
Alunos da Faculdade de Medicina do ABC organizaram, entre 6 a 10 de agosto, duas importantes atividades científicas no campus universitário  
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Recentemente, tivemos no Hos-
pital Nardini uma visita surpresa de 
deputados estaduais que integram a 
chamada “CPI das OSs” (Organiza-
ções Sociais), da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo (Alesp). 
Aproveitamos a oportunidade para 
deixar muito claro que a Fundação 
do ABC é totalmente favorável aos 
trabalhos da CPI e permitimos à co-
mitiva acesso irrestrito à unidade de 
saúde. Da mesma maneira, os ilustres 
deputados já haviam solicitado exten-
sa lista de documentos e contratos do 
Hospital Estadual Mário Covas, em 
Santo André, a qual encaminhamos 
na totalidade para apreciação.

Esse compromisso com a trans-
parência, com a prestação de serviço 
de qualidade e com a coisa pública 
ficará cada vez mais evidente com 
o passar dos dias. Em Mauá, foi a 
própria FUABC que procurou o Mi-
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Há menos de um mês à frente da 
Fundação do ABC, tenho participado 
de reuniões com os departamentos da 
mantenedora, buscado informações 
detalhadas sobre os contratos de ges-
tão e os convênios, e aprofundado o 
entendimento sobre a atual situação 
econômico-financeira da instituição. 
Apesar do pouco tempo de casa, já 
está bem claro que teremos muito 
trabalho pela frente.

Chego à FUABC convidado pelo 
prefeito Orlando Morando, quem de-
legou a missão de resgatar a entidade 
da profunda crise que tem atravessado 
nos últimos anos. Venho não como 
procurador, mas como São Bernar-
do! A Fundação do ABC é mantida 
pelos três municípios do ABC, recebe 
recursos do Poder Público e, dessa 
forma, estamos falando única e exclu-
sivamente da coisa pública.

É com esse pensamento que va-
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Quem somos mensagem

Controle, transparência e gestão

Santo André cria Complexo Regulador e reduz 
espera por atendimentos e transferências 

nistério Público para denunciar a falta 
de repasses da Prefeitura e a situação 
crítica enfrentada para a manutenção 
dos serviços, em função da dívida mi-
lionária do município com a FUABC. 
No momento, temos trabalhado con-
juntamente com o MP e a atual gestão 
da Prefeitura em busca de soluções 
para a grave situação da Saúde Pú-
blica da cidade.

Aos poucos vamos analisar to-
dos os contratos, todos os convê-
nios, unidade por unidade. Nosso 
objetivo é sistematizar os processos 
em toda a FUABC, com mecanismos 
rigorosos de controle, transparência 
e gestão. Queremos uma Fundação 
do ABC forte, alicerçada em pro-
cessos de gestão que resgatem a 
confiabilidade e a credibilidade da 
instituição, e que sejam perpetuados 
independentemente de quem esteja 
à frente da Presidência.

Capacidade de agendamento da rede será dobrada, passando de 15 mil para 30 mil por mês

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

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

mos lidar com todas as situações na 
FUABC nesta Presidência. Austeridade, 
responsabilidade, transparência e rigo-
roso cumprimento de regras, normas, 
regimento e estatuto. Somente com 
base nesses princípios começaremos 
a mudar o quadro, a virar o jogo.

gestão

A Prefeitura de Santo André, por 
meio do programa Qualisaúde, inau-
gurou em julho o Complexo Regulador 
Municipal, responsável pelo gerencia-
mento de consultas e exames, auditoria 
de contratos de prestadores de serviços 
e articulação de vagas com hospitais 
municipais e serviços de referência. 
Com a implantação do novo serviço, 
a capacidade de agendamento pela 
central de vagas da rede será dobrada, 
passando de 15 mil para 30 mil ofertas 
mensais de consultas e exames. 

 “Às vezes, as pessoas pensam 
em saúde naquilo que elas podem ver, 
como postos e UPAs, por exemplo, 
mas esse serviço que inauguramos tem 
fundamental importância para agilizar 
o atendimento de quem mais precisa. 
Esse projeto faz parte do programa 
Qualisaúde, pois estamos readequan-
do processos de trabalho para melhor 
gerir os recursos que temos. Com isso, 
conseguimos garantir que os leitos dos 

Dr. Luiz Mario pereira de Souza gomes
presidente da FUABC

nossos hospitais sejam ocupados pelos 
casos realmente necessários, e não 
por aqueles que podem ter outro tipo 
de acolhimento e acabam ocupando 
as vagas daqueles casos mais com-
plexos”, avaliou o prefeito Paulo Serra, 
que esteve local em 31 de julho. 

Para se ter ideia do impacto da 

criação desse setor, em 19 dias de 
atividade, foram feitas 621 solicitações 
de transferência de pacientes. Com a 
avaliação dos médicos reguladores, 
apenas 239 transferências foram efe-
tivadas e 382 foram casos resolvidos 
com outros encaminhamentos.

O Complexo Regulador Municipal 

foi estruturado em três frentes: Regula-
ção Ambulatorial, Regulação Municipal 
e Unidade de Avaliação, Auditoria e 
Contratualização, sendo os dois últimos 
departamentos inéditos na Saúde. 

Dentro da Regulação Ambulato-
rial é feita a marcação de consultas e 
exames do município, como parte dos 
serviços da Atenção Básica e Especia-
lizada. Além da ampliação da capaci-
dade de atendimento, foi implantada 
a priorização dos casos mediante o 
quadro clínico exposto na guia.

Já na Regulação Municipal, uma 
equipe formada por 14 médicos e sete 
funcionários administrativos foi contratada 
para atuar durante 24 horas, em escala 
de revezamento, assistindo e regulando 
as vagas na rede de urgência e emergên-
cia andreense. Por fim, na Unidade de 
Avaliação, Auditoria e Contratualização, 
setor também recém-criado, é feito o ge-
renciamento e fiscalização dos contratos 
e metas de cumprimento. 

Novo sistema permite otimizar a ocupação de leitos hospitalares, 
que devem ser destinados aos casos mais graves

Helber Aggio/pSA
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nova gestão

Procurador-Geral de São Bernardo do Campo 
assume a Presidência da Fundação do ABC

Indicado pelo prefeito Orlando Morando, Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes foi empossado em reunião do Conselho de Curadores da FUABC

Procurador-Geral do Município 
de São Bernardo do Campo, Dr. Luiz 
Mario Pereira de Souza Gomes é o 
novo presidente da Fundação do ABC. 
Indicado pelo prefeito Orlando Moran-
do para o mandato 2018-2019, o ad-
vogado foi empossado dia 26 de julho 
em reunião do Conselho de Curadores 
– órgão máximo de deliberação da 
FUABC. O novo presidente assume 
o lugar da médica Dra. Adriana Ber-
ringer Stephan, que ocupava o cargo 
interinamente e retorna à função de 
vice-presidente, recomendada por São 
Caetano do Sul. Não houve mudança 
na Secretaria-Geral da instituição, que 
segue sob comando de Edson Salvo 
Melo, designado por Santo André.

Eleito por unanimidade, Dr. Luiz Ma-
rio agradeceu a recepção e a confiança 
do Conselho, garantindo imparcialidade 
e compromisso com a coisa pública. 
“Não tenho perfil político. Sigo o caminho 
técnico da representação do municí-
pio, conforme o contexto empregado 
na Procuradoria. Conheço a história 
da FUABC em razão dos vínculos com 
a Prefeitura de São Bernardo e chego 
com uma missão muito parecida com 
a que desempenho no município e os 
valores republicanos da administração 
do prefeito Orlando Morando. Mais do 
que a pessoa do servidor Luiz Mario, 
é a cidade que está presente na FUA-
BC. Todas as vezes que eu falar como 
presidente, também falo pelo interesse 
público de São Bernardo”.

Segundo o novo presidente, 
aceitar o convite do prefeito Orlando 
Morando também foi um gesto de re-
tribuição à cidade, onde é procurador 
de carreira desde 1996, aprovado em 
concurso público. “Tenho um vínculo, 
uma história na cidade. É motivo de 
orgulho trabalhar em São Bernardo, 
onde estudei e me formei. Sinto que 
essa é mais uma oportunidade para 
retribuir tudo de bom que o município 
já fez por mim. Recebi com satisfa-
ção o convite do prefeito e trago o 
município para ocupar este cargo 
comigo e contribuir para o avanço da 
FUABC”, destacou Dr. Luiz Mario, 
ciente dos desafios que estão por 

Dr. Luiz Mario foi indicado pelo prefeito Orlando Morando para o mandato 2018-2019

Dr. Luiz Mario, Dra. Adriana Berringer Stephan e Edson Salvo Melo

vir: “Tenho pleno conhecimento do 
quão trabalhosa será essa missão. 
Nas conversas preliminares que tive, 
já pude identificar algumas das dificul-
dades, problemas de ordem financeira 
e uma multiplicidade de fatores que 
vão desde a mantenedora até a ponta, 
nas unidades de saúde gerenciadas. 
A partir de agora vou começar a me 
reunir com os departamentos e com 
os gestores dos contratos, a fim de 
me aprofundar em cada uma dessas 
parcerias com o Poder Público. O que 
mais me motiva é que estamos falando 
da coisa pública e é o município de São 
Bernardo que está falando. Com esse 
pensamento, poderemos dialogar de 
forma diferente em busca da melhor 
contribuição possível à FUABC”.

Sobre a relação com a Faculdade 
de Medicina do ABC, o novo presiden-
te acrescentou: “Sempre vi a FMABC 
como um ícone para a região. Tenho 
certeza e falo com bastante seguran-
ça que a escola é motivo de orgulho 
para São Bernardo e para os demais 
instituidores. A expressão social da 
faculdade é inquestionável e não se 
limita à região do ABC, mas chega ao 
Estado e até mesmo ao Brasil, como 

referência acadêmica, no ensino, as-
sistência e formação profissional. É, 
sem dúvida, um dos grandes valores 
do ABC”, afirmou Dr. Luiz Mario, ao 
completar: “A relação da Fundação 
do ABC com a FMABC será a me-
lhor possível. A ciência, hoje, é uma 

das principais ferramentas para tirar 
o Brasil e a sociedade de um certo 
ocaso que tivemos, e para buscar 
soluções para problemas como a 
crise na saúde, que é uma situação 
endêmica, tanto quanto a violência 
ou a situação econômica dos estados 

e municípios. Somente a ciência e 
a formação podem levar a soluções 
sábias e corretas. Dentro da FUABC, 
a faculdade é um elemento marcan-
te. Essa convivência é absoluta e a 
existência de uma está vinculada à 
existência da outra”.

DESAFIO EM MAUá
Entre os primeiros desafios, 

Dr. Luiz Mario assume a Fundação 
do ABC em meio a tratativas com 
a Prefeitura de Mauá para solução 
do contrato de gestão do Comple-
xo de Saúde de Mauá (COSAM) e 
negociações para o pagamento da 
dívida de mais de R$ 120 milhões 
do município com a FUABC. 

Conforme orientado pelo Mi-
nistério Público do Estado de São 
Paulo, espera-se para os próximos 
dias a assinatura de um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
que regule um novo contrato de 
gestão para o COSAM.
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prefeito paulo Serra vistoriou as obras de modernização em julho

projeto integra calendário de estágio de estudantes da Faculdade de Medicina do ABC

Visita canina traz alegria 
aos pacientes e suaviza a rotina 

de tratamento 

Pet Terapia leva descontração aos pequenos pacientes internados, além de contribuir com o tratamento e amenizar dor e ansiedade

Após a reinauguração, prevista para até o fim do ano, terá início a construção de um laboratório de análises clínicas no mesmo espaço

Crianças da pediatria do CHM 
recebem visita de cães terapeutas

Na manhã do dia 3 de agosto a Pe-
diatria do Centro Hospitalar Municipal 
Dr. Newton da Costa Brandão de Santo 
André recebeu mais uma edição do “Hu-
maniza Ped”. Desta vez, foi desenvolvido 
um trabalho de Pet Terapia. Com a visita 
dos cães terapeutas, a alegria tomou con-
ta do ambiente de tratamento.

“Temos dois casos crônicos de crianças 
que eu não via sorrindo há muito tempo e que 
adoraram a ação. Sem dúvida, há uma con-
tribuição terapêutica, pois vemos despertar o 
amor da criança pelo animal”, avalia a Dra. 
Marisa Laranjeira, pediatra e coordenadora 
da enfermaria pediátrica do CHM. “A visita 
do cachorro traz uma dimensão muito maior 
que a internação e a rotina do tratamento. 
O ambiente hospitalar ganha novo contexto, 
mais alegre”, completou.

Estudos apontam o efeito calmante 
e antidepressivo, o estímulo à integra-
ção social e a elevação da autoestima 
do paciente como alguns benefícios da 
Pet Terapia. Redução da pressão san-
guínea e cardíaca, melhoria do sistema 

Humanização

santo andré

imunológico e do bem-estar geral tam-
bém estão associadas aos momentos 
de descontração.

HUMANIZA pED
Iniciativa de humanização desen-

volvida na área de Pediatria do Centro 
Hospitalar de Santo André, o Humaniza 

Ped faz parte do projeto de conclusão de 
estágio dos estudantes da Faculdade de 
Medicina do ABC. A cada mês, um grupo 
diferente desenvolve uma atividade junto 
a pacientes e familiares.

“Já tivemos, ao final de cada ciclo, 
música, pintura, contação de histórias, 
entre outras ações lúdicas. Pela primeira 

vez neste ano, a Pet Terapia foi aplica-
da”, explica a Dra. Marisa. Diante dos 
resultados, ela estuda tornar a iniciativa 
mais frequente, em parceria com ONGs 
e tutores dos animais de estimação. 

Todos os cachorros são vacinados, 
passam periodicamente pelo veterinário e 
tomam banho sempre antes da visita. Os 

cães terapeutas recebem adestramento 
específico e precisam estar com a saúde 
em perfeitas condições. A raça com perfil 
mais adequado para esse tipo de ação 
costuma ser a Golden Retriever. 

Os alunos da Faculdade de Medicina 
do ABC cumprem estágio no hospital 
entre os meses de janeiro e outubro.

Centro de Especialidades III será referência para 
doenças crônicas e não-crônicas infecciosas

O prefeito de Santo André, 
Paulo Serra, vistoriou em 20 de 
julho as obras de modernização 
do Centro de Especialidades III, 
localizado na Vila Vitória. O equipa-
mento, que passa por intervenções 
por meio do programa Qualisaúde, 
será reaberto até o final do ano 
com novo perfil de atendimento 
dentro da Atenção Especializada, 
tornando-se referência para casos 
de doenças crônicas e não-crôni-
cas infecciosas. 

Após a reinauguração, com o 
centro já em funcionamento, será 

iniciada a construção de um laboratório 
de análises clínicas no mesmo espaço. 
“Nessa região, além desse equipamento, 
retomamos também as obras do Hospi-
tal do Idoso e as obras do PA Vila Luzita, 
que vai virar UPA. Cada unidade faz 
parte de uma engrenagem, é um reforço 
para toda a cidade. Precisamos pensar 
em rede”, afirmou.

Ainda para reforçar o atendimento 
especializado, a Secretaria de Saúde 
pretende repactuar com o Governo do 
Estado para que o AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) Santo André, 
situado no mesmo bairro, amplie a oferta 

de vagas e especialidades, diversifican-
do o serviço de saúde na região.

“Queremos que esse serviço não 
tenha caráter apenas ambulatorial, 
mas também seja um centro de estu-
dos”, apontou o secretário de Saúde, 
Márcio Chaves. Entre os exames pro-
jetados para o novo laboratório está o 
diagnóstico de IST (Infecções Sexual-
mente Transmissíveis) e de outras mo-
léstias. Como o laboratório não estava 
no projeto original da modernização, 
será feita nova licitação que definirá a 
empresa responsável pela obra, valor 
e prazo para conclusão.

Ricardo Trida/pSA
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Estudantes organizadores do Comuabc com Dr. David Uip, Dra. Adriana Berringer Stephan e Dr. Luiz Mario

A semana de 6 a 10 de agosto foi 
de intensa atividade científica na Facul-
dade de Medicina do ABC. Enquanto 
alunos do curso de Medicina organiza-
ram a 43ª edição do Congresso Médico 
Universitário do ABC (Comuabc), as 
graduações de Fisioterapia, Enferma-
gem, Farmácia, Terapia Ocupacional, 
Nutrição, Gestão em Saúde Ambiental, 
Tecnologia em Gestão Hospitalar e 
Tecnologia em Radiologia se uniram no 
6º Simpósio Internacional de Educação 
em Ciências da Saúde (SIECS). 

Na noite do dia 6, a abertura do 
Comuabc foi marcada pela palestra do 
neurocirurgião Dr. Sérgio Cavalheiro, 
professor titular da disciplina de Neu-
rocirurgia da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp). Já o início dos 
trabalhos do SIECS contou com ex-
planação da deputada federal Mara 
Gabrilli, que falou sobre sua vivência 
multidisciplinar como paciente, após 
acidente automobilístico em 1994 que 
a deixou tetraplégica.

Tanto o Comuabc como o SIECS 
são organizados exclusivamente pelos 
alunos. Supervisionados por docentes 
dos respectivos cursos, os estudan-
tes respondem por todas as áreas 
dos eventos, desde a definição dos 
temas e o convite aos palestrantes, 
até questões de logística, divulgação, 
inscrições, e a viabilização das ativida-
des teórico-práticas, workshops, cursos 
e mesas redondas acerca dos mais 
variados assuntos.

43º COMUABC
A edição 2018 do Comuabc re-

gistrou 182 trabalhos científicos ins-
critos. Foram aproximadamente 800 
congressistas no evento, que teve 
como “Professora Homenageada” a 
Dra. Davimar Miranda Maciel Borducchi 
– docente da disciplina de Oncologia 
e Hematologia. Já o “Presidente de 
Honra” foi o diretor-geral FMABC, Dr. 
David Everson Uip.

“O Comuabc vem crescendo cada 
vez mais, graças ao esforço e empenho 

dos alunos, que organizam e estrutu-
ram todo o evento. O congresso tem 
como objetivo principal proporcionar 
uma semana de atividades capazes 
de promover reflexões que ultrapassem 
o conteúdo administrado em sala de 
aula, explorando assuntos e temas que 
contribuam para a formação acadêmica 
e pessoal de alunos de medicina. É 
uma semana rica em oportunidades 
de aprendizado e intercâmbio de in-
formações, que se encerra com uma 
noite de gala, em que são anunciadas 
as premiações dos melhores traba-
lhos apresentados”, informa a aluna da 
FMABC e presidente do 43º Comuabc, 
Marina Alves Pinto.

A mesa de abertura do 43º Co-
muabc foi composta pelo Dr. David 
Uip e pela Dra. Davimar Borducchi, 
pelos discentes Marina Alves Pinto e 
João Vitor Porfírio, pelos professores 
Priscila Bogar e João Antonio Correa, 
pelo presidente e pela vice-presidente 
da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mario e 
Dra. Adriana Berringer Stephan.

SIMpÓSIO INTERNACIONAL
A 6ª edição do Simpósio Interna-

cional de Educação em Ciências da 
Saúde contou com atividades durante 
toda a semana. As palestras foram or-
ganizadas separadamente pelos centros 
acadêmicos (C.As) de cada graduação. 
Para 9 de agosto, foi programado o “Dia 
Multiprofissional”, com representantes 
de todos os cursos da FMABC em mesa 
redonda para discussão do tema “Cui-
dados paliativos em Oncologia”.

Ao longo da semana, o Centro Aca-
dêmico de Fisioterapia abriu espaço 
para temas como “Ondas de choque no 
tratamento de lesões”, “Como aumentar 
a performance e hipertrofia muscular”, 
“Crossfit machuca?”, “Fisioterapia der-
matofuncional pré e pós-operatória” e 
“Fisioterapia nas disfunções sexuais 
masculinas e sexualidade feminina”.

No curso de Enfermagem, o C.A. 
programou palestras sobre “A atuação 
do enfermeiro na captação de órgãos”, 

tradição acadêmica

Neurocirurgião Sérgio Cavalheiro e deputada
Mara Gabrilli abrem semana científica na FMABC

Alunos promovem 43º Congresso Médico Universitário do ABC e 6º Simpósio Internacional de Educação em Ciências da Saúde

presidente da FUABC, Dr. Luiz Mario, deputada Mara gabrilli (e sua cuidadora), e o diretor-geral da FMABC, Dr. David Uip

“Enfermagem na hemodinâmica”, “Au-
toconhecimento: o primeiro passo para 
a qualidade de vida”, “Enfermagem na 
hemodiálise” e “Saúde mental do estu-
dante e do profissional da saúde”.

Já os estudantes de Terapia Ocu-
pacional reservaram entre as temáti-
cas “Educação inclusiva”, “A Terapia 
Ocupacional no esporte e tecnologia 
assistiva”, “A importância da participa-
ção da família no processo terapêutico”, 

e “Atuação do terapeuta ocupacional 
na microcefalia”.

Pelo curso de Nutrição, os as-
suntos abordados foram “Educação 
nutricional em Pediatria”, “Pratican-
do nutrição no consultório”, “Rela-
cionamento interpessoal na vida 
acadêmica e na carreira profissional” 
e “Comportamento alimentar mind- 
fulness e mindful eating na prática 
clínica”. De maneira integrada, as 

palestras também foram acompa-
nhadas pelos cursos de Tecnologia 
em Gestão Hospitalar e Tecnologia 
em Radiologia.

Por fim, os alunos do curso de Far-
mácia destacaram: “Nanotecnologia 
farmacêutica”, “Radiofármacos”, “Efei-
tos neuroprotetores de fitoquímicos em 
distúrbios neurológicos”, “Farmácia 
estética” e “Acesso do farmacêutico 
à carreira militar”.
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reconHecimento

Programa desenvolvido no CER concorreu com outros 500 de todo Brasil; evento ocorreu na cidade de Belém, em julho

Evento teve objetivo de capacitar profissionais e alunos da Saúde do município; ato reuniu 1.100 inscritos

SBC ganha premiação nacional por trabalho  
de reabilitação com crianças autistas

A Prefeitura de São Bernardo foi 
premiada no XXXIV Congresso Nacio-
nal de Secretarias Municipais de Saú-
de (CONASEMS) pelo trabalho “Vir a 
Ser - estratégia interna para a difusão 
de teorias e práticas para o atendi-
mento do TEA (Transtorno Espectro 
Autista) no contexto da reabilitação 
da pessoa com deficiência”. 

A ação desenvolvida pelo Centro 
Especializado em Reabilitação (CER) 
de São Bernardo concorreu com 500 
outros trabalhos, de 1.750 municípios 
participantes. O evento foi realizado de 
25 a 27 de julho, em Belém, no Pará.

O encontro, que também repre-
senta a “15ª Mostra Brasil Aqui tem 
SUS”, reuniu mais de 4 mil gestores 
de todo o País e contou com apoio do 
Ministério da Saúde, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), Con-

premiação foi concedida na 34ª edição do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS)

Secretário de Saúde, Dr. geraldo Reple durante abertura do evento

no cenforpe

Em busca de melhorias e qualifica-
ções do atendimento dos serviços de 
Saúde, a Prefeitura de São Bernardo 
realizou o 1º Fórum de Atenção Básica 
dias 7 e 8 de agosto, no Centro de 
Formação de Professores, o Cenforpe, 
localizado no bairro Planalto. Mais de 
1.100 profissionais e alunos do setor 
participaram das ações.

O fórum foi promovido com cursos 
rápidos, palestras e rodas de conversa, 
todos com foco em aprofundar deta-
lhes nas ações ofertadas à população. 
Também foram promovidas aulas de 
primeiros socorros e reconhecimento 
de AVC, fitoterapia, triagem de saúde 
bucal, práticas de terapias alternati-
vas, entre outras atividades.

Durante a cerimônia de abertura, o 
secretário de Saúde, Dr. Geraldo Re-
ple, compôs a mesa acompanhado do 

Prefeitura promove 1º Fórum da Atenção Básica

Divulgação/pMSBC

Divulgação/pMSBC

diretor do Departamento de Atenção 
Básica, Dr. Rodolfo Strufaldi, da Dra. 
Barbara Cristina Barreiros, médica de 
família do Departamento de Atenção 

Básica e Liedi Mendes, representante 
da Universidade Nove de Julho.

Com o auditório lotado, o titular 
da Saúde evidenciou o fórum como 

o principal ponto para se avançar no 
atendimento dos serviços, classificando 
a troca de ideias e experiências como 
fundamental para o êxito do processo. 

selho Federal de Enfermagem (Cofen) 
e Prefeitura de Belém. O representan-
te de São Bernardo foi o secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple. 

“A cidade de São Bernardo está 
sendo reconhecida nacionalmente pelo 

trabalho que é realizado no CER. Es-
tamos levando às nossas unidades de 
saúde opções inovadoras de tratamento 
e cuidado aos nossos pacientes. Receber 
este prêmio demonstra o quanto estamos 
trabalhando para melhorar a saúde do 

município e, principalmente, que estamos 
no caminho certo”, disse Reple.

O trabalho premiado tem o objetivo 
de oferecer tratamento multidisciplinar 
às crianças com diagnóstico de au-
tismo. Uma das autoras do projeto, a 

psicóloga Gilmara Pereira de Castro, 
salientou que o prêmio não significa 
apenas uma conquista para a cidade, 
mas para todo o País. “Representamos 
a causa da pessoa com deficiência. 
Acreditamos que através do cuidado 
e do atendimento multidisciplinar ao 
usuário e às famílias iremos favorecer 
o desenvolvimento das pessoas. Acre-
ditamos também que todas as crianças 
têm possibilidades de inclusão social”, 
disse a psicóloga.

O trabalho de São Bernardo tam-
bém tem a participação das psicólo-
gas Márcia Conceição Abbamonte, 
Mayra Tomaz Freire e Patrícia Helena 
Vaqueiro; das fonoaudiólogas Milena 
Pellegatti e Larrisa Trentim; e das tera-
peutas ocupacionais Antônia Fonseca 
e Luana de Araújo – todas funcionárias 
do município. 

“Estamos investindo em treinamento 
e capacitação. Queremos melhorar a 
porta de entrada dos nossos pacien-
tes, que é nas UBSs. São pequenos 
gestos que podem fazer total diferença 
no atendimento”, disse Reple.

Ao longo do evento foram apre-
sentadas experiências exitosas que 
aconteceram dentro das unidades 
de saúde do município. “Além de ca-
pacitar, precisamos mostrar para os 
nossos funcionários que o trabalho 
que eles executam diariamente está 
correto. Selecionamos 96 fatos, que 
aconteceram nas 34 UBSs, como 
a melhora no fluxo de atendimento 
e projetos de ações preventivas de 
saúde. Estamos motivando os nos-
sos colaboradores e os incentivando 
a continuar no caminho certo”, disse 
Dr. Rodolfo Strufaldi.
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Instituição foi homenageada em evento que condecorou 40 personalidades de destaque em São Caetano

Fundação do ABC é premiada
com “Grande Medalha di Thiene”

Em comemoração aos 141 anos 
de São Caetano do Sul, a noite de 
29 de julho foi marcada pela entrega 
da Medalha de Honra di Thiene a 
40 personalidades que prestaram 
serviços de relevância à sociedade. 
A condecoração com mérito cívico 
foi realizada no Salão Nobre da 
Câmara Municipal e deu à Funda-
ção do ABC a Grande Medalha di 
Thiene – honraria outorgada a uma 
única entidade de grande destaque 
e que melhor personifica o espírito 
dos fundadores da cidade.

Para o prefeito José Auricchio 
Júnior, a premiação representa a for-
ça característica da cidade, à frente 
do tempo, justa, ativa, democrática 
e participativa. “A Medalha di Thie-
ne reconhece os filhos ilustres que 
remontam a história de São Caeta-
no”, resumiu. “É um patrimônio que 
não se restringe a uma noite festiva. 
Cada um desses homenageados 
entra de forma diferenciada para 
os anais do município”, acrescen-
tou. “Esse é um momento de agra-
decimento e reconhecimento pelo 
trabalho de todos. Essa noite será 
registrada oficialmente e integrará o 
Centro de Documentação Histórica 
de São Caetano”, explicou Charly 
Farid Cury, presidente da Fundação 
Pró-Memória.

Elísio Peixoto, secretário exe-
cutivo do Conselho de Honra da 
Medalha di Thiene, afirmou que 
a premiação é a maior honraria 
concedida pelo Governo Municipal 
para as pessoas que construíram 
a história da cidade. “Essa me-
dalha personifica o espírito dos 
fundadores de nosso município. 
São homens e mulheres que tra-
balharam pela soberania e pelo 
desenvolvimento de São Caetano 
do Sul”, considerou Elísio.

FUNDAÇÃO DO ABC
Ao receber a ‘Grande Medalha’ 

destaQue

Evento no Salão Nobre da Câmara Municipal integrou comemorações pelos 141 anos de São Caetano do Sul

Dra. Adriana Berringer Stephan, vice-presidente da FUABC, em discurso para recebimento da medalha

o Conselho Diretivo da Fundação 
do ABC, recebi duas orientações 
do prefeito Auricchio: austeridade 
e trabalho”, lembrou. “Completamos 
jubileu de ouro em 2017 e temos a 
primeira escola médica do ABC, for-
madora de profissionais de renome 
no campo da saúde e ciência. Fomos 
classificados como a 253ª melhor 
empresa do Brasil pelo jornal Valor 
Econômico, em uma lista de 1.000, e 
ocupamos a 6ª colocação no mesmo 
ranking quando filtramos por área de 
atuação”, revelou.

CONDECORADOS
Além da outorga da Grande Me-

dalha di Thiene à Fundação do ABC, 
a cerimônia no Salão Nobre da Câ-
mara Municipal homenageou com a 
Medalha de Honra di Thiene: Alcione 
Nelli Belluzo, Álvaro Barbosa da Silva 
Júnior, Ana Maria Guimarães Rocha, 
Ângela Maria Estevam Fiusa, Ânge-
la Paula Rodrigues do Amaral Mar-
condes, Augusto César Casimiro de 
Andrade, Cristiane Ribeiro Farizatto, 
Danilo Santos de Miranda, Deusdete 
Fernandes dos Santos, Donizetti Ta-
deu Moretti, Edson Calmona, Edson 
Lorenzini, Eduardo Cardoso de Al-
meida Castanheira, Fabiane Verones 
Vigílio Galarraga, Fátima Aparecida 
Teixeira Vasconcellos, Irineu Luiz Ven-
cigueri, João da Costa Faria, João 
Paulo Borges Chagas, José de Souza 
Martins, José Inácio Pinheiro, José 
Valderi de Oliveira, Lair Jung Dias, 
Luiz Carlos Morcelli,  Marcos Roberto 
Dias, Mariane de Chiara, Melby Herva-
tin da Silva, Mohamad Abdouni Neto, 
Nicolao Constantino Junior, Nikolaus 
Fritz, Otávio Gomes Pereira, Paschoal 
Giardullo, Roberto Rodrigues Fiuza, 
Sanderson Xavier Rodrigues, Silvio 
Augusto Minciotti, Tânia do Nascimen-
to, Túlio Negro, Vagner Luis de Olivei-
ra, Valmir Roberto Crociari, Vanderlei 
Antonio Moreira dos Santos e Walter 
Estevam Júnior. 

em nome da Fundação do ABC, Dra. 
Adriana Berringer Stephan, vice-
presidente da entidade, dedicou o 

reconhecimento aos mais de 21 mil 
funcionários diretos da instituição, 
que trabalham para proporcionar um 

sistema de saúde ágil, humaniza-
do e de qualidade aos pacientes. 
“Quando fui indicada para compor 
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A Faculdade de Medicina do ABC, 
acaba de firmar parceria inédita com o 
instituto italiano Rinaldi Fontani, res-
ponsável por desenvolver a tecnolo-
gia REAC (Radio Electric Asymmetric 
Conveyer Technology), já patenteada 
em diversos países. Trata-se de uma 
terapia de neuro e biomodulação não 
invasiva, indolor, rápida, sem contrain-
dicações e eficaz no combate aos 
sintomas de doenças associadas ao 
envelhecimento, como Alzheimer e 
Parkinson, além de amenizar sequelas 
de derrames cerebrais e auxiliar no 
tratamento da ansiedade, depressão, 
bipolaridade, estresse e até mesmo 
autismo.

É o primeiro serviço universitário 
do Brasil a oferecer a técnica gra-
tuitamente à população via Sistema 
Único de Saúde (SUS), já difundida 
na Itália há 30 anos. A assinatura do 

novidade

FMABC é a primeira faculdade do País a oferecer 
terapia italiana que reequilibra funções cerebrais

Tecnologia REAC utiliza estímulos radioelétricos para amenizar sequelas de Alzheimer, Parkinson e AVC; equipamento deve chegar até setembro

Anúncio da parceria reuniu representantes da FMABC e do Instituto Rinaldi Fontani

Vice-diretor da FMABC, Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca, assina convênio com o instituto

convênio foi realizada em julho, no 
campus universitário da FMABC, e 
contou com presença do responsável 
pelo instituto, o médico e pesquisador 
Dr. Salvatore Rinaldi, e do vice-diretor 
da FMABC, Dr. Fernando Luiz Affon-
so Fonseca. No Brasil existem cerca 
de 40 aparelhos, todos utilizados na 
área privada. Cada sessão chega a 
custar R$ 300. Já o equipamento custa 
aproximadamente € 100 mil.

A ação da tecnologia REAC é 
moduladora, ou seja, busca e realiza 
paulatinamente a harmonia, equilí-
brio e reorganização tanto nos tecidos 
como a nível neurológico via sistema 
nervoso central. Também permite ao 
organismo perceber quais os danos 
causados pelo estresse e promover 
a autocorreção em ciclos feitos sob 
ondas de baixíssima intensidade. 
Desta forma, a tecnologia possibilita o 

Anúncio da parceria reuniu representantes da FMABC e do Instituto Rinaldi Fontani, responsável por difundir a técnica em vários países

Vice-diretor da FMABC, Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca assina convênio com o instituto
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Técnica ajuda a tratar 
doenças osteoarticulares

A terapia não é utilizada apenas 
para restauração de distúrbios emo-
cionais ou doenças degenerativas. 
Há comprovações dos benefícios 
da técnica também em relação à 
estrutura física do indivíduo, es-
pecialmente quanto a patologias 
osteoarticulares como artrites, ar-
troses, lombalgias, hérnias de dis-
co, desvios de coluna, escoliose, 
tendinites e bursites.

A técnica estimula melhoras 
imediatas do equilíbrio postural, 
realinhamento da postura pélvi-
ca, alívio progressivo de dores 
crônicas e correção de dismetria 
funcional em membros inferiores. 
“As ondas promovem efeito de 
otimização cerebral a partir da 
correção do fluxo elétrico das 

células. Quando recebemos 
agressões do meio ambiente, o 
corpo se defende pelo sistema 
nervoso central, que por meio 
de estímulos passa a reconhe-
cer e corrigir os desequilíbrios 
acumulados no corpo durante o 
tempo. A técnica tem resultados 
mundialmente comprovados em 
relação à significativa melhora da 
parte motora, cognitiva e compor-
tamental”, explica Razzante.

Todas as evidências já foram 
publicadas em mais de 150 traba-
lhos científicos em todo o mundo, 
inclusive na revista Nature, a maior 
referência em termos científicos da 
área médica. No Brasil, dois tipos 
de tratamentos estão aprovados: a 
Otimização Neuropostural (ONP), 

feita somente uma vez na vida, 
e a Otimização Neuropsicofísica 
(NPPO), administrada em ciclos 
terapêuticos de 18 sessões.

INSTITUTO  RINALDI 
FONTANI 
Localizado na cidade de Firen-

ze, centro-norte da Itália, o Instituto 
Rinaldi Fontani é especializado no 
tratamento, pesquisa e formação 
no campo dos distúrbios e doen-
ças sobre base epigenética. Sal-
vatore Rinaldi é um dos maiores 
especialistas do mundo no cam-
po da neuropsicofisiopatologia 
e nas biotecnologias destinadas 
a reduzir e combater as modifi-
cações epigenéticas em âmbito 
neurobiológico.

melHorias

São Bernardo moderniza exames de imagem 
do Hospital e Pronto-Socorro Central

Unidade ganhou novos equipamentos de raio X, tomografia e ultrassom; cerca de 12.900 exames serão realizados por mês

A Prefeitura de São Bernar-
do anunciou novos investimentos 
para o Hospital e Pronto-Socorro 
Central (HPSC), localizado na Rua 
Secondo Modolin, 490, no Centro. 
Trata-se de um novo centro de 
imagem, inaugurado dia 24 de ju-
lho, com equipamentos de raio X, 
ultrassonografia e tomografia.

A mudança do serviço faz 
parte de um novo modelo ado-
tado pela Administração em re-
lação aos exames de imagem. A 
Prefeitura substituiu a empresa 
responsável por operacionalizar e 
formalizou novo contrato. Além de 
reduzir custos, o município melho-
ra a qualidade no serviço.

“Estamos investindo e melho-

gabriel Inamine/pMSBC

rando a qualidade dos procedimentos de 
imagem. Ao firmarmos o novo contrato, 
iremos economizar cerca de R$ 700 
mil ao ano. Além disso, modernizamos 
o serviço com novos equipamentos”, 
explicou o prefeito Orlando Morando.

No novo setor de imagens, serão 
realizados cerca de 12.900 exames 
por mês, sendo 10 mil radiografias, 
600 ultrassonografias e 2.300 tomo-
grafias. Todos os procedimentos são 
realizados por técnicos de radiologia 
em regime de plantão. O espaço fun-
ciona 24 horas por dia.

O secretário de Saúde, Dr. Geral-
do Reple, destacou a qualidade dos 
equipamentos. “Antigamente, os exa-
mes de tomografia levavam em média 
de 5 a 10 minutos para ter resolução. 

reequilíbrio das funções neurológicas 
e psíquicas alteradas, determinando 
progressiva otimização da resposta 
neurológica na interação do homem 
com o meio ambiente.

A literatura científica internacional 
evidencia amplamente como esses 
mecanismos estão ligados às doen-
ças de base epigenética – ciência que 
estuda as modificações produzidas 
no organismo por meio de fatores 
ambientais como estilo de vida, ali-
mentação e estresse crônico.

Registrada na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e no 
Instituto Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro), a tec-
nologia REAC chega à FMABC após 
intermediação do professor da disci-
plina de Oftalmologia e coordenador 
das disciplinas eletivas de Medicina 
Integrativa e Nutrologia com Prática 
Ortomolecular da FMABC, Dr. Renato 
Leça, e do Dr. Luiz Razzante, ex-aluno 
da FMABC, homeopata e acupuntu-
rista, que participou recentemente de 
curso promovido pelo instituto italiano, 

em São Paulo. Ambos irão coordenar 
o novo Ambulatório de Medicina Inte-
grativa da FMABC, que será inaugura-
do após a chegada do equipamento, 
previsto para até setembro. Os pa-
cientes deverão ser encaminhados 
ao serviço pelas centrais de regulação 
dos municípios.

“Ficamos muito felizes em nos 
tornarmos parceiros do Instituto Ri-
naldi Fontani. Teremos acesso a essa 
moderna tecnologia, que permitirá 
realizarmos atendimentos médicos e 
pesquisas científicas, o que é desejo 
da disciplina de Medicina Integrativa. 
O ambulatório de REAC irá se juntar 
ao já existente Ambulatório de Ho-
meopatia e logo será acrescentado 
o serviço de Acupuntura a essa lista 
das atividades assistenciais da Medi-
cina Integrativa”, disse Leça. Outros 
objetivos da parceria com a FMABC 
é o de criar uma cultura científica 
no Brasil com a tecnologia REAC 
e promover estudos sobre neuro 
e biomodulação junto à população 
atendida no ambulatório.

Hoje, segundos após o paciente 
entrar na máquina, o médico já 
consegue analisar as imagens 
com mais nitidez e qualidade. 
Além de diminuir o tempo do pro-
cedimento, teremos diagnósticos 
mais precisos”, comparou.

ULTRASSONOgRAFIAS
Em julho, a Prefeitura também 

ampliou os serviços para exames de 
ultrassonografia. Agora, os atendi-
mentos também estão sendo feitos 
na Policlínica Alvarenga, localizado 
na Estrada dos Alvarengas, 1.211, 
no bairro do Alvarenga. Cerca de 80 
procedimentos são realizados por 
dia. Anteriormente, eram realizados 
apenas na Policlínica do Centro.Em espaço que funciona 24h, será possível realizar 2.300 tomografias por mês
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A fim de manter em níveis cada 
vez menores as taxas de mortalidade 
infantil em Praia Grande, equipes da 
maternidade do Hospital Municipal Irmã 
Dulce vêm passando por constantes 
treinamentos. Em julho, foram aborda-
das técnicas de reanimação neonatal 
que preveem ações logo no primeiro 
minuto de vida dos recém-nascidos. O 
aperfeiçoamento profissional é uma das 
medidas da Prefeitura para qualificar 
os serviços de saúde.

Segundo dados do Ministério da 
Saúde divulgados em julho, Praia 
Grande apresentou uma das maio-
res quedas no índice de mortalidade 
infantil na Baixada Santista. Em 2015, 
a média para cada mil nascidos vivos 
no município era de 17,3 óbitos, pas-
sando para 13,8 em 2017.

Realizadas em parceria com a Se-
cretaria de Saúde Pública (Sesap), as 

atualizações permitem maior troca de 
informações para disseminar conhe-
cimentos relativos ao cuidado neona-
tal, como preconiza o Programa de 
Reanimação Neonatal da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). 

Segundo a pediatra especializa-
da em Neonatologia, Dra. Marilene 
Kiskissian Martins, da UTI Neonatal 
do hospital, a atenção passa imediata-
mente pela identificação de situações 
de risco. “Os cuidados vão desde o 
transporte à estabilização imediata 
após a reanimação. Deve-se focar no 
chamado ‘minuto de ouro’, referente 
ao primeiro minuto de vida. É quando 
verificamos se o bebê precisa ou não 
de cuidados, sob risco de poder vir à 
óbito”, explicou.

“O prefeito Alberto Mourão en-
tende como prioridade a melhoria 
da taxa de mortalidade e não medirá 

Um jovem de 23 anos pode 
ter beneficiado pelo menos sete 
pessoas com órgãos captados no 
Hospital Municipal Irmã Dulce de 
Praia Grande por equipes de três 
hospitais de São Paulo. O proce-
dimento foi realizado dia 12 de ju-
lho. Foram transportados pulmão, 
coração, pâncreas, fígado, rins, 
ossos e tendões. Com isso, Praia 
Grande se mantém como uma das 
cidades com bom desempenho na 
captação de órgãos no País.

Vítima de acidente doméstico 
que teve como diagnóstico morte 
cerebral, o paciente doador era 
morador da cidade. Sensível ante 
a possibilidade de salvar ou res-

irmã dulce

conscientização

Treinamentos contribuem para queda da 
mortalidade infantil em Praia Grande

Índice recente divulgado pelo Ministério da Saúde aponta a cidade com um dos melhores resultados da Baixada Santista

Família de paciente vítima de morte cerebral autorizou a doação de órgãos como pulmão, coração e pâncreas para São Paulo e Ribeirão Preto

Trabalho de captação dos órgãos foi realizado no Hospital Irmã Dulce de praia grande

Processo de doação de órgãos beneficia até sete pessoas no Estado

culos da Secretaria de Estado da 
Saúde para o Hospital das Clínicas 
de São Paulo. Aproximadamente 
20 profissionais foram envolvidos 
no procedimento de captação e 
transporte dos órgãos doados.

De acordo com o cirurgião 
geral Dr. Renato Luís Borba, que 
integra a Comissão Intrahospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplante (CIDOTT) do Irmã 
Dulce, em 2016 foram registradas 
28 notificações contra 41, em 2017. 
“Este resultado nos projeta como 
um dos hospitais que mais se em-
penham na captação de órgãos não 
somente no Estado de São Paulo, 
como em todo País”, disse. 

taurar vidas de várias pessoas que 
aguardam por órgãos na fila de trans-
plantes, a família autorizou a doação 
logo que foi informada do quadro de 
saúde do jovem.

De acordo com a enfermeira Eliza 

Maria Prado Monteiro, que coordena 
a Enfermagem da UTI Adulto do Irmã 
Dulce, abordagem e acolhimento são 
fundamentais nessas ocasiões. “Não é 
momento para simplesmente transmitir 
um diagnóstico, mas para fazer com 

que os familiares façam do sofrimento 
uma oportunidade de levar a alegria da 
vida a adultos e crianças, muitas delas 
já sem qualquer esperança. É um gesto 
nobre”, disse.

Pulmão e coração foram os pri-
meiros a serem captados e levados de 
helicóptero para o Instituto do Coração 
(Incor) e o Hospital Israelita Albert Eins-
tein, ambos na Capital. Fígado e rins 
foram transportados até o aeroporto 
de Itanhaém, de onde seguiram de 
avião para o Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto.

Os demais órgãos, que não reque-
rem curtíssimo tempo entre a captação 
e o transplante, como ossos, tendões e 
pâncreas, foram transportados em veí-

esforços para chegarmos a um dígito, 
no prazo mais curto possível. Trata-se 
de uma atuação que poucas cidades 
realizam e que são cruciais na busca 
de patamares importantes. Este é o 
objetivo da sintonia entre a Prefeitura 

e Fundação do ABC”, disse o diretor-
geral da unidade, Dr. Ricardo Cara-
jeleascow.

Além de Marilene Kiskissian Mar-
tins, ministraram o curso as médicas 
da UTI Neonatal Dra. Daniela Gab-

bia e Dra. Tatiana Antunes de Lara. 
Além de atenderem na unidade, todas  
atuam como instrutoras sobre o tema 
em outros hospitais da região, enquan-
to representantes da Sociedade Bra-
sileira de Pediatria.

Capacitação para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas abordou técnicas de reanimação neonatal
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São Caetano inaugura centro de 
distribuição de medicamentos e insumos 

A Prefeitura de São Caetano deu 
importante passo dentro do Programa 
Saúde 4.0, que moderniza a gestão 
da saúde pública na cidade. Dia 11 
de agosto foi inaugurado o Centro de 
Distribuição e Logística Dr. Nicolao 
Constantino, no bairro Prosperidade, 
com investimento de R$ 2,5 milhões. 
Com espaço amplo e sistema infor-
matizado, agora é possível manter 
a oferta de medicamentos sempre 
estabilizada e rastreada em todas as 
unidades de saúde.

O Centro de Distribuição é estraté-
gico para controle de estoque de me-
dicamentos e insumos da saúde, que 
somam cerca de 580 itens nas redes de 
atenção básica e hospitalar. “Este centro 
tem um sentido especial em nosso tra-
balho de reorganização da assistência 
em saúde no município. Estamos bem 
próximos de colocar os três pilares em 

ordem: as consultas, o apoio diagnóstico 
(exames) e a assistência farmacêutica 
(medicamentos)”, afirma o prefeito José 
Auricchio Júnior.

O Programa Saúde 4.0 consiste na 
modernização dos processos em saú-
de pública de São Caetano. “Mais uma 
vez nossa cidade dá exemplo de gestão 
eficiente e transparente. Esse programa 
inclui, além deste Centro de Distribuição, 
o prontuário eletrônico, o Portal Saúde 
24 Horas e o Guia de Medicamentos”, 
explica a secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone. Em discurso, o prefeito 
ainda destacou a atuação dos dois pro-
fissionais responsáveis pela Farmácia 
Municipal: Danilo Sigolo Roberto e Edu-
ardo José de Araújo. 

NICOLAO
O Centro é batizado de Dr. Ni-

colao Constantino, economista e 

investimento

Dias 21 e 22 de julho o Hospi-
tal de Olhos Dr. Jaime Tavares, no 
bairro Oswaldo Cruz, ficou aberto 
especialmente para atender aos pa-
cientes com consulta pré-agendada, 
por meio do Programa Ação Saúde, 
da Secretaria de Saúde de São Ca-
etano. A iniciativa – que mobilizou 
20 oftalmologistas e 15 profissionais 
entre enfermeiras, assistentes e 
equipe administrativa – foi organi-
zada em parceria com a disciplina 
de Oftalmologia da Faculdade de 
Medicina do ABC.

 De 800 agendamentos, com-
pareceram 639 pessoas, o que re-
presenta aproximadamente 20% de 
faltas. No primeiro fim de semana do 

consultas pré-agendadas

Local tem função estratégica e contará com cerca de 580 itens para abastecimento de UBSs e hospitais

Programa já realizou mais de 3 mil atendimentos desde agosto do ano passado em diversas especialidades 

Amplo espaço no bairro prosperidade irá concentrar gestão de estoque da rede de saúde

prefeito José Auricchio Júnior acompanhou mutirão de atendimento 
no Hospital de Olhos Dr. Jaime Tavares

Ação Saúde presta quase 700 atendimentos em Oftalmologia 

as marcações, eles são orientados a 
vir acompanhados, pois são feitos pro-
cedimentos como dilatação da vista. 
Se for o caso, o paciente já sai com 
a receita. Se houver necessidade, 
efetuamos o encaminhamento para 
um especialista”, explica Thais Tasco 
Colli, coordenadora do Intensivão.

Desde agosto de 2017, con-
tabilizando somente os finais de 
semana, o programa Ação Saúde 
já efetuou mais de 3 mil atendi-
mentos. Foram realizadas 1.262 
consultas de oftalmologia, 898 de 
otorrinolaringologia (fila já zerada 
pela especialidade no município), 
799 de cardiologia e 128 exames 
de endoscopia digestiva alta.

Ação Saúde Oftalmologia, dias 9 e 10 de 
junho, foram realizadas 623 consultas 
de 823 agendamentos, representando 
24% de absenteísmo.

Além dos atendimentos no sábado e 
domingo, o programa disponibiliza agen-
da extra de consultas em oftalmologia, 
com expediente até às 21h, durante a 
semana. Com o chamado Intensivão da 
Visão, procedimentos como exames de 
refração – que identificam a acuidade 
visual e o grau de óculos do paciente – 
tiveram a demanda reprimida zerada.

ATENDIMENTOS
“Os pacientes são encaminhados pelo 

clínico geral, na própria UBS, à nossa cen-
tral, que efetua os agendamentos. Durante 

Divulgação/pMSCS

contador de relevante história na 
cidade e região, com importante 
atuação também na Igreja Batista 

em Vila Gerte. A inauguração con-
tou com homenagens da Prefeitura 
e da Igreja aos familiares. “Estou 

emocionado e agradeço por essa 
digna homenagem”, discursou Ni-
colao Constantino Filho.

Divulgação/pMSCS
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Ação ajuizada pelo MP também solicita multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento de obrigações

Por dano ambiental, Ministério Público
quer indenização de R$ 100 milhões do

Polo Petroquímico de Santo André

O Ministério Público do Estado de 
São Paulo, por meio da Promotoria de 
Justiça do Meio Ambiente de Santo An-
dré, propôs ação civil pública ambiental 
contra 11 indústrias do Polo Petroquími-
co de Capuava, localizado na região de 
divisa entre Santo André, Mauá e São 
Paulo (São Mateus). O MP pede o pa-
gamento de indenização “por dano moral 
ambiental” no valor de R$ 100 milhões, 
a serem revertidos para o Fundo Esta-
dual de Defesa dos Interesses Difusos 
(FID). Também solicita multa diária de R$ 
100 mil em caso de descumprimento de 
obrigações impostas na ação – entre as 
quais reparação e/ou remediação de to-
dos os danos ambientais decorrentes da 
emissão de poluentes no ar atmosférico; 
tomada de todas as medidas preventivas, 
mitigadoras e/ou compensatórias que se 
fizerem necessárias à otimização dos 
processos produtivos, relativas à preven-
ção de danos ambientais oriundos e com 
vistas à eliminação de poluentes lançados 
no ar atmosférico; e elaboração e exe-
cução de medidas compensatórias em 
relação aos danos ambientais que não 
comportarem reparação ou remediação, 
ou ao pagamento de indenizações corres-
pondentes e proporcionais aos referidos 
danos, cujos respectivos valores deverão 
ser oportunamente apurados em perícia, 
revertendo-se ao FID.

DANO AMBIENTAL E À SAÚDE
O inquérito civil que deu início à in-

vestigação tomou como base trabalhos 
científicos desenvolvidos durante quase 
30 anos pela professora de Endocrinolo-
gia da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dra. Maria Angela Zaccarelli Marino. 
Artigos publicados pela médica em pe-
riódicos internacionais alertavam para 
o “alto índice de pessoas portadoras de 
tireoidite de Hashimoto, moradoras da 

região vizinha ao Polo Petroquímico de 
Capuava (cinco bairros localizados na 
confluência dos municípios de Santo 
André, Mauá e São Paulo)” – relata o 
MP na ação, ao completar: “No presente 
caso, constata-se que a reprovabilidade 
presente na conduta das rés é extrema, 
tendo elas dado causa a um dano am-
biental de grande monta, o qual gerou, 
ainda, dano à saúde e à qualidade de 
vida da população residente na região 
do Polo Petroquímico de Capuava”.

No final de 2017, pesquisadores do 
Laboratório de Poluição Atmosférica Ex-
perimental da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP) e da 
FMABC finalizaram e entregaram projeto 
elaborado para atender à demanda da 
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente 
de Santo André (Inquérito Civil 20/02 - 
PJMASA), recebida via ofício em 1º de 
dezembro de 2014. Sob o título “Análise 
do impacto das emissões aéreas do Polo 
Petroquímico de Capuava”, o trabalho re-
úne cinco estudos desenvolvidos na área 
do Polo Petroquímico de Capuava.

Entre os principais resultados, os 
pesquisadores encontraram inconsis-
tências nos relatórios encaminhados por 
via judicial pela CETESB (Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo) e 
pelas empresas do Polo Petroquímico 
de Capuava a pedido do MP. A con-
clusão foi de que a emissão de mate-
rial particulado no local é até 17 vezes 
maior do que o registrado. Também foi 
constatado 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 compos-

meio ambiente

Em junho de 2015, pesquisadores da FMABC e da USp vistoriaram região de Capuava para realização de estudo

tos orgânicos na atmosfera, provenien-
tes do Polo Petroquímico de Capuava e 
de outras fontes, revelaram risco para o 
desenvolvimento de tumores acima dos 
níveis preconizados pela Organização 
Mundial da Saúde.

CASOS DE TIREOIDITE
O interesse do Ministério Público 

do Estado de São Paulo em investigar 
a poluição do ar na região de Capuava 
surgiu a partir das pesquisas da Dra. 
Maria Angela Zaccarelli. 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 residen-
ciais distantes.

A quantidade assustadora de ca-
sos comprovados de tireoidite crônica 
autoimune na região levou o Ministério 
Público a instaurar inquérito civil para 
investigar a relação entre a doença e 
os níveis de poluição. O relatório téc-
nico “Emissões do Polo Petroquímico 
e Saúde” concluiu que a chance de 
hipotireoidismo é maior no Parque Ca-
puava, Jardim Sílvia Maria e Parque 
São Rafael, que estão mais próximos do 
Polo Petroquímico, do que em bairros 

mais distantes, como Príncipe de Gales, 
Vivaldi e Santa Maria. As concentrações 
médias de dióxido de nitrogênio (NO2), 
monóxido de carbono (CO), Material 
Particulado (MP10), dióxido de enxofre 
(SO2) e compostos orgânicos voláteis 
(COVs) obtidas a partir das plumas si-
muladas também são mais elevadas 
nos bairros mais próximos ao Polo. “Os 
compostos químicos NO2, CO e COVs 
são os poluentes mais correlacionados à 
chance de hipotireoidismo e podem ser 
considerados marcadores de emissões 
gasosas dos processos industriais do 
Polo Petroquímico de Capuava”, informa 
Dra. Maria Angela Zaccarelli Marino. 
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Reformas estruturais e novos fluxos internos diminuem tempo de espera e otimizam atendimentos na unidade

Encontro será mediado por docente do curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina do ABC, em 31 de agosto

UPA de Santos implanta melhorias
em benefício aos pacientes

investimento 

Parceria entre a Prefeitura de San-
tos e a Fundação do ABC, a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Central de 
Santos tem recebido diversas melhorias 
em benefício aos pacientes e acompa-
nhantes. Principal porta de entrada para 
os casos de urgência e emergência do 
município, a UPA Central passou por re-
formas estruturais, com investimentos em 
ambiência e, principalmente, medidas de 
ordem administrativa que têm otimizado 
a estrutura atual e reduzido o tempo de 
espera por atendimento.

Entre as principais mudanças reali-
zadas está a implantação de nova con-
troladoria de acesso, área que auxilia na 
orientação aos pacientes e familiares, e 
que garante maior estabilidade aos demais 
profissionais da unidade. Nesse mesmo 
contexto, foram promovidos treinamen-
tos com as equipes de recepção, a fim 
de ampliar o trabalho de acolhimento e 
humanização do atendimento desde a 
chegada do paciente à unidade.

No âmbito da infraestrutura, a UPA 
Central de Santos recebeu nova pintura, 

teve trocadas todas as cadeiras das sa-
las de espera, passou por reformas nas 
estruturas física e predial, além de ganhar 
cortina de ar e longarinas no saguão de 
entrada – onde também foram instala-
das cinco câmeras, com transmissão de 
imagens em tempo real para os setores 
administrativos.

“A Fundação do ABC tem empenhado 
esforços para melhorar a ambiência da 
UPA e direcionado ações em busca de 
reduzir o tempo de espera pelos atendi-
mentos, com medidas preventivas que 
otimizam os serviços na unidade”, informa 
a gerente da UPA Central de Santos, Zil-
vani Guimarães, que detalha: “Mudanças 
em processos de trabalho e novos fluxos 
internos integram a lista de novidades. As 
câmeras instaladas no saguão principal, 
por exemplo, permitem o monitoramento 
e a análise imediata de cenários, para 
que possamos intervir rapidamente nos 
momentos mais nevrálgicos, em que 
o número de pacientes está acima do 
habitual e o tempo de espera começa a 
aumentar”.

INTEgRAÇÃO
A equipe multiprofissional da Unidade 

de Pronto Atendimento Central de Santos 
participou em 13 de junho de atividade de 
integração com a nova empresa médica 
contratada para os plantões na UPA, a 
São Francisco Gestão e Terceirização de 
Serviços em Saúde. Entre os objetivos do 
encontro estiveram a apresentação dos 
novos médicos, assim como a motivação 
dos trabalhadores da urgência e emergên-

cia e o seguimento do projeto de educação 
continuada desenvolvido na unidade.

Na lista de temas discutidos no evento es-
tiveram a organização do fluxo de atendimen-
tos; o compromisso dos trabalhadores perante 
a instituição; possíveis dificuldades na relação 
com os usuários e barreiras a serem vencidas; 
e medidas necessárias para realização da 
assistência segura, visando a preservação 
da vida e a integridade institucional.

Ao todo, 39 funcionários participaram 

da atividade, entre médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, recepcionistas, 
colaboradores de setores administrativos, 
controladores de acesso, profissionais de 
higienização e auxiliares de farmácia. “Foi 
um momento de grande participação e 
reflexão dos nossos profissionais. Espera-
mos que essa atividade reflita intensamen-
te em nosso dia a dia, na maior sintonia e 
integração entre a equipe multiprofissio-
nal”, finaliza Zilvani Guimarães.

santo andré

O Hospital Estadual Mário Co-
vas, em Santo André, irá sediar a 
quarta edição da “Roda de Conversa 
sobre Atenção Básica: Inserção da 
Enfermagem nas Políticas de Saúde 
do SUS”, do Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo (Coren-
SP). O evento será em 31 de agosto, 
das 8h às 16h, no anfiteatro da uni-
dade (Rua Dr. Henrique Calderazzo, 
321). A professora do curso de En-
fermagem da Faculdade de Medi-
cina do ABC, também membro do 
Coren-SP, Erica Chagas de Araújo, 
irá mediar o evento. São esperados 
mais de 200 participantes.

Hospital Mário Covas irá sediar novo evento do Coren-SP
A atividade é aberta a todo profissio-

nal de enfermagem com inscrição ativa 
no Coren-SP e contará com discussões 
que abordam temas como desafios na 
Política Nacional da Atenção Básica, a 
prática profissional da enfermagem e 
protocolos de assistência. O objetivo é 
discutir a temática a partir de categorias 
de análise como fragilidades, potên-
cias e desafios. “Esperamos inserir a 
enfermagem em um debate técnico e 
político ampliado, de maneira a refletir 
a profissão no contexto das políticas de 
saúde mais amplas. Quando exercita-
mos o debate, conseguimos qualificar 
a assistência prestada ao paciente”, 

disse a docente.
A roda de conversa sobre Atenção 

Básica é uma iniciativa da atual gestão 
do Coren-SP (2018-2020), sendo este 
o quarto evento a ser realizado. Os an-
teriores foram promovidos nas cidades 
de Campinas, Santos e Osasco.

TREINAMENTO
No dia 15 de agosto, também no 

Hospital Mário Covas, o Coren-SP 
promoveu o evento “VIII Encontro de 
Responsáveis Técnicos: gerencia-
mento em Enfermagem com foco em 
liderança”, para todos os profissionais 
de enfermagem do Grande ABC.

Em 15 de agosto, unidade recebeu outro evento organizado pela entidade, 
com foco em gestão de lideranças

Atividade de integração reuniu 39 funcionários entre médicos, enfermeiros e colaboradores da área administrativa
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Tratamento de reprodução assistida foi conduzido durante três anos; doença genética é rara e pode interferir na fertilidade

Casal com alteração no gene da fibrose 
cística comemora nascimento de filho saudável

Equipes da Faculdade de Medi-
cina do ABC e do Instituto Ideia Fértil 
participaram nos últimos três anos de 
uma importante batalha pela vida, que 
terminou com final feliz e histórico para o 
casal Viviane Oliveira Gomes, 28 anos, 
e Damião Monteiro da Silva, 29 anos, de 
São Bernardo. O casal perdeu dois filhos 
recém-nascidos por conta da fibrose 
cística, uma doença genética rara e de 
difícil tratamento. Também conhecida 
como mucoviscidose, provoca acúmu-
lo de grossas camadas de secreção, 
especialmente nos pulmões e no trato 
digestivo, gerando obstruções e espaços 
onde bactérias podem se proliferar.

A fibrose cística é causada pela al-
teração no gene que faz o transporte de 
íons pelas membranas das células. Essa 
alteração faz com que as substâncias 
produzidas pelas glândulas exócrinas, 
como muco, suor, lágrimas e sucos di-
gestivos, se tornem mais espessas, o 
que dificulta a eliminação e favorece 
a criação de processos inflamatórios 
e infecções. Compromete gravemente 
as funções respiratórias, pancreáticas 
e digestivas. Os sintomas principais são 
pneumonias e bronquites frequentes, 
suor salgado, pouco crescimento e bai-
xo ganho de peso, obstrução intestinal 
grave e icterícia.

Por ser uma condição autossômi-
ca recessiva (se manifesta quando as 
duas cópias do gene estão alteradas), é 
possível ser portador de uma mutação 
do gene e nunca manifestar a doença 
– caso de Viviane e Damião. No en-
tanto, quando pai e mãe apresentam a 
mutação no gene que causa a doença, 
há risco de 25% de gerar bebês com 
a condição. A pequena Ana Beatriz 
sobreviveu somente seis meses. Já 
Gustavo, 18 dias.

EM BUSCA DE UM SONHO
O casal, então, decidiu procurar tra-

tamento em busca do sonho de gerar 
um filho saudável. O que até 2015 era 
apenas uma remota expectativa, em 

final feliz

2018 tornou-se realidade: o pequeno 
Davi veio ao mundo em 20 de março, 
livre da doença, após tratamento de fer-
tilização in vitro – associado à investi-
gação genética dos embriões –, além 
de quatro transferências embrionárias. 
Entre frustrações e esperanças renova-
das, o processo levou três anos.

Durante o período, Viviane recebeu 
cuidados especiais para preparo do en-
dométrio (membrana interna que reveste 
o útero) e foi submetida a um longo trata-
mento medicamentoso. “É uma condição 
rara. Foi o primeiro caso que atendemos 
dessa natureza. A cada gestação por 
métodos naturais, a chance de repetir 
o diagnóstico da fibrose cística no bebê 
é de 25%. Por isso, investigamos a mu-
tação genética do casal e indicamos o 
tratamento de reprodução assistida com 
avaliação genética dos embriões. Hoje, 
ver esse bebê com vida e saudável é 
seguramente nossa maior recompensa”, 

afirma Dra. Denise Christofolini, uma 
das geneticistas que acompanhou o 
tratamento. A especialista é docente 
da FMABC e coordena o Laboratório de 
Genética do Instituto Ideia Fértil.

ETApAS DO TRATAMENTO 
O casal deu início ao tratamento em 

2015, quando foi assistido pelas gene-
ticistas Denise Christofolini e Bianca 
Alves Bianco, além de ginecologistas. 
Foram providenciados exames e um 
rigoroso estudo genético dos pais e dos 
avós para identificar a origem do gene 
portador da doença. Na sequência, teve 
início a punção dos óvulos e a coleta do 
sêmen para formar os embriões. Neste 
estágio são retiradas algumas células de 
cada embrião para biópsia e análise.

Na sequência, os materiais foram 
encaminhados para realização do Diag-
nóstico Genético Pré-Implantacional, co-
nhecido como PGD, ou Pre-Implantation 

Genetic Diagnosis. O objetivo é avaliar a 
saúde genética dos embriões e identifi-
car possíveis doenças hereditárias. Ape-
nas na última transferência a gestação 
foi concebida com a segurança de que 
a criança não portava o gene da fibrose 
cística. A paciente permaneceu assistida 
pelas equipes durante os primeiros três 
meses de gravidez e depois liberada 
para o pré-natal.

Como forma de agradecer a de-
dicação e cuidado recebidos, Viviane 
levou o pequeno Davi para conhecer 
toda a equipe que ajudou a trazê-lo ao 
mundo com saúde. A visita ocorreu em 
maio. Emocionada, a paciente relembra 
a trajetória. “Soubemos do problema 
quando minha primeira filha nasceu, 
mas tínhamos esperança de cura, por 
mais que os médicos dissessem o con-
trário. Na segunda vez, como ainda ha-
via 75% de chance de a criança nascer 
saudável, tentamos novamente. Mas, 

infelizmente ele também nasceu com a 
doença. A partir daí resolvemos procu-
rar tratamento. Foi um milagre. Muitas 
vezes íamos embora desanimados, 
mas a equipe é incrível e sempre nos 
encorajou. Lembraremos para sempre 
de todo o carinho e dedicação que re-
cebemos durante o tratamento”, disse 
a paciente.

No Brasil, o Ministério da Saúde 
estima que a incidência média da fibro-
se cística seja de um caso a cada 10 
mil. É considerada a doença genética 
mais prevalente no mundo e exige dos 
pacientes uso regular de antibióticos e 
fisioterapia respiratória. O diagnóstico 
precoce (disponível no teste do pezi-
nho) e os avanços no tratamento espe-
cializado trouxeram, nos últimos anos, 
ganho expressivo de sobrevida e maior 
qualidade de vida aos pacientes. A taxa 
de sobrevivência, no entanto, é consi-
derada mínima após os 40 anos.

Viviane gomes e Damião da Silva levaram o pequeno Davi para conhecer as equipes. Na foto, ao centro, a geneticista da FMABC, Dra. Denise Christofolini
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Atividade em 30 de agosto abordará temas relacionados ao incentivo ao aleitamento materno

Departamento de Pediatria da FMABC
comemora Agosto Dourado

O Departamento de Pediatria da 
Faculdade de Medicina do ABC organiza 
em 30 de agosto (quinta-feira), das 8h30 
às 12h, o ‘Agosto Dourado’, que reunirá 
especialistas em amamentação no Anfi-
teatro Dr. David Uip, no campus universi-
tário em Santo André (Av. Lauro Gomes, 
2.000 - Vila Sacadura Cabral).

A abertura do evento será feita pela 
chefe do Departamento de Pediatria da 
FMABC e professora titular da disciplina 
de Hebiatria, Dra. Lígia de Fátima Nó-
brega Reato, e pela Dra. Roseli Oselka 
Saccardo Sarni, professora titular da 
disciplina de Clínica Pediátrica.

Entre os destaques do evento está a 
palestra da pediatra Dra. Marisa da Matta 
Aprile, médica assistente da disciplina 
de Pediatria FMABC, que falará sobre 
‘Amamentação: a base da vida’. A nutri-
cionista do Banco de Leite do Hospital 
Municipal Universitário de São Bernardo 
(HMU), Nerli Pascoal Andreassa, aborda-
rá o tema ‘Como auxiliar a mãe que quer 
amamentar’. Por fim, a fonoaudióloga do 
HMU, Lucinéia Cortes Modes, ministrará 
palestra sobre como incentivar a manter 
a amamentação do recém-nascido.

Além das palestras, o encontro 
contará com mesa redonda e pergun-
tas do público. Os debates estarão sob 

mediação de Luciene Barbosa dos San-
tos, nutricionista do Banco de Leite do 
Hospital da Mulher de Santo André. O 
evento é coordenado pela Dra. Denise 
de Oliveira Schoeps, coordenadora de 
Atenção Primária da disciplina de Clínica 
Pediátrica da FMABC.

SÃO BERNARDO
A Prefeitura de São Bernardo tam-

bém programou atividades alusivas às 
comemorações do Agosto Dourado. 
Com participação do prefeito Orlando 
Morando, evento organizado dia 6 de 
agosto abordou o tema ‘Aleitamento: a 
base da vida’ no teatro Lauro Gomes, 
no bairro do Rudge Ramos. Cerca de 
50 mães doadoras de leite e funcioná-
rias do HMU, que estão amamentando, 
foram convidadas a participar da ação. 
Das mãos do prefeito, elas receberam 
uma singela homenagem como agra-
decimento pelo leite doado. Durante a 
cerimônia, o Morando também anunciou 
que as 34 Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) do município terão o ‘Cantinho 
da Maternidade’. No espaço, as mulhe-
res serão auxiliadas por profissionais 
especializados e poderão tirar dúvidas 
sobre amamentação, com objetivo de 
fortalecer a família e o elo materno.

celebração 

A Semana Mundial do Aleitamento Materno é comemorada desde 1992 em mais de 150 países

Divulgação/pMSCS

curso

A disciplina de Dermatologia 
da Faculdade de Medicina do ABC 
organizou em 4 de agosto o curso 
“Avanços na Dermatite Atópica”. A 
atividade de atualização para mé-
dicos reuniu cerca de 50 pessoas 
no anfiteatro da disciplina, no pró-
prio campus universitário em Santo 

Dermatologia organiza atualização 
em dermatite atópica

André. Na oportunidade, especialistas 
na área abriram espaço para discus-
sões acerca das principais novidades 
terapêuticas, tratamentos disponíveis, 
consensos, novos medicamentos e es-
tudos promissores em andamento.

A dermatite atópica foi escolhida 
pela Organização Mundial de Alergia 

(WAO - World Allergy Organization) 
como tema central da Semana Mundial 
de Alergia 2018. A doença afeta todas 
as idades, mas geralmente começa em 
bebês e crianças antes dos 5 anos – a 
prevalência varia entre 2% e 5% da po-
pulação geral, no entanto, em crianças e 
adultos jovens pode chegar a 15%. 

Docentes da FMABC e coordenadoras do curso, doutoras Lucia Ito, Susana passeti, 
Cristina Laczynski e Roberta Criado

SÃO CAETANO
Em São Caetano, o objetivo da 

Prefeitura é conscientizar, primei-
ramente, os profissionais de saúde 
que prestam assistência às munícipes 
durante a gestação, parto e pós-parto. 
No dia 6 de agosto, a Casa da Ges-
tante, dentro do Hospital Euryclides de 
Jesus Zerbini, promoveu um encontro 
de pediatras e equipes de enfermagem 
da Atenção Básica. Já dia 10 de agos-
to foi realizada uma roda de conversa 
com as mães.

Unidade da rede municipal de saúde 

que atende mulheres com gravidez de 
risco e bebês prematuros, a Casa da 
Gestante também dispõe de um am-
bulatório de aleitamento materno para 
a orientação de todas as mulheres que 
têm bebê no Hospital Zerbini.

CELEBRAÇÃO gLOBAL
Celebrada oficialmente em agosto 

e considerada veículo para promoção 
da amamentação, a Semana Mundial 
do Aleitamento Materno (SMAM) é co-
memorada desde 1992 em mais de 150 
países, por iniciativa da World Alliance 

for Breastfeeding Action (WABA), a 
Aliança Mundial para Ação em Alei-
tamento Materno – órgão consultivo 
do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF).

No Brasil, além das comemorações 
pela SMAM, o Congresso Nacional 
sancionou em 12 de abril de 2017 a lei 
nº13.435, que institui o mês de agosto 
como o Mês do Aleitamento Materno. Na 
mesma publicação oficial, ficou definida 
a “iluminação ou decoração de espaços 
com a cor dourada” – caracterizando o 
Agosto Dourado.




