSS) de São Bernardo distribuiu na 
Casa da Gestante, no Hospital Municipal 
Universitário (HMU), em 11 de maio, 
kits de saída da maternidade com duas 
peças de enxoval para as mamães in-
ternadas na unidade.

A Casa da Gestante foi reinau-
gurada pela atual gestão depois de 
ficar anos inativa na gestão anterior. 
O espaço passou por ampla obra de 
revitalização e modernização, com in-
vestimento de cerca de R$ 125 mil. O 
local tem capacidade para receber sete 
gestantes de alto risco e três puérperas 

No Dia das Mães, Casa da Gestante recebe doações do Fundo Social

com recém-nascidos.
A presidente do FSS, Greici Pi-

colo, fez questão de homenagear as 
mulheres, que mesmo diante das di-
ficuldades de uma gestação de risco 
lutam pelo sonho de ser mãe. “É um 
grande exemplo do amor que uma 
mãe sente pelo filho, pela proteção 
e segurança que sentimos ao lado 
dela, e principalmente da doação, de-
dicação e paciência que esta relação 
exige e que já começa na barriga”, 
explicou Greici.

Mamãe de primeira viagem da 
pequena Evelin, a paciente Elisângela 
Araújo agradeceu o presente do Fundo 

Social e o carinho com que foi recebida 
na Casa da Gestante. “Aqui me senti 
mais forte, mesmo estando neste mo-
mento de fragilidade. A acolhida de toda 
equipe foi muito importante tanto para 
mim como para minha bebê”, relatou.

Todas as pacientes internadas no 
local são acompanhadas por equipe 
multiprofissional, composta por médicos 
ginecologistas e obstetras, pediatras, 
psicólogos, nutricionistas, terapeutas 
ocupacionais, enfermeiras, auxiliares 
e técnicos de enfermagem e dentistas, 
que oferecem todo o auxílio necessário 
para preservar a saúde e a vida das 
mães e das crianças.

Divulgação/PMSBC
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destaQue são caetano

Pesquisa do Datafolha entrevistou 822 médicos da cidade de São Paulo
para descobrir quem são os melhores em 11 especialidades

Recepção e salas de raio X ganharam 
decoração infantil temática

Titular da Ginecologia  
está entre “Melhores  

Médicos de São Paulo”

Hospital Márcia Braido 
inaugura setor de

radiologia humanizado

Prefeitura lança aplicativo de  
Saúde para aprimorar  

comunicação com morador

A Revista da Folha, do jornal Folha 
de S. Paulo, trouxe recentemente a 
reportagem de capa “Melhores Médi-
cos”, baseada em pesquisa do Data-
folha que entrevistou 822 médicos da 
cidade de São Paulo “para descobrir 
quem são suas maiores referências”. 
Ao todo foram 27 nomes apontados 
em 11 especialidades. Entre eles, Dr. 
César Eduardo Fernandes, professor 
titular de Ginecologia da Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC) e atual 
presidente da Federação Brasileira das 
Sociedades de Ginecologia e Obstetrí-
cia (Febrasgo).

Sobre o docente do ABC, a revista 
publicou: “Só havia quatro médicos em 
Martinópolis (SP), onde César cresceu. 
O ginecologista lembra de quando o 
pai infartou, aos 44: ‘Minha mãe tinha 
uma bandejinha, um bule e uma xícara 
com renda para servir café que ela só 
usava quando o médico ia em casa. Os 
olhos do meu pai brilhavam só de vê-lo. 
Aquilo me encantava’. Fez carreira na 

Santa Casa e migrou para a Faculdade 
de Medicina do ABC em 2000, onde é 
professor titular. Interessado em alte-
rações hormonais, ele investiga meios 
de tratar problemas pós-menopausais, 
como atrofia vaginal e osteoporose”.

Dr. César Eduardo Fernandes foi 
lembrado na categoria “Ginecologistas/
Obstetras” por 8% dos médicos entre-
vistados. Outro destaque da pesquisa 
do Datafolha, na categoria “Cardiolo-
gistas”, é o Dr. Fabio Biscegli Jatene. 
Formado na turma de 1978 da FMABC, 
ele foi escolhido por 7% dos entrevista-
dos. Atualmente é professor titular da 
disciplina de Cirurgia Cardiovascular da 
Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo (FMUSP).

TITULAR DE gINECOLOgIA
Nascido em 1º de outubro de 1950, 

em Araçatuba (SP), Dr. César Eduardo 
Fernandes graduou-se em Medicina 
pela Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo (1975), onde 

também realizou a residência médica 
em ginecologia e obstetrícia (1979), 
mestrado (1994) e doutorado (1996). 
Defendeu a livre docência na Universi-
dade Federal da Bahia (2004). Iniciou 
sua trajetória na Faculdade de Medicina 
do ABC em meados de 2000, como 
chefe do setor de Climatério, Gineco-
logia Endócrina e Planejamento Fami-
liar do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia. Desde 2011 é professor 
titular de Ginecologia na FMABC, 
com aulas nos cursos de graduação 
e pós-graduação. Na Associação de 
Obstetrícia e Ginecologia do Esta-
do de São Paulo, foi presidente por 
dois mandatos (2010-2011 e 2012-
2013), secretário-geral (2008-2009), 
e diretor científico e coordenador da 
Comissão de Valorização Profissional 
/ Honorários Médicos (2014-2015). 
Em 2015, foi eleito presidente para 
o mandato 2016-2019 da Federação 
Brasileira das Sociedades de Gine-
cologia e Obstetrícia.

A Prefeitura de São Caetano 
inaugurou, em 4 de abril, o setor 
de Radiologia “Dr. Carlos Alberto 
Lopes”, no Hospital Infantil Márcia 
Braido. A recepção principal e as 
salas de raios X foram reformadas 
para receber decoração infantil com 
motivos marinhos. A nova decoração 
criou ambiente lúdico e alegre, que 
tranquiliza as crianças, permitindo a 
realização de exames de forma mais 
humanizada e eficiente.

Na cerimônia, o prefeito José Au-
ricchio Júnior destacou que o prédio 

do hospital tem 46 anos e necessita 
de atualizações. “As unidades de 
saúde funcionam ininterruptamente 
e precisam de constante renovação 
para garantirmos a qualidade do 
atendimento”, disse o prefeito.

O setor foi revitalizado em par-
ceria entre Prefeitura e a Fundação 
Instituto de Pesquisa e Estudo de 
Diagnóstico por Imagem (FIDI), orga-
nização social responsável por gerir 
sistemas de diagnóstico por imagem 
na rede pública de saúde. O investi-
mento foi de cerca de R$ 60 mil. 

São Caetano acaba de disponi-
bilizar para a população um aplicativo 
digital que funciona como guia de infor-
mações sobre a saúde pública muni-
cipal. O lançamento do Portal Saúde 
24 Horas ocorreu dia 21 de maio, no 
Cecape (Centro de Capacitação dos 
Profissionais da Educação) Dra. Zilda 
Arns, no bairro Barcelona.

O dispositivo concentra todos os 
serviços da rede municipal de saúde, 
como unidades mais próximas casa 
do usuário, onde encontrar cada me-
dicamento, médicos e agentes do 

seu bairro, além de informar sobre 
consultas, exames, programas de 
vacinação e atas do Conselho Mu-
nicipal de Saúde.

Com investimento de R$ 76,8 
mil, o aplicativo foi desenvolvido e ali-
mentado com dados nos últimos dez 
meses. O munícipe pode baixar em 
seu celular (Android) gratuitamente pela 
Google Play Store ou acessar pelo site 
portalsaude24horas.saocaetanodosul.
sp.gov.br. Em breve, será disponibiliza-
da a versão para iPhone. É necessário 
fazer um breve cadastro.

Dr. César Fernandes em matéria na Revista da Folha

Prefeito José Auricchio Júnior durante cerimônia de entrega do espaço

Divulgação/PMSCS

Reprodução/Revista da Folha
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Em sintonia com a política munici-
pal de redução de filas na rede básica 
de saúde de Praia Grande, o Complexo 
Hospitalar Irmã Dulce está implantando 
o sistema de prontuário eletrônico do 
paciente em suas unidades. A tecno-
logia permitirá otimizar o atendimento, 
já que serão eliminadas etapas que 
retardam o processamento de infor-
mações sobre os pacientes. Para isso, 
equipes estão sendo treinadas para se 
familiarizar com a ferramenta.

A iniciativa vai ao encontro do que 
preconiza o Ministério Público, que prevê a 
informatização do prontuário eletrônico em 
todo o País até o fim deste ano. Além da 
organização de dados sobre os pacientes, 
os benefícios incluem a integração entre 

unidades e a disponibilização de exames 
laboratoriais e de imagem acessíveis à 
equipe médica durante as consultas.

De acordo com o diretor-geral do 
Complexo Hospitalar, Ricardo Caraje-
leascow, o prontuário eletrônico pode 
possibilitar outras vantagens em rela-
ção ao sistema atual, como a manuten-
ção das informações clínicas de forma 
sigilosa e segura para a geração de 
dados sobre a saúde. “Posteriormen-
te, quando todos os estabelecimentos 
de saúde estiverem com o sistema 
implantado, além de compilar dados 
sobre a movimentação de pacientes, 
será possível verificar a quantidade de 
exames realizados, agendados e seus 
resultados. Esta tecnologia também irá 

ajudar nas prescrições e administração 
de medicamentos, por exemplo, bem 
como quanto ao agendamento de cirur-
gias e outros benefícios”, destacou.

O treinamento dos funcionários 
ocorre ao longo dos próximos meses. 
Além do Hospital Municipal, o sistema 
será implantado na Porta de Entrada 
do Complexo Hospitalar (anteriormente 
chamado de Pronto-Socorro), no Ambula-
tório de Especialidades Cirúrgicas “Maria 
Helena de Oliveira Higa” e na Unidade de 
Pronto Atendimento “Dr. Charles Antunes 
Bechara” – a UPA Samambaia.

A Unidade de Alta Complexidade em 
Cuidados ao Portador de Doença Renal 
Crônica e Terapia Renal Substitutiva, 
Nefro-PG, já conta com o novo sistema.

Com o desafio de manter o con-
trole da tuberculose em um dos me-
lhores patamares no Estado de São 
Paulo, o município de Praia Grande 
organiza constantes encontros com 
profissionais de saúde sobre o tema. 
Em maio, equipes que atuam na Rede 
de Atenção Básica e nas unidades 
do Complexo Hospitalar Irmã Dulce 
participaram de debates sobre as 
peculiaridades do atendimento em 
relação aos casos da doença. 

De acordo com a coordenadora 
do Centro de Referência e Atendi-
mento à Tuberculose e Hanseníase 
(CRATH), a assistente social Jane 
Joice Gimenes, a discussão de casos 
ajuda a preparar o profissional para 
situações inusitadas. “Muitas vezes, 
um problema incomum já pode ter 
sido enfrentado por outros colegas e 
esta oportunidade de sanar dúvidas 
faz com quem os participantes levem 
para suas unidades as experiên-cias 
aqui compartilhadas”, explica. Os 

O momento de dor enfrentado 
por familiares de pacientes com 
quadro clínico de morte cerebral 
é um grande inconveniente para a 
abordagem sobre a doação de ór-
gãos ou não. Para melhorar o aco-
lhimento dos parentes, o Hospital 
Municipal Irmã Dulce criou espaço 
destinado exclusivamente a esses 
casos, permitindo maior sensibi-
lização e privacidade para tratar 

do tema. O local é uma conquista 
do serviço de Humanização, em 
parceria com unidades do Rotary 
Club de Praia Grande.

Localizada ao lado da UTI Adul-
to, no 4º andar, a sala de entrevista 
familiar também pode ser usada 
para comunicação sobre doenças 
de pacientes hospitalizados, o que 
também requer, muitas vezes, tra-
tamento especial e privativo. 

praIa grande

prevençãohumanIzação

Complexo Irmã Dulce inicia implantação de 
prontuário eletrônico do paciente

Funcionários recebem treinamento para  
atender casos de tuberculose

Hospital cria ambiente de 
conforto familiar para usuários

Sistema deve agilizar atendimento e consulta ao histórico de consultas, exames e tratamentos dos usuários

Funcionários estão sendo treinados para utilização da nova tecnologia

Espaço é utilizado para acolhimento adequado de familiares de pacientes internados

debates são realizados em forma de 
dinâmica, quando também ocorrem 
apresentação e atualização de dados 
epidemiológicos sobre a doença. 

DOENÇA
O tratamento da tuberculose pode 

curar praticamente todos os casos. O 
abandono do tratamento antes do 
tempo determinado pelo Ministério da 
Saúde é fator preponderante para difi-
cultar o corte na cadeia de transmissão. 
Essa prática pode fazer com que os 

bacilos que estão no pulmão possam 
sobreviver. Neste caso, o paciente pro-
vavelmente voltará a adoecer.

Os principais sintomas da tubercu-
lose são dor torácica, tosse por mais de 
três semanas, febre vespertina, suores 
noturnos e perda de peso. Caso uma 
pessoa apresente um ou mais desses 
sintomas deve procurar o posto de saú-
de mais próximo de sua residência para 
realizar o exame de Bacilo de Koch, 
conhecido como BK, nome da bactéria 
que causa a doença. 

Equipes da Rede de Atenção Básica e do Complexo participaram de debates sobre o tema
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Objetivo é esclarecer atletas sobre principais lesões envolvidas em cada modalidade, além de trabalhar formas de prevenção

Liga de Medicina Esportiva da FMABC promove 
curso sobre prevenção e lesões no esporte

Fonoaudiologia do Hospital Mário 
Covas treina nutricionistas e copeiras

AME Santo André e FMABC
vacinam contra a gripe

A Liga de Medicina Esportiva da 
Faculdade de Medicina do ABC iniciou 
em maio o primeiro curso de preven-
ção e lesões no esporte. Dirigido a 
todos os atletas universitários, o curso 
aborda assuntos relacionados a todas 
as modalidades esportivas pratica-
das pelos estudantes de Medicina. O 
primeiro módulo, sobre basquete, foi 
promovido dia 9 de maio, no anfiteatro 
do Anexo III. Ao todo, cerca de 30 
pessoas participaram. 

O curso será realizado a cada um 
ou dois meses. O objetivo é fazer com 
que os atletas entendam quais são as 
principais lesões envolvidas em cada 
modalidade, além de trabalhar suas 
formas de prevenção. “Dependendo 

do gesto esportivo, cada modalidade 
apresenta um tipo específico de lesão. 
Também iremos convidar um ex-atleta 
de expressão para conversar sobre sua 
experiência na modalidade”, explica o 
patrono da Liga, Dr. Marcelo Schmidt 
Navarro, chefe do grupo de Traumatolo-
gia Esportiva da Disciplina de Ortopedia 
e Traumatologia da FMABC. 

No módulo de estreia participa-
ram o chefe do Grupo de Ombro e 
Cotovelo da Ortopedia da FMABC, 
professor Dr. Roberto Ikemoto, e o 
coordenador de Fisioterapia do time 
de basquete da Sociedade Esportiva 
Palmeiras, Petrick Sato. Marta Sobral, 
ex-jogadora da seleção feminina de 
basquete, medalhista de ouro no Pan 

Americano de Havana (1991), meda-
lha de prata nas Olimpíadas de Atlanta 
(1996) e bronze em Sydney (2000), 
também marcou presença no evento. 
“A Marta é fantástica. Compartilhou 
sua experiência, assinou uma bola 
de basquete para o basquete femini-
no, trouxe suas medalhas olímpicas, 
além da tocha olímpica que teve a 
oportunidade de carregar em 2014”, 
disse o patrono da Liga. 

A Liga de Medicina Esportiva da 
FMABC (SAMEE), atualmente pre-
sidida por Monica Yhasmin de Lima 
Redondo, é uma junção das disciplinas 
de Ortopedia e Traumatologia, Pneu-
mologia e Cardiologia da FMABC. O 
próximo curso será sobre futebol. 

A equipe de fonoaudiologia 
do Hospital Estadual Mário Co-
vas de Santo André preparou, em 
maio, novo treinamento direcio-
nado à equipe de nutricionistas e 
copeiras da unidade. O objetivo é 
destacar a importância da deglu-
tição e a forma como o alimento 
deve ser servido aos pacientes. 
A depender da enfermidade, a 
integridade das estruturas ana-
tômicas empregadas no “ato de 
engolir” pode ser comprometida. 

Os treinamentos ocorreram dias 
15 e 24 de maio no Centro de 
Estudos do hospital. 

“O distúrbio da deglutição é 
denominado disfagia. O fonoau-
diólogo avalia e reabilita a deglu-
tição, assim como determina a 
melhor consistência da dieta via 
oral, eliminando ou minimizando 
os riscos de engasgos e bronco-
aspiração do paciente”, explica a 
coordenadora da Fonoaudiologia, 
Marisa Ruggieri Marone. 

As nutricionistas são respon-
sáveis por definir os nutrientes 
necessários para a recuperação 
do paciente, sendo primordial a 
interação entre as equipes para 
pleno desenvolvimento do pro-
cesso de reabilitação clínica. 

A capacitação conta com o 
apoio da diretoria-geral e diretoria 
administrativa do hospital. O objetivo 
é manter a interação multidisciplinar 
para aperfeiçoamento constante da 
assistência prestada ao usuário.  

O Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME) 
de Santo André organizou, 
entre 9 e 11 de maio, cam-
panha de vacinação contra a 
gripe que funciona contra os 
três tipos de vírus: variações 
H1N1, H3N2 e B. Foram 
imunizados cerca de 200 
funcionários da unidade. 

Já os colaboradores da 
Fundação do ABC e Faculda-
de de Medicina do ABC par-
ticiparam da campanha dia 
28 de maio, no campus uni-
versitário de Santo André. A 
campanha foi promovida pelo 
curso de Enfermagem, que 
também ofereceu imunização 
contra a febre amarela. 

As doses foram destina-
das a funcionários diretos e 
terceirizados. Segundo di-

novIdade

santo andré campanha nacIonal

Primeira aula contou com a presença do fisioterapeuta do Palmeiras e da 
atleta campeã olímpica de basquete, Marta Sobral

As atividades ocorreram dias 15 e 24 de maio no Centro de Estudos da unidade

Vacinação na Fundação do ABC e FMABC foi 
organizada pelo curso de Enfermagem 

retrizes do Ministério da Saúde, 
trabalhadores da saúde perten-
cem aos grupos prioritários para 
proteção, assim como idosos, 
crianças e gestantes. De acordo 

com recente levantamento 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a gripe mata 
mais de 650 mil pessoas 
todos os anos. 
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Trabalho recebeu “Prêmio Especial” no Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa; disciplina de Oftalmologia teve 11 premiações 
e 49 participações no evento, tanto na coordenação de mesas e palestras como na apresentação de trabalhos científicos

Vídeo da Oftalmo ABC é premiado
em congresso e ‘viraliza’ na internet

Reumatologia no ‘Dia Mundial da Espondilite’

A disciplina de Oftalmologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC marcou 
presença na 18ª edição do Congresso 
Internacional de Catarata e Cirurgia 
Refrativa – mais conhecido pela sigla 
BRASCRS –, realizada entre os dias 
16 e 19 de maio no Transamérica Expo 
Center, na Capital. Ao todo foram 11 pre-
miações e 49 participações da Oftalmo 
ABC no evento, com destaque para o 
vídeo “O outro lado”, vencedor na cate-
goria “Prêmio Especial” do Festival de 
Filmes Científicos. Assinado pelas dou-
toras Erica Ferraz e Elen Nishi, o filme 
destaca a importância da humanização 
nos serviços de saúde. Acompanha a 
rotina dos pacientes até chegarem à 
consulta, propondo aos médicos uma 
inversão de papéis, para que sintam 
as dificuldades e os obstáculos dos 
usuários – especialmente do Sistema 
Único de Saúde (SUS) – em busca de 
atendimento.

Em menos de uma semana, o vídeo 
que emocionou a plateia no BRASCRS 
foi visto no YouTube por mais de 27 mil 
pessoas e está disponível no link: https://
bit.ly/2Mk0PRt.

18º BRASCRS
O congresso internacional da Asso-

ciação Brasileira de Catarata e Cirurgia 
Refrativa é considerado o terceiro maior 
congresso da subespecialidade no mun-
do e o maior do hemisfério sul. Neste 
ano foram mais de 30 convidados inter-
nacionais – sem contar os da América 
Latina, além de aproximadamente 250 
palestrantes brasileiros do mais alto 
nível prático e científico.

A equipe da Oftalmo ABC participou 
em peso do evento, com cerca de 80 
profissionais entre docentes, médicos, 
residentes e fellows. Ao todo foram 11 pre-
miações (3 vídeos e 8 casos clínicos) e 49 
participações, sendo 4 coordenações de 
mesa, 7 palestras, 3 discussões de mesa, 
15 casos clínicos, 14 vídeos científicos, 5 
instruções em curso e 1 pôster.

Segundo o professor da FMABC 
e chefe do Setor de Cirurgia Refrativa, 
Dr. Edmundo José Velasco Martinelli, 
a disciplina de Oftalmologia incentiva a 
produção científica entre seus residen-
tes e fellows, o que tem aumentado o 
número de participações e premiações 
nos congressos ao longo dos anos. “No 

A disciplina de Reumatologia da Faculdade de 
Medicina do ABC participou em 6 de maio de um 
grande evento ao ar livre no Parque do Povo, na 
Capital, em comemoração ao Dia Mundial da Es-
pondilite Anquilosante – celebrado globalmente em 
7 de maio. Atividades como caminhada, aulas de 
yoga e zumba integraram a ampla programação, que 
contou com presenças da Dra. Sônia Maria Loduca 
Lima, professora da FMABC, e das alunas do quarto 
ano de Medicina, Giovanna Tiemi Tanaka, Rafaela 
Tiemi Vicentin e Roberta Salles Kesselring.

A espondilite anquilosante é uma doença reumá-
tica crônica que afeta a coluna vertebral e articulações 
sacroilíacas, causando a chamada dor inflamatória. 
Em geral, manifesta-se no início da vida adulta e 

afeta predominantemente o sexo masculino. As 
principais características da doença são: dor que 
tem seus primeiros sintomas antes dos 40 anos de 
idade; não melhora com o repouso e tem alívio com 
movimentação; leva ao despertar durante a noite; 
provoca rigidez após períodos de inatividade, como 
pela manhã, por exemplo; e melhora com o uso de 
anti-inflamatórios não hormonais.

ENCONTRO DA SPR
Entre os dias 17 e 19 maio, a disciplina de Reuma-

tologia marcou presença no “24° Encontro Avançado 
de Reumatologia (ERA)”, da Sociedade Paulista de 
Reumatologia (SPR). Considerado o evento mais 
importante da SPR, o encontro contou com participa-

ção de 848 reumatologistas de todo o País. Professor 
titular da FMABC, Dr. Abel Pereira de Souza Junior 
integrou banca de avaliação de trabalhos científicos, 
enquanto o docente Dr. José Carlos Mansur Szajubok 
presidiu a conferência “Inteligência Artificial”. Já a Dra. 
Sônia Maria Loduca Lima participou da mesa redonda 
“Entesopatia - inflamatória ou mecânica?”, quando 
ministrou a aula “Tratamento das entesites”.

Atualmente, os três docentes da Medicina ABC 
exercem funções importantes nas sociedades repre-
sentativas da Reumatologia brasileira. Os doutores 
Abel e José Carlos fazem parte da Comissão de 
Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia (SBR), enquanto a Dra. Sônia é co-
ordenadora do subcomitê de Artrite Psoriásica da 

catarata e cIrurgIa refratIva

7 de maIo

grupo da FMABC em evento na Capital

Equipe da Oftalmo ABC durante 18º BRASCRS; em destaque, entrega de prêmio à Dra. Elen Nishi

SBR. Na Sociedade Paulista de Reumatologia, Dr. 
Abel é membro da Comissão Científica, e o Dr. José 
Carlos é secretário da Diretoria Executiva.

caso específico da produção de filmes, 
teremos em outubro a 15ª edição do 
Festival de Vídeos Científicos do ABC. 
Trata-se de um concurso interno da 
Oftalmo ABC, com as mesmas regras 
do BRASCRS. É realizado anualmente, 
com participação obrigatória de todos 

os residentes e fellows, tendo como 
comissão julgadora os professores da 
disciplina. Graças e esse tipo de ini-
ciativa, o ABC tem se aprimorado ano 
a ano. Hoje somos reconhecidos pela 
nossa produção de vídeos em Oftalmo-
logia, pois, desde 2008, nos diversos 

congressos nacionais e internacionais, 
sempre temos algum membro da equi-
pe premiado”, destaca Martinelli, que 
participou da edição 2018 do BRAS-
CRS como palestrante, coordenador 
de mesa, discutidor e orientador de 
diversos trabalhos apresentados.
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Ação ocorre pelo quarto ano consecutivo; população 
contou com orientações gratuitas de docentes e alunos 

Curso de Farmácia 
promove campanha 
sobre uso racional  
de medicamentos

Hospital de Francisco Morato  
organiza “Halloween das Bactérias”

Oficinas e palestras no 
Emílio Ribas do Guarujá

São Bernardo conscientiza crianças 
internadas sobre lavagem das mãos

O curso de Farmácia da Faculdade 
de Medicina do ABC organizou, em 8 
de maio, pelo quarto ano consecuti-
vo, a Campanha de Uso Racional de 
Medicamentos. O objetivo é celebrar o 
Dia Nacional do Uso Racional de Medi-
camentos – comemorado oficialmente 
em 5 de maio. O evento ocorreu no 
prédio Anexo III. 

A ação teve participação dos profes-
sores Ana Elisa Prado Coradi, coordena-
dora do evento, Ana Beatriz Ramos de 
Oliveira Pinn, vice-coordenadora do curso, 
José Armando Júnior, professor de Far-
macobotânica e Fitoterápicos, Sonia Hix, 
coordenadora do curso, além da Liga de 
Assistência Farmacêutica e discentes. 

Entre 9h e 13h, o evento teve como 
público-alvo os pacientes atendidos nos 
ambulatórios de especialidades da facul-
dade, assim como seus acompanhantes. 
Das 17h30 às 18h30, a ação foi direcio-
nada a alunos e professores dos diversos 
cursos de graduação.  

Foram oferecidas gratuitamente à 
população palestras e orientações so-
bre riscos da automedicação, descarte 
adequado de medicamentos vencidos, 
prescrição médica, consumo de bebi-
das alcoólicas durante tratamento me-
dicamentoso, uso de fitoterápicos, entre 

outros temas. A equipe também montou 
estandes com demonstrações de diferen-
tes formulações farmacêuticas e formas 
corretas de descarte. O público respon-
deu a questionários aplicados sobre o 
tema da campanha e recebeu folhetos 
informativos preparados pelo curso de 
Farmácia da FMABC. 

RISCOS À SAÚDE
Segundo informações do Ministério 

da Saúde, a automedicação traz grandes 
riscos à saúde, pois a ingestão de subs-
tâncias de forma inadequada pode causar 
reações como dependência, intoxicação 
e até mesmo a morte. A receita médica 
é a garantia de que houve uma avalia-
ção profissional para que determinado 
paciente utilize o medicamento.

O Dia Nacional do Uso Racional de Me-
dicamentos tem justamente esses objetivos: 
alertar a população sobre os riscos, assim 
como ressaltar o papel do uso indiscrimi-
nado de medicamentos e a automedicação 
como principais responsáveis pelos altos 
índices de intoxicação por remédios.

Além do agravamento de doenças, a 
automedicação pode promover a combi-
nação errada de substâncias, com riscos 
de anular ou potencializar os efeitos dos 
medicamentos em uso.

Em busca de conscientizar e intera-
gir com os pacientes internados, o Hos-
pital e Pronto-Socorro Central (HPSC) 
de São Bernardo realizou, pela primeira 
vez, uma ação para ensinar as crianças 
sobre a importância de lavar as mãos. A 
atividade aconteceu dia 15 de maio.

fmabc semana de hIgIenIzação das mãos

Funcionários participaram de atividade lúdica sobre o tema

Nos dias 11 e 12 de abril a Co-
missão de Higienização das Mãos do 
Hospital Estadual de Francisco Mora-
to realizou um evento lúdico batizado 
de “Halloween das Bactérias”. O ob-
jetivo é orientar os funcionários sobre 
a importância da higienização correta 
das mãos. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) recomenda cinco 
momentos para limpeza adequada 
das mãos: antes de contato com o 
paciente; antes da realização de pro-
cedimento; após risco de exposição a 
fluidos biológicos; após contato com 
o paciente e após contato com áreas 
próximas ao paciente, mesmo que 
não tenha o tocado. Os membros 
do grupo abordaram funcionários e 
aplicaram perguntas técnicas sobre 
o tema, além de submetê-los a exer-

cícios de higiene das mãos. Quem teve 
bom desempenho foi premiado. Quem 
errou foi orientado pelos membros da 

comissão e convidados a deixar a marca 
das mãos em um quadro simbólico cha-
mado “painel do compromisso”.

Entre os dias 21 e 25 de maio 
o Serviço de Controle de Infecção 
(SCIH) do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II do Guarujá realizou a 
Semana de Higienização das Mãos. 
Foram feitas várias atividades como 
abordagem com a máquina de visua-
lização de higiene correta das mãos, 
além de palestras e treinamentos 
ministrados pelo presidente da Co-
missão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), Richard Roger. 

Já o Dr. Gustavo Vinicius Pas-
quarelli realizou a palestra com o tema 
“O cuidado com a Sepse está em suas 
mãos” e a enfermeira do SCIH abor-

dou a “Importância da higiene das mãos”. 
Por fim, a advogada da unidade, Daniele 
Barboza, falou sobre aspectos jurídicos 
em relação aos casos que envolvem 

infecção hospitalar e geram processos 
judiciais. Uma oficina com os pacientes 
internados enfatizando a importância da 
prática encerrou as atividades.

Entre bexigas, personagens ani-
mados, máscaras e muita diversão, os 
enfermeiros, especialistas do Serviço de 
Controle Hospitalar e os profissionais da 
equipe multiprofissional criaram o “Time 
da Higienização das Mãos”, cujo objetivo 
foi interagir com as 32 crianças interna-

das na unidade. Foi divulgado conteúdo 
completo e explicativo sobre quais são os 
tipos de bactérias que podem existir nas 
mãos e a melhor forma de evitá-las. Além 
das crianças, os funcionários do HPSC 
também foram submetidos a treinamento 
para higienizar as mãos. 

Equipe do curso de Farmácia da Faculdade de Medicina do ABC

Evento foi organizado pelo Serviço de Controle de Infecção (SCIH) da unidade
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Dr. Kuroiwa, formado na instituição em 1976, integra o Conselho de Curadores da FUABC

Procurada pelo Estado, Oncologia Pediátrica da Medicina ABC inicia tratativas para auxiliar na criação de um centro de diagnóstico da doença

Evento integra calendário de atividades de aniversário da EPM-Unifesp, que completa 85 anos em 2018 

FMABC e Governo do Amapá estudam  
parceria sobre tratamento de câncer infantil

Wagner Kuroiwa expõe obras na Escola Paulista de Medicina

A Faculdade de Medicina do ABC, 
por meio do Ambulatório de Oncologia 
Pediátrica, iniciou em maio tratativas 
junto ao Governo do Amapá para auxi-
liar o Estado na criação de um centro 
de diagnóstico avançado da doença. O 
coordenador do Ambulatório, Dr. Jairo 
Cartum, foi um dos convidados do 1º Se-
minário Estadual de Oncologia e Onco-
hematologia do Amapá, realizado entre 
os dias 17 e 19 de maio, em Macapá. 
A iniciativa, de caráter científico, é do 
Governo do Estado e visa debater os 
primeiros passos para atualizar proto-
colos e estabelecer novos tratamentos e 
ações para o controle do câncer.

A participação da FMABC na criação 
do serviço se dá especialmente quanto 
à capacitação técnica dos profissionais 
de saúde da rede municipal e estadual 
voltados ao cuidado do paciente com 
câncer. “Já temos reunião agendada 
para discutirmos essa parceria, que 
pode trazer grandes benefícios quanto 
ao acesso a tratamentos da população 
com câncer no Amapá. Sabemos que o 
diagnóstico precoce faria a diferença. 
Recebemos no Estado de São Paulo 

crianças da Amazônia com tumores 
muito avançados. E quando chegam 
a São Paulo, já não há muito o que 
fazer. Isso mudaria se houvesse um 
trabalho de diagnóstico precoce nessa 
área. Tudo começa através da capa-
citação e o Amapá está de parabéns 
por promover um evento tão importante 
como esse. Esperamos abrir muitas 
portas para poder ampliar o processo 
de tratamento”, disse Cartum, após a 
apresentação no seminário.

Segundo o diretor da Unidade de Alta 
Complexidade em Oncologia (Unacon) 
do Hospital de Clínicas Alberto Lima, em 
Macapá, são atendidas 800 pessoas por 
mês com suspeitas ou em tratamento 
contra o câncer em todo o Estado. A 
maioria faz acompanhamento a longo 
prazo. “Encaminhamos para fora do Es-
tado 90% dos casos, pois são pacientes 
que precisam de radioterapia e serviço de 
oncopediatria”, disse Roberto Marcel.

Para a coordenadora de Gestão do 
Trabalho e Educação da Secretaria de 
Estado da Saúde, Monica Oliveira, a 
oncologia é um tema que precisava ser 
abordado no Amapá, devido à carência 

Médico e artista plástico, Dr. Wagner 
Shiguenobu Kuroiwa teve 21 obras expos-
tas na Escola Paulista de Medicina (EPM) 
de 5 a 29 de junho, no Edifício de Pesquisa 
II da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), em São Paulo. Dr. Kuroiwa, 
formado na instituição em 1976, é diretor 
do Departamento de Proteção à Saúde e 
Vigilâncias de São Bernardo (SP) e integra 
o Conselho de Curadores da Fundação do 
ABC, onde foi vice-presidente no ano pas-
sado. A mostra faz parte do calendário de 
atividades de aniversário da EPM, que em 
2018 completa 85 anos de existência.

Foram expostas 21 obras, muitas 
com reprodução do prédio principal da 
instituição. Entre os destaques também 
estiveram uma instalação com a imagem 
de Jesus Cristo crucificado, em um im-
pressionante painel de 3,5 metros de 
altura e 2,1 metros de largura. “Cristo” foi 
pintado com pastel aquarela e vernizes 
sobre uma montagem de 86 radiogra-
fias, ultrassonografias e tomografias ga-
rimpadas em pronto-socorros – cada um 
dos exames revelando um tipo de lesão: 
fraturas, tiros, próteses e placas.

O artista também pintou nas paredes 

do Laboratório de Anatomia da universi-
dade imagens do teto da Capela Sistina, 
residência oficial do Papa, inspirada na 
clássica obra de Michelangelo, pintor e 
escultor italiano. Em 2017, expôs na 
Pinacoteca da Associação Paulista de 
Medicina (APM), em São Paulo, 25 pin-
turas e desenhos com técnicas variadas 
– como bico de pena, aquarela, pastel, 
entalhes em madeira e acrílica sobre 
tela. Os trabalhos estrearam o espaço 
cultural na APM, onde a ideia é divulgar 
novos e consagrados valores das artes 
plásticas brasileiras.

IntercâmbIo acadêmIco

pInturas

de capacitação de profissionais da área. 
“Com as experiências repassadas pelos 
palestrantes, podemos ver que o Amapá 
não está aquém com relação ao trata-
mento em outros estados. É importante, 
porém, que tenhamos a avaliação desses 
profissionais que trouxeram propostas de 

projetos que serão desenvolvidos a partir 
desse seminário”.

Participaram do evento oncologis-
tas, hematologistas, psicólogos, nutri-
cionistas, fisioterapeutas, cirurgiões, 
urologistas, entre outros profissionais 
da saúde. A programação trouxe pa-

lestras, mesas redondas e debates nas 
áreas clínicas e cirúrgicas de oncologia 
clínica e pediátrica, mastologia, gine-
cologia, urologia, cirurgia de cabeça 
e pescoço, urgências cirúrgicas em 
oncologia, cirurgia geral oncológica, 
radioterapia e quimioterapia.

Divulgação/governo do Estado do Amapá

O coordenador do Ambulatório de Oncologia Pediátrica, Dr. Jairo Cartum, foi um dos convidados do 
1º Seminário Estadual de Oncologia e Oncohematologia do Amapá
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Novo sistema informatizado vai agilizar entrega de remédios, combater desperdícios e garantir abastecimento nas unidades de saúde

Santo André entrega centro de suprimentos da  
saúde e moderniza distribuição de medicamentos 

A Prefeitura de Santo André deu 
mais um importante passo rumo à mo-
dernização do sistema de saúde com a 
entrega do novo Centro de Gestão de 
Suprimentos da Saúde, na Vila Homero 
Thon. O espaço de 3.200 m², entregue 
em 27 de abril, vai acomodar todos os 
medicamentos utilizados na rede mu-
nicipal de saúde e também o arquivo 
morto de prontuários. Mais do que um 
novo local de armazenamento, a inau-
guração marca o início de um inédito 
sistema informatizado de distribuição de 
remédios, com logística que vai agilizar 
a entrega dos medicamentos, combater 
desperdícios e garantir o abastecimento 
nas unidades dentro das diretrizes do 
programa Qualisaúde.

A disponibilização do espaço, além 
de toda logística de entrada e saída de 
medicamentos será feita pela empresa 
LogFarma, por meio de contrato firma-
do em R$ 350 mil por mês. A empresa 
disponibiliza também nova frota de veí-
culos para atendimento das demandas, 
com duas vans e um caminhão com 
refrigeração, mais de 50 funcionários e 
sistema informatizado para controle e 

catálogo de produtos, a fim de garantir 
a austeridade do processo e evitar a 
perda de medicamentos.  

“A informatização de todo o pro-
cesso é imprescindível. Estimamos que 
pelo menos 40% das perdas financeiras 
causadas por ferramentas ultrapassadas 
serão evitadas. Com esse novo siste-
ma, teremos pessoas da prefeitura e 
da empresa contratada conferindo a 
quantidade entregue pelos fornecedo-
res, a quantidade estocada, distribuída 
e quanto ainda está disponível nas uni-
dades. Tudo com código de barras”, 
explicou o prefeito Paulo Serra, durante 
a cerimônia de inauguração.

O novo formato também terá impac-
to no atendimento dentro do consultório. 
“O médico, ao prescrever o medicamen-
to, terá acesso à disponibilidade do re-
médio no próprio computador. Tudo isso 
faz parte da modernização prevista pelo 
Qualisaúde”, afirmou o prefeito. 

HISTÓRICO
Ao assumir a gestão, o prefeito Pau-

lo Serra vistoriou o então Almoxarifado 
Central, localizado na Vila Pires, onde 

melhorIas

eram armazenados todos os materiais 
da rede de saúde. No local, o chefe do 
Executivo constatou problemas como bai-
xa condição sanitária, controle antiquado, 
além de desabastecimento de 75% do 
setor de medicamentos. A partir desse 

diagnóstico, a primeira ação do governo 
foi resolver as pendências financeiras 
para normalizar o abastecimento na ci-
dade. Em maio de 2017, foram pagos 
R$ 7 milhões aos fornecedores dos me-
dicamentos da rede municipal, saldando 

totalmente a dívida dessa natureza e re-
cuperando a credibilidade do Executivo 
perante os fornecedores. Na sequência, 
foi lançado o programa Qualisaúde, que 
está modernizando toda a rede de saúde 
andreense. 

guarujá

Dia 18 de maio o Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas do Gua-
rujá realizou o 10º encontro do seu 
ciclo de palestras, desta vez sobre 
os aspectos atuais da Influenza. O 
evento ocorreu no Teatro Municipal 
Procópio Ferreira e contou com a 
presença de profissionais da saúde 
e estudantes da região. 

O evento foi presidido pelo Dr. 
Renato Luís Borba, diretor técnico 
da unidade, e moderado pelo Dr. 
Roberto Soerensen, médico infec-
tologista da Comissão de Controle 

Emílio Ribas promove ciclo de palestras sobre Influenza

Evento foi promovido no Teatro Municipal Procópio Ferreira

A assessora científica Dra. 
Sandra Tomito, a professora Dra. 
Ana Paula Nunes Viveiros, coor-
denadora da Vigilância Epidemio-
lógica de Santos, e a enfermeira 
Denise Tilieri Salvador finalizaram 
as apresentações. 

O evento contou com a presen-
ça do setor de Imunização da Pre-
feitura do Guarujá, que aplicou 90 
doses da vacina contra a Influenza. 
Alimentos arrecadados como entra-
da foram doados ao Fundo Social 
de Solidariedade do Guarujá.

de Infecção Hospitalar (CCIH). 
Entre os palestrantes estiveram 

a professora Dra. Telma Regina Car-
valhanas, diretora da Divisão de Do-
enças Respiratórias do CVE-SP, que 
abordou o panorama e a epidemiolo-
gia da Influenza no País e no mundo. 
Na sequência o professor Dr. Marcos 
Montani Caseiro, médico, pesquisador 
e infectologista, e o Dr. Gustavo Vini-
cius Pasquarelli, coordenador do ER II, 
palestraram quanto à importância do 
manejo clínico, diagnóstico precoce e 
tratamento adequado da Influenza.

Espaço de 3.200m² acomoda todos os medicamentos utilizados na rede municipal de saúde, além do arquivo morto de prontuários

Ricardo Trida/PSA
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ALERgIA A DROgAS - Quase 
todos os medicamentos podem 
causar efeitos adversos e rea-
ções alérgicas. Trata-se de um 
tema extremamente sensível, 
pois a cada dia novas drogas 
são disponibilizadas no merca-
do, aumentando os riscos da 
população a possíveis reações 
adversas – que podem ser 
desde uma simples erupção 
na pele até casos gravíssimos 
de edema de glote ou choque 
anafilático, por exemplo. Pen-
sando na importância de ca-
pacitar profissionais da saúde 
para reconhecer e saber lidar 
com esse tipo de intercorrência, 

TURMA DE 1978 – Cerca 
de 50 ex-alunos da turma de 
1978 estiveram reunidos em 
19 de maio na Faculdade de 
Medicina do ABC em confra-
ternização pelos 40 anos de 
formação médica. Na lista de 

participantes, alguns atuais 
docentes da FMABC marca-
ram presença, entre os quais 
os doutores Arthur Guerra de 
Andrade (titular da disciplina 
de Psiquiatria), Milton Jorge 
de Carvalho (Obstetrícia e 

Ginecologia) e José Antonio 
Bento (Cirurgia Geral e do 
Aparelho Digestivo), além 
de José Luiz Ferreira Dias, 
da equipe de Cirurgia Pedi-
átrica do Hospital Estadual 
Mário Covas.

SEMANA DE IMUNODEFI- 
CIÊNCIAS – Professora de Imu-
nologia Clínica e imunologista 
do Ambulatório de Infecções 
de Repetição da Faculdade de 
Medicina do ABC, Dra. Anete 
Sevciovic Grumach viajou pelo 
Brasil em maio com a missão 
de divulgar a Semana Mundial 
das Imunodeficiências Primá-
rias, cujo tema central neste 
ano é a investigação e o diag-
nóstico precoces. A Universida-
de Federal de Goiás, Hospital 
da Criança de Brasília e re-
gional Goiás da Associação 

NOVO DIRETOR – O advogado 
Filinto de Almeida Teixeira é o 
novo diretor-geral do Complexo 
Hospitalar de São Caetano do 
Sul. Seu nome foi aprovado entre 
membros do Conselho de Cura-
dores da Fundação do ABC, em 
reunião realizada dia 26 de abril, 
na sede da entidade, em Santo 
André. Filinto substitui a também 
advogada Patrícia Veronesi. 

CURSO PNEUMOLOgIA - A 
disciplina de Pneumologia da 
Faculdade de Medicina do 
ABC, com apoio da Sociedade 
Acadêmica de Pneumologia e 
Tisiologia (SAPT), promoveu 
em 10 de maio um curso in-
trodutório sobre Oncologia 
em Pneumologia, Tabagismo 
e Doenças Associadas, Rea-
bilitação Pulmonar e Espiro-
metria. O evento, direcionado 
aos estudantes de Medicina, 
ocorreu no anfiteatro Dr. David 
Uip. As aulas foram ministra-

as disciplinas de Farmacologia 
e de Dermatologia da FMABC 
organizaram em 5 de maio a 
primeira edição do “Curso de 

Imersão em Reações Adversas 
a Drogas - CIRAD”, realizado 
no Anfiteatro David Uip, no 
campus da faculdade. 

Folha do ABC/Marco Aurelio Zerlin

SUSTENTABILIDADE – Cerca 
de 30 funcionários da área de 
enfermagem do Ambulatório 
Médico de Especialidades 
(AME) de Santo André parti-
ciparam, em 17 de maio, de 
uma palestra ministrada por 

José Alexandre Filho, do de-
partamento de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade da Funda-
ção do ABC. O encontro teve 
como tema a nova resolução da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), nº 222/2018, 

publicada em março, que dis-
põe sobre os requisitos de boas 
práticas de gerenciamento dos 
resíduos de serviços de saúde. 
A atividade será realizada até 
setembro em todas as unida-
des sob gestão da FUABC. 

das, respectivamente, pelo Dr. 
Carlos Henrique Teixeira (foto), 
Dr. Adriano César Guazelli, 
Dra. Selma Denis Squassoni 
e Dr. Rafael Rodrigues de Mi-
randa. A SAPT é responsável 

por atendimento médico nos 
ambulatórios de Pneumologia 
Infantil, que tratam de fibrose 
cística e Doenças Progres-
sivas Obstrutivas Crônicas 
(DPOCs). 

Brasileira de Alergia e Imu-
nologia (ASBAI) foram alguns 
pontos de parada da docente 
do ABC. Além disso, houve 

dias 4 e 5 de maio o Encontro 
ASBAI-BRAGID (Grupo Bra-
sileiro de Imunodeficiências), 
em São Paulo. 

Coordenadores do CIRAD, Dr. Paulo Criado, Dra. Roberta Criado e Dr. David Feder




