
O pequeno Pedro Henrique Benavides Martins, de 1 ano, foi o primeiro paciente a passar por uma cirurgia cardíaca pediátrica no Hospital de Clínicas de São 
Bernardo. O procedimento foi realizado dia 29 de agosto para correção de uma cardiopatia congênita. Este ano a unidade do ABC tornou-se referência para 

o procedimento em todo o Estado de São Paulo. Desde que iniciou as atividades, em julho, 30 atendimentos já foram realizados no ambulatório. – Pág. 3
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direito. Identificamos as lesões por 
exames clínicos como sendo de um 
quadro chamado líquen escrofuloso, 
uma reação de hipersensibilidade aos 
antígenos da tuberculose. Após início 
do tratamento adequado, o paciente 
teve recuperação completa do quadro 
cutâneo e ocular logo nas primeiras 
semanas, além de apresentar ganho 

de 10 quilos. Foi um caso muito inte-
ressante, especialmente pela raridade”, 
resume Amanda, que comemorou a 
conquista. “O prêmio reflete a quali-
dade do atendimento que oferecemos 
aos nossos pacientes da disciplina de 
Dermatologia. Acredito que solidifica-
mos ainda mais o prestígio da nossa 
faculdade. Foi emocionante apresentar 

que passa pelo entendimento, com-
promisso e novas pactuações entre 
Governo Federal, estados e municípios. 
No Grande ABC, estamos fazendo a 
nossa parte. Neste mês, estive reunido 
com o presidente da Fundação do ABC 
e os secretários de Saúde de Santo 
André, São Bernardo e São Caetano.

Além de buscarmos a maior apro-
ximação e integração regional, dentro 
da proposta de saúde em rede, é pre-
ciso rediscutir o papel da Faculdade 
de Medicina do ABC na assistência à 
saúde do Grande ABC. Nesse sentido, 
a partir de avaliações técnicas, preten-
demos realizar ajustes e novas pactu-
ações. Somente no âmbito financeiro, 
por exemplo, a FMABC executa hoje 
quatro vezes mais do que os serviços 
efetivamente contratados. Ou seja, 
precisamos rever nossos planos de 
trabalho, os atendimentos e procedi-
mentos realizados. A atenção com as 
finanças é nossa obrigação e passa 
obrigatoriamente pela equalização 

Conselho de Curadores (Titulares): Luiz Mario Pe-
reira de Souza Gomes, Adriana Berringer Stephan, Ari 
Bolonhezi, Carolina Doering Neves, Edson Raddi, José 
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Cláudio Simões, Juarez Tadeu Ginez, Larissa Yukari 
Tozaki Tamada, Luiz Antonio Della Negra, Marcos 
Sergio Gonçalves Fontes, Hugo Macedo Junior, Ro-
berto Picarte Milani, Rodrigo Grizzo Barreto de Cha-
ves, Thereza Christina Machado de Godoy, e Wagner 
Shiguenobu Kuroiwa.

Conselho Fiscal: Maristela Baquini (Santo André), 
Robson Thadeu de Almeida (São Bernardo) e Ane 
Graziele Plonkoski (São Caetano). 

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

Estive recentemente no Programa 
Roda Viva, da TV Cultura, participan-
do de debate sobre os desafios da 
Saúde brasileira. Na oportunidade, 
pude externar minha opinião sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS), que 
considero o maior programa de inclu-
são do mundo. Apesar da grandeza 
e da importância, o SUS perece por 
problemas ligados ao financiamento, à 
gestão e ao desperdício – três pilares 
que considero os principais desafios 
para o futuro.

Temos que partir da premissa de que 
a Atenção Primária é fundamental e que 
devemos avançar em sua multidisciplina-
ridade. Afinal, quando bem executada, 
consegue resolver até 80% das deman-
das. Para os demais 20%, a solução é 
trabalhar em redes de saúde sustentadas, 
integradas e organizadas.

É preciso otimizar ações, inovar 
e aproveitar ao máximo todos os re-
cursos disponíveis. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estima que 
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Quem somos mensagem

Inovação, gestão sem desperdícios e
saúde em rede para um Brasil melhor

desses contratos.
Paralelamente, está em anda-

mento outro movimento – o de cortar 
gastos. Temos que reduzir as des-
pesas da faculdade e aumentar as 
receitas. E neste exercício contamos 
com o apoio e participação de toda 
a comunidade acadêmica. Devemos 
eliminar desperdícios, otimizar a ges-
tão, unificar tarefas em duplicidade, 
buscar novos projetos, parcerias e 
inovação – sempre com a anuência 
do respectivo professor titular e da 
Diretoria desta faculdade.

Temos um longo caminho pela fren-
te, mas estou certo de que obteremos 
sucesso em nossa missão. Confio nas 
capacidades técnica e de gestão de 
nossos profissionais, que se somam 
à expertise cinquentenária da FMABC 
no ensino, na pesquisa e na assistência. 
Não tenho dúvidas de que avançaremos 
muito e, em breve, seremos o melhor 
centro universitário na área de Ciências 
da Saúde deste país.

Caso envolveu atendimento de uma criança que teve tuberculose diagnosticada a partir de lesões cutâneas

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 
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Hallack; Contatos: noticias@fuabc.org.br ou (11) 
2666-5431.

o desperdício no mundo gira em torno 
de 20% a 40%. Relatório recente do 
Banco Mundial dá números ao des-
perdício no Brasil: 22 bilhões de reais, 
o equivalente a quase 20% do orça-
mento do Ministério da Saúde.

Esse cenário precisa mudar não 
apenas em nível nacional, mas também 
regionalmente, num esforço coletivo 

Reconhecimento

A Faculdade de Medicina do ABC 
de Santo André foi premiada na 3ª 
RDP – Jornada Multisserviços, Avan-
ços em Dermatologia e Dermatoscopia, 
realizada dias 17 e 18 de agosto no 
Centro Fecomércio de Eventos, em 
São Paulo. Um caso clínico atendido 
no ambulatório da disciplina foi apre-
sentado pela médica residente de Der-
matologia, Amanda Voltareli César de 
Oliveira, uma das autoras do trabalho. 
O caso foi eleito o melhor na área de 
Dermatopediatria. 

Um dos motivos da premiação foi a 
conduta clínica adotada durante o aten-
dimento, que envolveu uma criança de 
11 anos. Os profissionais conseguiram 
diagnosticar uma doença sistêmica, a 
tuberculose pleural, a partir da identi-
ficação correta de lesões cutâneas. “O 
paciente queixava-se há três anos de 
lesões pelo corpo e inchaço no olho 

prof. Dr. David Everson Uip
Diretor-geral da FMABC

Divulgação SES/Sp

um caso tão rico em nome da FMABC 
e de todos os professores. Agora, o 
próximo passo será a publicação”, 
projeta a residente. 

No evento foram apresentados 
diversos casos clínicos com a par-
ticipação dos 24 serviços creden-
ciados na Sociedade Brasileira de 
Dermatologia – Regional São Paulo 
(SBD-RESP). Os participantes apre-
sentaram os trabalhos em etapas 
divididas entre evoluções clínicas, 
imagens dos pacientes e exames 
complementares utilizados. 

O trabalho foi produzido pela mé-
dica residente Amanda Voltareli César 
de Oliveira, além dos professores Dr. 
Eduardo Lacaz Martins, Dra. Lucia Mio-
ko Ito, Dr. Nobuo Matsunaga, Dr. Si-
mão Cohen e Dr. Carlos D’Apparecida 
Santos Machado Filho, este professor 
titular da disciplina. 

Anna Luiza Baptista (residente), Dra. Lucia Mioko Ito, Amanda Voltareli César de 
Oliveira (residente) e Dr. Nobuo Matsunaga

Trabalho da MedABC é premiado em jornada de Dermatologia
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históRico investimento

HC de São Bernardo realiza primeira 
cirurgia cardíaca pediátrica

Prefeitura entrega  
12 novas ambulâncias

Desde março a unidade é referência para o procedimento em todo o Estado; com 
cardiopatia congênita, criança de 1 ano foi operada em agosto

Veículos serão utilizados para o transporte de pacientes 
entre os hospitais municipais e outras localidades

Transformado em referência esta-
dual durante a gestão do prefeito de 
São Bernardo, Orlando Morando, o 
Hospital de Clínicas (HC) de São Ber-
nardo iniciou o procedimento de cirur-
gias cardíacas pediátricas em crianças 
de zero a 18 anos. Com o diagnóstico 
de CIA (Correção da Comunicação 
Interatrial), Pedro Henrique Benavides 
Martins, 1 ano, foi operado dia 29 de 
agosto e teve alta dias depois.  

O prefeito de São Bernardo, Orlan-
do Morando, visitou o paciente dia 3 de 
setembro, acompanhado do secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple e dos 
médicos que realizaram o procedi-
mento, Dr. Daniel Peres Guimarães 
e Dra. Cleris Barduco. 

“Hoje é um dia de festa e estou 
extremamente orgulhoso de ter em 
nossa cidade um hospital referência 
em tratamento em todo o Estado de 
São Paulo. Foi um procedimento de 
extrema complexidade que possi-
bilitou ao Pedro uma oportunidade 
a mais de ter um futuro saudável”, 
comemorou o prefeito. 

A mãe de Pedro, Débora Benavi-
des, 24 anos, recepcionou o prefeito 
com o filho nos braços. “Descobrimos 
a cardiopatia quando o Pedro tinha 5 
meses. Morávamos em Marília, no 
interior, mas viemos para São Pau-
lo procurar atendimento. Após todo 
o processo, fomos encaminhados  
para o Hospital de Clínicas. Entre-
guei o meu filho para a equipe com 
muita segurança e tranquilidade. Ele 

A Prefeitura de São Bernardo 
anunciou, dia 4 de setembro, no-
vos investimentos para a Saúde 
do município. Foram adquiridas 
12 novas ambulâncias 0km, que 
serão utilizadas no transporte 
de pacientes acamados entre 
os hospitais municipais, ou em 
outras localidades. O prefeito 
Orlando Morando apresentou 
os novos veículos.

Dez ambulâncias são do mo-
delo básico e duas são avançadas, 
com equipamentos semelhantes 
aos de uma Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI). Estes modelos estão 
aptos para realizar o translado de 
pacientes em estado grave.

“São Bernardo possui um ser-
viço de excelência no transporte 
sanitário. Por dia, são realizados, 
em média, 120 transportes. Refor-
çamos a frota e oferecemos atendi-

mento mais apropriado e seguro”, 
explicou Morando.

Para a execução do serviço, 
a Prefeitura firmou contrato com 
empresas privadas. Em média, 
serão investidos R$ 17,5 mil por 
carro, sendo que o salário do mo-
torista da ambulância está incluso 
no total. No vínculo estabelecido, 
as empresas devem trocar a frota 
a cada cinco anos.

 
NOVOS VEÍCULOS
Durante a entrega das ambu-

lâncias, o prefeito também anun-
ciou que a Secretaria de Saúde 
recebeu quatro novos carros do 
Ministério da Saúde. Os veículos, 
também 0km e do modelo Spin, fo-
ram adquiridos por meio de verbas 
destinadas ao Departamento de Vi-
gilância em Saúde. Ao todo, foram 
encaminhados R$ 294,6 mil. 

está ótimo e em breve iremos para 
casa”, disse.

O responsável pelo procedi-
mento cirúrgico, Dr. Daniel Peres, 
explicou que o sucesso da cirurgia é 
atribuído ao atendimento. “O Pedro 
foi diagnosticado rapidamente e já 
encaminhado para cirurgia. Se não 
tivesse operado, teria uma qualidade 
de vida pior e com muitos sintomas. 
Ele foi acompanhado por uma equipe 
competente. Todas as cirurgias car-
díacas em crianças exigem cuidado 
especial e estamos preparados para 
executá-las”, disse Peres. 

REFERÊNCIA
O Hospital de Clínicas tornou-se 

referência estadual após convênio 
firmado com o Governo do Estado, 
em março deste ano. Desde que ini-
ciou as atividades, em 9 de julho, 30 
atendimentos já foram realizados no 
ambulatório. Todos os pacientes foram 
referenciados via Central de Regula-
ção de Ofertas de Serviços de Saúde 
(CROSS) e encaminhados para São 
Bernardo para iniciar o tratamento. 

“Temos 17 leitos de enfermaria, 
10 leitos de UTI e uma equipe de pro-
fissionais especializados. Ver o Pedro 
sorridente, batendo palminhas, me fez 
ter ainda mais certeza de que estamos 
no caminho certo. Estamos transfor-
mando para melhor a saúde pública da 
cidade”, disse Dr. Geraldo Reple.

O pequeno pedro Henrique Martins e sua mãe, Débora Benavides (à esquerda), foram 
recepcionados pelo prefeito Orlando Morando e médicos que realizaram a cirurgia

Além de adquirir ambulâncias, prefeitura também recebeu quatro 
veículos do Ministério da Saúde

gabriel Inamine/pMSBC

gabriel Inamine/pMSBC
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Após ter aulas de primeiros socorros, funcionárias da Central de Convênios realizam salvamento emergencial em duas cidades

Da teoria para a prática: 
treinamentos que salvam vidas

“Mantive a calma e lembrei de todas as orientações”

Dia 20 de julho, uma sexta-feira, 
Cintia Andrade da Costa, há três anos 
Agente Comunitária de Saúde (ACS) 
da Unidade de Saúde da Família (USF) 
Recreio da Borda do Campo, em Santo 
André, aguardava o ônibus para ir traba-
lhar – como todos os dias. De repente, foi 
surpreendida ao ver uma senhora de 78 
anos cair bruscamente no quintal de uma 
casa próxima ao local. Para a sorte da 
idosa, um mês antes Cintia havia partici-
pado de um curso de primeiros socorros 
ministrado pelo Serviço Especializado 
em Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT) da Central de Convênios, da 
Fundação do ABC.

Sem titubear, Cintia correu ao local 
e conseguiu pôr em prática os conheci-
mentos adquiridos no treinamento para 
prestar assistência adequada a paciente. 
A queda provocou um corte extenso no 
joelho direito, escoriações no braço e uma 
pancada na cabeça. A funcionária fez 
procedimento imediato de compressão 
do ferimento, utilizado para estancar o 
sangue, imobilizou a perna com um pape-
lão – para simular uma espécie de tala – e 
enfaixou a perna da paciente até chegar 
socorro do Serviço de Atendimento Mó-

Maria do Carmo Vasconcelos – há 21 
anos Agente Comunitária de Saúde de São 
Bernardo – protagonizou outra situação de 
salvamento junto à população, também em 
julho. A ocorrência aconteceu no bairro onde 
atua, no Jardim Ipanema. A funcionária traba-
lha na UBS do Jardim Ipê, próxima ao local. 
Enquanto fazia as rotineiras visitas casa a 
casa para avaliar a saúde dos moradores, 
deparou-se com uma situação de perigo que 
exigiu sua intervenção.

Manoel Celestino da Silva, de quase 
80 anos – há sete acamado – teve princí-
pio de derrame cerebral na presença da 
agente de saúde durante uma de suas 
visitas. “Ouvi um grito da filha, que o se-

gurou pelos braços. Primeiro pedi calma 
a toda a família. Não havia pulsação. Foi 
quando iniciei as manobras cardíacas de 
ressuscitação. Fiz o mesmo movimento 
por cerca de 15 minutos, como havia 
aprendido no treinamento de primeiros 
socorros. Pedi ajuda a Deus. Segui cha-
mando-o pelo nome, até que ele deu um 
suspiro forte e profundo, como se estives-
se voltando devagar. A pulsação retornou 
aos poucos, ainda fraca. Pouco depois, a 
médica do SAMU chegou e ele foi leva-
do ao hospital”, relembra dona Maria do 
Carmo, que nutre vínculo especial com 
a família do paciente. “É como se fossem 
meus parentes. Conheço todos há 21 

anos, desde que iniciei na profissão. Foi 
inesquecível poder ajudá-lo a viver”.

O paciente permaneceu internado 
por 15 dias no Hospital de Clínicas de 
São Bernardo, mas não sofreu sequelas. 
Hoje, em casa, se alimenta por sonda e 
segue sob monitoramento das equipes do 
Programa Saúde da Família (PSF).

A funcionária passou pelo treina-
mento três semanas antes da ocor-
rência. “Não estava escalada para 
aquela data, mas participei de curiosa, 
pois queria aprender. Muitos acham 
as aulas chatas, mas depois dessas 
ocorrências todos passam a ver o 
treinamento de outra forma”.

CApACITAÇÕES
Em 2018, o Serviço Especializado 

em Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT) da Central de Convênios 
(CC) já promoveu cerca de 70 trei-
namentos em dezenas de unidades 
de saúde com foco em segurança do 
trabalho, biossegurança, saúde mental 
do trabalhador, primeiros socorros, 
combate a incêndios e ergonomia. 
A CC, que atualmente tem cerca de 
8 mil funcionários, gerencia planos 
de trabalhos em serviços de saúde 
de Santo André, São Bernardo, São 
Caetano, Itatiba, Mogi das Cruzes, 
Guarulhos e Santos.

exemplos

Cintia Andrade da Costa e a equipe da USF Recreio da Borda do Campo, em Santo André

A agente de saúde Maria do Carmo 
Vasconcelos, de azul, junto ao paciente 

Manoel da Silva e a filha, Zuleide da Silva

vel de Urgência (SAMU). No hospital, a 
idosa levou 10 pontos, e felizmente não 
teve fraturas.

A técnica utilizada pela ACS parece 
simples. Porém, tem fundamental im-
portância para estabilização do quadro 
clínico. Caso o atendimento não tivesse 

seguido protocolos seguros, as chances 
de ocorrer infecções ou fraturas seriam 
bem maiores, especialmente em idosos. 
O objetivo do atendimento de primeiros 
socorros é, justamente, tentar evitar a 
piora do quadro de saúde e manter os 
sinais vitais do paciente. Os procedimen-

tos, no entanto, são apenas iniciais e 
paliativos. O socorro especializado deve 
ser acionado imediatamente para assumir 
o atendimento.

“A sensação de poder ajudar é a me-
lhor possível. No final do dia fui visitá-la 
em casa e senti alívio por vê-la bem e fora 

de perigo. São ocasiões como essa que 
nos fazem valorizar essas capacitações. 
Também já consegui evitar um incên-
dio em casa depois de ter participado 
de outro curso. Trabalhar com saúde é 
estar sempre atento às urgências”, disse 
a funcionária, orgulhosa do gesto. 
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A Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) recebeu em 22 de agosto selo 
de acreditação do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) – o Sistema de Acre-
ditação de Escolas Médicas (Saeme). 
A cerimônia ocorreu na sede do órgão, 
em Brasília, quando 10 faculdades de 
Medicina de todo o País foram certifi-
cadas. Desde 2015, já são 29 escolas 
médicas reconhecidas. A instituição foi 
representada pela vice-coordenadora do 
curso de Medicina, Dra. Simone Holzer, 
e pelo professor da disciplina de Psiquia-
tria, Dr. Sergio Baldassin.

Criada em parceria com a Asso-
ciação Brasileira de Educação Mé-
dica (Abem), a certificação atesta a 
qualidade da formação oferecida aos 
recém-formados em Medicina sob di-
versos aspectos, como qualidade da 
gestão, projeto pedagógico, programa 
educacional, corpo docente, discente 
e infraestrutura.

A iniciativa busca identificar os 
cursos de Medicina – públicos e pri-
vados – atentos às exigências mínimas 
para a formação dos profissionais. A 
participação é voluntária e a proposta 
é composta pelas etapas de autoava-
liação on-line, visita de comitê técnico 

e divulgação do resultado. O processo 
permite a identificação de áreas de fra-
gilidade na oferta de ensino, que ne-
cessitam de aprimoramento, bem como 
das áreas de excelência. A comissão 
de acreditação acompanha, analisa 
e valida cada passo do processo de 
acreditação. Da inscrição até a divul-
gação do parecer final, o processo leva, 
em média, um ano. A certificação tem 
validade de três anos, quando o curso 
será novamente avaliado.

“O mercado tem influenciado a cria-
ção de cursos médicos sem nenhum 
critério de necessidade ou qualidade. 
Muitas vezes, sem as menores con-
dições para uma formação básica, 
principalmente quanto à inserção em 
atividades práticas. Acredito que o CFM 
e a Abem, ao criarem o selo, preten-
dem aprimorar a qualidade na formação 
profissional e de certa forma ‘filtrar’ as 
boas escolas. Fomos um dos 10 cursos 
de Medicina acreditados do País, o que 
evidencia não só a tradição da FMABC 
e os resultados alcançados no Enade 
(Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes), mas a conquista de um 
selo com modelos internacionais”, disse 
Dra. Simone Holzer.

conQuista

Em Brasília, FMABC recebe selo de acreditação 
do Conselho Federal de Medicina

Sistema avalia aspectos como projeto pedagógico, corpo docente, discente e infraestrutura; já são 29 escolas médicas certificadas em todo o País

Certificação foi recebida pela vice-coordenadora do curso de Medicina da FMABC, Dra. Simone Holzer

pRevenção

A sede do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), em Brasília, foi palco 
em 28 de agosto do início da parceria 
para o Plano Nacional de Promoção 
de Saúde e de Prevenção ao Suicí-
dio entre Estudantes de Medicina. O 
marco ocorreu durante reunião entre 
o presidente do CFM, Dr. Carlos Vital, 
o presidente da Associação Brasileira 
de Educação Médica (ABEM), Dr. 

Suicídio entre estudantes de Medicina 
será pauta de ‘Plano Nacional’

Sigisfredo Brenelli, e o coordenador do 
Fórum Nacional de Serviços de Apoio 
ao Estudante de Medicina (FORSA) e 
professor de Psiquiatria da Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC), Dr. Sergio 
Baldassin.

Inteiramente elaborado no Serviço de 
Orientação Psicológica ao Aluno (SEPA) 
da FMABC, o projeto busca estabelecer 
nesta área uma rede nacional de cuida-

dores e pesquisadores. O início ocorreu 
em 2015, no Congresso Brasileiro de 
Educação Médica (COBEM), da ABEM. 
Na ocasião houve o primeiro Fórum dos 
Serviços de Apoio ao Estudante de Medi-
cina, que contou com pouca adesão. No 
entanto, os trabalhos avançaram e hoje 
são mais de 300 participantes ativos no 
FORSA, com inserção de 100 escolas 
médicas de 20 estados brasileiros.

Reunião entre representantes da FMABC, CFM e ABEM

Além da FMABC, conquistaram 
o selo os cursos de Medicina da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp), 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM), Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-
PR), entre outras.

“Após todas as etapas cumpridas, 

essas instituições comprovaram sua 
suficiência aos avaliadores idôneos 
e independentes do Saeme, obtendo 
assim o reconhecimento formal da qua-
lidade dos seus serviços”, destacou o 
presidente do CFM, Carlos Vital.

ACREDITAÇÃO
Lançado em 2015, o Saeme soma 

agora 29 escolas médicas certifica-
das em todo o País. O projeto que 
levou à criação e implementação do 
selo foi baseado no funcionamento 
de alguns dos principais sistemas 
de acreditação de ensino médico em 
vigor no mundo, como dos Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Aus-
trália, Holanda e Japão. 

Divulgação/CFM

Divulgação/CFM
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excelência

A paciente Jadhy Ruana, 23 anos, o prefeito José Auricchio Júnior e o 
gastrocirurgião e professor da FMABC, Dr. Eduardo grecco

Em 2018, cidade realizou cinco cirurgias e três estão agendadas; especialistas de outros países já solicitaram treinamentos

Sistema será instalado em todos os serviços de Saúde do município 
até 2019; investimento é de R$ 2,9 mi por ano

São Caetano faz mutirão de bariátrica e vira  
referência internacional no combate à obesidade

São Caetano, mais uma vez, é 
destaque em decorrência do pionei-
rismo das ações de políticas públi-
cas contra a obesidade. Dessa vez, 
no Centro de Endoscopia Dr. Odair 
Manzini, localizado no Hospital Már-
cia Braido, a Prefeitura promoveu, de 
forma inédita no País, mutirão com 
14 procedimentos em pacientes do 
Programa de Endoscopia e Cirurgia 
Bariátrica da Secretaria de Saúde. A 
ação ocorreu dias 31 de agosto e 1º 
de setembro. 

 “São procedimentos moderníssi-
mos que trazem melhora na qualidade 
de vida do paciente obeso. São Cae-
tano se torna, novamente, referência 
internacional no tratamento da obe-
sidade mórbida”, destacou o prefeito 
José Auricchio Júnior. 

No primeiro dia a Prefeitura rea-
lizou uma gastroplastia endoscópica 
(técnica de redução de estômago por 
meio de endoscopia); quatro interven-
ções de sutura gástrica; um tratamento 
endoscópico da mucosa duodenal; um 
tratamento de plasma de argônio, e 

dois tratamentos em pessoas que já 
passaram por cirurgias anteriormente, 
mas que voltaram a ganhar peso. No 
segundo dia, cinco pacientes foram 
submetidos à colocação de balão 
intragástrico.

De acordo com a secretária de 
Saúde, Regina Maura Zetone, os pa-
cientes passaram por acompanha-
mento com a equipe multidisciplinar 
que envolve nutricionista, psicólo-
go, cardiologista, endocrinologista, 
pneumologista, psiquiatra e gastro-
enterologista. “Vanguarda, a cidade 
traz novos procedimentos para tratar 
uma patologia crônica incurável, mas 
possível de ser controlada. Somos 
o único município que realiza com 
verbas próprias a cirurgia bariátrica 
e, agora, também dispomos desse 
avanço que é a intervenção por meio 
da endoscopia”, avaliou Regina.

Jadhy Ruana, 23 anos, moradora 
do bairro Cerâmica, passou pela gas-
troplastia endoscópica. Estudante de 
Direito, revelou que já sofreu discrimi-
nação por conta do peso em lojas e 

até em entrevistas de emprego. “Nos 
últimos cinco anos, engordei muito 
rapidamente por causa da alimenta-
ção errada, da ansiedade e do ovário 
policístico que desenvolvi. Cheguei a 
tomar remédio para emagrecer, mas 
entrei em depressão”, revelou. “Sem-
pre dancei e fiz caminhadas, porém, 
por falta de tempo, fui abandonando 
esses hábitos. Já passei por constran-
gimento ao tentar comprar roupas de 
uma determinada marca e as vende-
doras riram de mim, falando que não 
havia a minha numeração. Até mesmo 
estágio é difícil de conseguir, porque 
rotulam o obeso de preguiçoso”, com-
pletou. “Há duas semanas, quando 
recebi a notícia de que passaria pelo 
procedimento, chorei de emoção. É 
um renascimento com novas oportuni-
dades.” Com a gastroplastia endoscó-
pica, Jadhy deve perder de 20 a 25% 
do peso atual, que é 105kg.

 Em 2018, já foram realizadas cin-
co cirurgias bariátricas. Outras três 
estão agendadas e 20 pessoas estão 
em preparo.

prefeito José Auricchio Júnior, que é médico, utiliza o sistema na UBS do bairro Boa Vista

infoRmatização

A Unidade Básica de Saúde do 
bairro Boa Vista, em São Caetano, 
foi a primeira do município a receber 
o sistema de prontuário eletrônico, 
em ação realizada dia 16 de agosto. 
Desta forma, os dados dos pacien-
tes estarão armazenados, de forma 
segura e confidencial, e poderão ser 
acessados de todas as unidades 

Prefeitura inicia implantação 
do prontuário eletrônico

Divulgação/pMSCS

Divulgação/pMSCS

pertencentes à Secretaria de Saúde. 
“As informações estarão integradas 
por meio de uma rede de informática 
e, seja em UBS, centros de especia-
lidades ou hospitais, os profissionais 
poderão verificar o histórico dos usuários 
do sistema de saúde”, explica o prefeito 
José Auricchio Júnior. “A inovação é 
um ganho na economia de tempo e de 

recursos, além de trazer celeridade na 
marcação e realização de consultas, 
exames e na dispensação farmacêuti-
ca”, completou. 

A implantação iniciou no primeiro 
semestre. A expectativa é de que, até 
2019, a rede esteja 100% implantada 
no município. O investimento é de R$ 
2,9 milhões por ano.

REFERÊNCIA 
O gastrocirurgião e endosco-

pista coordenador do serviço de 
Endoscopia de São Caetano, Dr. 
Eduardo Grecco, também professor 
da Faculdade de Medicina do ABC, 
explicou que os procedimentos foram 
acompanhados por profissionais de 
países como Argentina, Canadá e 

Índia, além de estudantes brasileiros. 
“São Caetano se tornou elegível para 
sediar uma série de pesquisas em 
virtude da infraestrutura que a cidade 
dispõe. Recebemos a solicitação de 
especialistas de diversas partes do 
mundo que querem passar por essa 
capacitação conosco, uma vez que 
viramos referência em estudo”.
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O secretário de Saúde de Santo André, Márcio Chaves, e a nova 
diretora-geral do Hospital da Mulher, Sandra gallo

Proposta foi aprovada pelo Conselho de Curadores, que também confirmou Sandra Gallo como nova diretora-geral do Hospital da Mulher

Fundação do ABC terá instrumento de
‘compliance’ para diretores das unidades

Órgão máximo de deliberação da 
Fundação do ABC, o Conselho de 
Curadores esteve reunido na manhã 
de 23 de agosto, quando aprovou 
a vinculação de um instrumento de 
‘compliance’ ao cargo de diretor-geral 
nas unidades de saúde gerenciadas. 
A partir de agora, para estar à fren-
te dos hospitais administrados pela 
FUABC, o gestor deverá concordar 
e assinar o instrumento de contro-
le, que estabelece com clareza as 
obrigações e os limites de atuação, 
formalizando a responsabilidade do 
executivo com a política de boas prá-
ticas acolhida pela mantenedora.

Para o presidente da Fundação do 
ABC, Dr. Luiz Mario Pereira de Souza 
Gomes, a criação desta ferramenta 
representa grande avanço no modelo 
de gestão e expande os atuais me-
canismos de controle, ao estabelecer 
ligação direta e contratual entre a man-
tenedora e o diretor da unidade. “Os 
diretores-gerais têm de estar absolu-
tamente alinhados às boas práticas da 
Fundação do ABC. Com o instrumento 
de compliance, vinculamos o gestor à 
FUABC em suas funções e em seus 
limites financeiros, orçamentários, de 
recursos humanos, no cumprimento 
de metas, nas tomadas de preços para 
processos de compras e contratações 
de serviços, entre outros elementos, 
cláusulas e obrigações. Nosso objetivo 
é garantir que os gestores realizem 
suas atividades de maneira responsá-
vel, alinhados às diretrizes da FUABC”, 
detalhou o presidente.

A novidade passa a valer para to-
dos os diretores-gerais da Fundação do 
ABC – cargo antigamente conhecido 
como de superintendente em algumas 
unidades –, incluindo todos os contra-
tos de gestão, hospitais, a Central de 
Convênios e a Faculdade de Medicina 
do ABC. Dessa forma, todas as unida-
des deverão se ajustar aos padrões e 
critérios legais e gerenciais que serão 
implantados.

Membro do Conselho de Cura-
dores, o médico Ari Bolonhezi come-
morou a nova ferramenta de controle, 
lembrando que essa era uma antiga 
reivindicação do conselho. “Parabeni-
zo a Presidência pela atitude de criar 
dispositivos de compliance e protocolos 
sobre como as coisas devem aconte-
cer. Essas medidas, juntamente com 
outras comunicações da Presidência 
aos curadores, contribuem para a nos-
sa tomada de decisão e devem ser 
ampliadas”, indicou Bolonhezi.

HOSpITAL DA MULHER
A enfermeira Sandra Regina Giron 

Gallo é a nova diretora-geral do Hos-
pital da Mulher Maria José dos Santos 
Stein, em Santo André. O nome da 
gestora foi aprovado na mesma reunião 
do Conselho de Curadores da FUABC 
e ela será a primeira a assinar o instru-
mento de compliance.

Graduada em Enfermagem pela 
Escola Paulista de Medicina (1979), 
Sandra Gallo traz no currículo especia-
lizações em Administração Hospitalar 
(1981), Homeopatia (1993) e em Pro-
cessos Educacionais em Metodologias 
Ativas (2004), além das formações em 
Auditoria em Saúde - SUS, pela Se-
cretaria Municipal de Saúde de São 
Paulo (2001), e em Auditoria SUS, pela 
Secretaria Estadual de Saúde de São 
Paulo (2012). Na trajetória profissional, 
atuou como chefe do Departamento de 
Regulação do Sistema, na Secretaria 
Municipal de Saúde de Santos; como 
auditora SUS do Grupo Normativo de 
Avaliação e Controle (GNACS), da 
Secretaria Estadual de Saúde de São 
Paulo (SES-SP); assistente técnica do 
Departamento Regional de Saúde de 
Sorocaba (DRS-XV); diretora técnica 
da Divisão Regional da Capital (DIR-I), 
da SES-SP, entre outras funções.

“Há mais de 20 anos trabalho na 
área da gestão pública, boa parte na 
Secretaria de Saúde do Estado. Venho 
a Santo André no intuito de contribuir 

gestão

com o Hospital da Mulher, potencia-
lizando as políticas públicas dentro 
da unidade, tendo em vista que é um 
hospital municipal, assim como para 
otimizar toda a atividade que a FUABC 
tem para oferecer, construindo juntos 
inovações”, informou Sandra Gallo aos 
curadores.

A nova diretora do Hospital da Mu-
lher esteve na FUABC acompanhada 
pelo secretário de Saúde de Santo An-
dré, Márcio Chaves, que falou sobre 
a expectativa da Administração para 
o equipamento municipal de saúde. 
“Não tivemos nenhuma divergência 
ou problema com a direção anterior. 
O que estamos buscando é a maior 
aproximação entre a visão atual da 
Secretaria de Saúde e o Hospital da 
Mulher. Ao longo de 10 anos, o hos-
pital esteve muito apartado da política 
municipal de saúde, embora seja um 
equipamento da Secretaria Municipal. 
Na Rede Cegonha, por exemplo, que 
somos signatários junto ao Ministério 
da Saúde, há um distanciamento do 
que é feito na rede básica e no Hos-
pital da Mulher, sem perder de vista a 
excelência do trabalho que é prestado 

pelo hospital, mas de forma isolada, do 
ponto de vista da condução da política 
de saúde a nível do Plano Municipal de 
Saúde”, considerou Márcio Chaves.

Sobre a nova diretora do hospital, 
Chaves acrescentou: “Dentro desta 
perspectiva, indicamos alguém com 
um perfil mais ligado à gestão e de en-
tendimento desse relacionamento com 
toda a estrutura da Secretaria Municipal 
de Saúde. A Sandra Gallo está extre-

mamente preparada. Tem bastante 
experiência e vivência em gestão. É 
conhecedora profunda dos programas 
do Ministério da Saúde e do Governo 
do Estado, podendo representar tanto 
a FUABC como também fazer a inter-
locução junto à Secretaria”, finalizou o 
secretário de Saúde de Santo André, 
considerando “fundamental a questão 
do compliance e do aperfeiçoamento 
dos órgãos de controle pela FUABC”.

O presidente da FUABC, Dr. Luiz Mario, e Edson Salvo Melo
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de Eduardo fundou uma Associação 
que leva o seu nome. “Se você ama 
alguém, declare ‘Eu te amo’ hoje, por-
que nós não temos o dia de amanhã. 
Não temos ideia do que acontecerá 
com a gente daqui a pouco”, disse 
Alexandre Camilo, que participou da 
iniciativa na unidade.

O ponto alto da Ação do Cora-
ção é a distribuição em praça pública 
dos corações confeccionados. Em 
Santos, o dia 2 de agosto figura no 

calendário oficial da cidade como “Dia 
da Ação do Coração”, instituído pela 
Lei Municipal nº 2.884, de 19 de de-
zembro de 2012.

SIpATMA 2018
A Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA) do Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas II realizou, 
dos dias 20 a 24 de agosto, a SIPAT-
MA (Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho e Meio 

Ambiente). A programação contou 
com palestras de diversos temas, 
como Defesa Pessoal, ISTs (Infec-
ções Sexualmente Transmissíveis), 
Meio Ambiente, Postura Corporal, 
Assédio Moral, Higiene Ocupacional 
e Dietas da Moda.

Para finalizar, foi organizado um 
Show de Talentos. O objetivo foi pro-
mover uma gincana entre os colabo-
radores inscritos para apresentação 
de atividades de canto, dança, uso 

de instrumentos musicais, stand-up, 
paródias, entre outras.

O show foi dirigido a colaborado-
res e pacientes da unidade. Um júri 
composto por membros da CIPA foi 
montado para selecionar os melhores 
talentos, que concorreram a prêmios 
e medalhas. Para a CIPA, prevenir 
acidentes vai além do cuidado físico. 
Trabalhar a saúde mental é uma for-
ma de transformar o local de trabalho 
em um ambiente descontraído.

O Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II, no Guarujá, promoveu em 15 
de agosto o Dia da Ação do Coração. 
Trata-se de um movimento em prol da 
doação de amor, carinho e respeito ao 
próximo. À medida que foi se tornan-
do conhecido, pessoas de diferentes 
cidades, estados e países juntaram-
se nessa corrente do bem. A primeira 
edição aconteceu em agosto de 2012, 
na Praça Mauá, em Santos. Contou 
com mais de 26 mil pessoas e quase 
60 mil corações.

A campanha é uma grande mo-
bilização que reúne pessoas para 
confeccionar corações de tecido de 
várias cores e tamanhos. A data é re-
ferente ao dia da morte do ator santista 
Eduardo Furkini, que faleceu vítima 
de um infarto e que inspirou o movi-
mento. Antes, em viagem à Europa 
com o irmão, Alexandre Camilo, o ator 
testemunhou uma ação sobre saúde 
do coração na Áustria, e quis trazê-
la ao Brasil. Após a morte, o irmão 

Cerca de 500 pessoas com-
pareceram no dia 25 de agosto à 
Faculdade de Medicina do ABC, 
em Santo André, para a 6ª edi-
ção da “FeijucAssex” – feijoada 
organizada pela Associação dos 
Ex-Alunos da FMABC (ASSEX), 

humanização

tRadição

Emílio Ribas do Guarujá integra ‘Ação 
do Coração’ e mobiliza funcionários

FeijucAssex reúne 500 pessoas na Medicina ABC

Evento estimula a criação de uma corrente do bem e foi inspirado em movimento que teve início em Santos, em 2012

Iniciativa da Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina do ABC ocorreu dia 25 de agosto

Marina Mendonça, Iris Oliveira Dias 
pires e Nilza Della Colleta Reple

Doutores Roberto Milani, David Uip, 
gilberto palma e Adilson Casemiro pires

Dr. geraldo Reple, Dra. Vânia Nascimento 
e Dr. Vanderley da Silva paula

Membros da ASSEX com a banda Inimigos da Hp

Campanha em prol da doação de amor ao próximo reuniu diversos funcionários SIpATMA contou com um Show de Talentos entre colaboradores

que levou ao campus universitário 
show com o grupo Inimigos da HP. 
Tradicional, o evento anual tem por 
objetivo promover a confraternização 
entre ex-alunos de todas as turmas 
já formadas na Medicina ABC ao lon-
go de quase 50 anos de história. 

A apresentação ao vivo do grupo 
Inimigos da HP marcou a 6ª edição 
da FeijucAssex, que nos anos an-
teriores recebeu nomes como Jorge 
Aragão, Leci Brandão, Demônios da 
Garoa, Jair Rodrigues, Fundo de 
Quintal e Sambô.
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Evento recebeu cerca de 2.300 profissionais de enfermagem perioperatória

simpósio inteRnacional

O curso de Enfermagem da 
Faculdade de Medicina do ABC 
ocupou posição de destaque na 
11ª edição do “Simpósio Interna-
cional de Esterilização e Controle 
de Infecção Hospitalar Relacio-
nado à Assistência à Saúde”, 
realizado de 29 a 31 de agosto 
no Palácio das Convenções do 
Anhembi, na Capital. A professo-
ra Ana Lúcia Sant’Ana participou 
como palestrante, enquanto a 
docente Simone Garcia Lopes 
coordenou os Temas Livres, com 

apresentação de aproximadamente 
170 trabalhos científicos.

As duas também atuaram na 
organização do evento e compõem 
a Diretoria da gestão 2017/2019 da 
SOBECC (Associação Brasileira de 
Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Re-
cuperação Anestésica e Centro de 
Material e Esterilização) – entidade 
que completa 25 anos com grande re-
conhecimento nacional e internacional 
em assistência perioperatória.

O simpósio recebeu aproximada-
mente 2.300 profissionais de enfer-

magem perioperatória e contou com 
discussões acerca de novas tecnolo-
gias em saúde, desafios no processo 
de esterilização de micro-organismos 
multirresistentes e novos modelos de 
gestão em CME (Centro de Material 
e Esterilização).

Outro destaque da FMABC no 
evento foi a homenagem à docente 
Sandra Teresinha Amarante, reco-
nhecida pela dedicação à pesquisa 
e ao desenvolvimento de estudos 
em assistência de Enfermagem no 
ambiente cirúrgico. 

Uma nova abordagem terapêutica 
desenvolvida pela disciplina de Pneu-
mologia da Faculdade de Medicina 
do ABC de Santo André com 20 pa-
cientes diagnosticados com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 
trouxe melhoras expressivas da con-
dição respiratória 12 meses após a 
infusão de células-tronco. O trabalho 
apresentado no Congresso Brasileiro 
de Pneumologia e Tisiologia, entre 4 
e 8 de agosto, em Goiânia, foi eleito 
um dos dez melhores e levou o prêmio 
“Top 10” do evento. 

Os pacientes recrutados para o 
estudo têm idade entre 50 e 70 anos 
com diagnóstico de enfisema pulmonar, 
bronquite crônica em estágios avan-
çados e apresentam sintomas como 
cansaço extremo, falta de ar e seden-
tarismo. Os benefícios da terapia foram 
constatados no exame de cintilografia 
pulmonar, que avalia alterações na 
passagem do ar ou na circulação de 
sangue aos pulmões, e no teste com-
pleto de função pulmonar, chamado de 
pletismografia. Os exames foram feitos 
antes da infusão de células-tronco e 
repetidos 12 meses depois. O trata-
mento foi considerado seguro em todos 
os pacientes e não houve registro de 
efeitos colaterais.

evolução

Pesquisa com células-tronco traz melhora a 
pacientes com doença pulmonar grave

Trabalho desenvolvido na Faculdade de Medicina do ABC foi premiado no Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia

A coordenadora do Setor de Reabilitação pulmonar da FMABC, Selma Denis Squassoni,   
e Dra. Mônica Lapa, professora da disciplina de pneumologia

como raio X e tomografia, ainda serão 
comparados.

O trabalho foi produzido por Selma 
Denis Squassoni, Nadine Cristina Ma-
chado, Dra. Mônica Silveira Lapa e Dr. 
Elie Fiss, professor titular da disciplina de 
Pneumologia da FMABC. Também assi-
nam a pesquisa Dr. João Tadeu Ribeiro 
Paes, Dr. Elíseo Sekiya, Dr. Adelson Alves 
e Andressa Forte da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) de Assis, Universidade 
de Santo Amaro (UNISA) e do Instituto de 
Ensino e Pesquisas (IEP) São Lucas. 

CONQUISTAS
A terapia de infusão de células-tronco 

para tratamento de DPOC traz diversos 
benefícios que posteriormente são com-
provados após uma série de exames e 
avaliações técnicas. No ano passado, 
quando a pesquisa ainda estava em 
curso, outras fases do trabalho foram 
premiadas. No Congresso Brasileiro de 
Asma, DPOC e Tabagismo, em Fortaleza, 
o estudo apresentado destacou a melhora 
da qualidade de vida dos pacientes, após 
séries semanais de testes de caminhada 
com avaliações completas da função pul-
monar. A análise comprovou significativa 
evolução da capacidade respiratória dos 
pacientes. Na ocasião, o trabalho também 
ficou entre os 10 melhores do evento. Já 

em setembro, a pesquisa foi seleciona-
da para participar do 27th International 
Congress of the European Respiratory 
Society (27º Congresso Internacional da 
Sociedade Europeia Respiratória), em 
Milão, na Itália. 

“Essa nova premiação no Con-
gresso Brasileiro de Pneumologia e 
Tisiologia é muito importante, pois trata-
se de um procedimento inovador que 
pode trazer destaque para a disciplina, 
consolidar parcerias científicas e atrair 
novos estudos na área”, disse a pro-
fessora da disciplina de Pneumologia 
da FMABC, Dra. Mônica Silveira Lapa, 
que apresentou o trabalho. 

REFERÊNCIA
Atualmente a disciplina de Pneu-

mologia da FMABC conta com sete am-
bulatórios especializados que atendem 
gratuitamente via Sistema Único de 
Saúde (SUS), além do serviço de Rea-
bilitação Pulmonar, que realiza média 
de 200 atendimentos por mês. O local 
é destinado principalmente a adultos e 
idosos portadores de bronquite crônica, 
enfisema pulmonar, DPOC, asma e ou-
tras patologias pulmonares. O trabalho 
contínuo de reabilitação promove me-
lhoras da força muscular, da qualidade 
de vida e na independência. 

Curso de Enfermagem é destaque em congresso da SOBECC

“Observamos que os pacientes que 
fizeram tratamento com células-tronco 
apresentaram melhora da função pul-
monar em diversas variáveis, o que 
sugere que a terapia pode melhorar a 
capacidade respiratória dos pacientes. 
Os resultados indicam que novos es-
tudos nesta área – com maior número 
de pacientes – são necessários para a 
comprovação dos achados. Mas, se-
guramente é um tratamento inovador 
que pode contribuir para o aumento da 
sobrevida e qualidade de vida desses 

pacientes”, disse a fisioterapeuta e coor- 
denadora do Setor de Reabilitação 
Pulmonar da FMABC, Selma Denis 
Squassoni. 

Desde o início do estudo, em 2016, 
os pacientes são submetidos a testes 
periódicos de caminhada, escala de 
dispneia, além de espirometria (que 
mede volume e velocidade do ar para 
dentro e fora dos pulmões) e diversos 
testes completos de função pulmo-
nar. Os resultados de outros exames 
anteriores e posteriores à pesquisa, 
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Alunos da Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) organizaram, em 18 
agosto, a 15ª edição da Feira de Saúde 
– evento que orienta e promove aten-
dimentos gratuitos à população, com 
exames, consultas e palestras educa-
tivas. A ação, organizada em parceria 
com a Prefeitura de Santo André e com 
apoio da Comissão de Extensão da 
FMABC (COMEX), ocorreu na Unidade 
de Saúde da Vila Guiomar. 

Entre os serviços disponíveis esti-
veram exame de Papanicolau, aferição 
de pressão arterial, tipagem sanguínea e 
teste de diabetes (glicemia capilar), além 
de atendimentos básicos, orientações 
em saúde e vacinação contra a polio-
mielite e contra o sarampo. O mutirão 
de saúde contou ainda com palestras 

e oficinas temáticas sobre prevenção 
contra o câncer de pele, conscientização 
sobre Doenças Sexualmente Transmis-
síveis (DSTs), prevenção de acidentes 
domésticos com idosos, conscientização 
sobre doenças pulmonares e técnicas 
de primeiros socorros.

MOBILIZAÇÃO ACADÊMICA
A Feira de Saúde tem por objetivo 

a promoção da saúde e a prevenção 
de doenças. Os atendimentos são rea-
lizados por alunos dos diversos cursos 
da FMABC, que são acompanhados 
por professores responsáveis. 

Organizada pelo Diretório Acadê-
mico Nylceo Marques de Castro, do 
curso de Medicina, a Feira de Saúde 
conta com participação de ligas aca-

dêmicas que atuam nas mais diversas 
modalidades assistenciais. Além da 
Medicina, também participam as gra-
duações em Nutrição, Enfermagem, 
Terapia Ocupacional, Fisioterapia, 
Farmácia, Tecnologia em Radiologia 
e Gestão em Saúde Ambiental.

As ligas são compostas por estu-
dantes da faculdade e por professo-
res orientadores, que coordenam e 
auxiliam em atividades como cursos, 
atendimentos ambulatoriais, trabalhos 
científicos e palestras. Cada liga atuou 
em sua área – algumas de forma inte-
grada – para atendimento voluntário 
e exames diagnósticos e de preven-
ção das doenças mais prevalentes, 
com abrangência a todas as faixas 
etárias.

Com objetivo de conscientizar 
sobre a doação de órgãos e esti-
mular o diálogo entre as famílias, 
o Centro Hospitalar Municipal de 
Santo André (CHMSA) Dr. Newton 
da Costa Brandão promoveu, dia 11 
de setembro, a quarta edição de seu 
simpósio sobre o tema. A mesa de 
abertura foi composta pela diretora-
geral do hospital, Dra. Maria Odila 
Gomes Douglas, pelo coordenador 
da Comissão Intra-Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante (CIHDOT), Dr. Timóteo 
Moia Sanches Júnior, e pela secre-
tária adjunta de Saúde do município, 
Dra. Rosana Grasso.

Cerca de 100 pessoas acompa-
nharam as palestras. “Com certeza, 
os funcionários da Saúde e de outras 
secretarias, além dos estudantes de 
enfermagem e membros da socie-
dade civil que estiveram presentes, 
serão multiplicadores das informações 
transmitidas pelos convidados”, disse 

Em comemoração ao Dia de 
Combate à Poluição, lembrado em 
14 de agosto, a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
do Hospital Estadual de Francisco 
Morato (HEFM) promoveu uma 
palestra sobre uso responsável de 
recursos hídricos. A atividade foi 
comandada por Wagner Cunha, 
diretor da W Energy, empresa es-
pecializada em gestão sustentá-

vel. A palestra ocorreu no auditório 
da unidade dia 13 de agosto.

Foram abordados diversos 
temas sobre como economizar 
água, utilizar energias renová-
veis, separar o lixo para a reci-
clagem e consumir produtos que 
possuem embalagens recicláveis. 
Todos os participantes recebe-
ram um certificado de “Guardião 
do Meio Ambiente”. 

uBs vila guiomaR

conscientização meio amBiente

Medicina ABC leva para Santo André
a 15ª edição da ‘Feira de Saúde’

Dia de Combate à Poluição é 
tema de atividade no Hospital 
Estadual de Francisco Morato 

Em parceria com a Prefeitura, mutirão teve exames, palestras e orientações gratuitas à população

Foram oferecidos exame de papanicolau, aferição de pressão arterial,  
tipagem sanguínea, teste de diabetes, entre outros

Cerca de 100 profissionais da Saúde acompanharam as palestras Equipes do hospital e palestrante durante evento organizado em 13 de agosto

CHM organiza simpósio sobre doação de órgãos

a diretora-geral. 
A secretária adjunta de Saúde des-

tacou o papel do CHMSA no diagnósti-
co dos casos de morte encefálica e na 
captação de órgãos para transplantes. 
“O hospital é referência regional em 
atendimentos de traumatologia e te-
mos de cumprir com responsabilidade 
nosso papel para aumentar o número 
de doadores no país. Nesse sentido, 
o Centro Hospitalar foi muito feliz em 

evidenciar a conversa com os familia-
res em sua campanha interna deste 
ano”, destacou Dra. Rosana.

A proporção de doadores no 
Brasil cresceu 68% desde 2010, 
segundo a Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos (ABTO). No 
entanto, o índice de recusa das fa-
mílias em autorizar os transplantes 
ainda é alto: chega a 42%, de acordo 
com dados de 2017. 

Ricardo Trida/pSA
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Estádio Bruno Daniel recebe simulado 
de incidente com múltiplas vítimas 

O Estádio Bruno Daniel foi palco 
de um grande simulado de incidente 
com múltiplas vítimas em Santo André, 
organizado pela Coordenadoria Muni-
cipal de Urgência e Emergência. Em 2 
de setembro, os órgãos e instituições 
envolvidos no atendimento de eventos 
com múltiplas vítimas participaram do 
treinamento das 9h às 11h. Para a rea-
lização do simulado, foi interditada uma 
faixa da avenida Capitão Mário Toledo 
de Camargo, na lateral do estádio.

A cena desta edição foi um tumulto, 
seguido de uma explosão, durante um 
show no local. Houve total de 47 víti-
mas, classificadas por meio do método 
START: seis com ferimentos graves (cor 
vermelha), seis com ferimentos mode-
rados (cor amarela), 30 com ferimentos 
mínimos (cor verde) e cinco vítimas com 
ferimentos críticos que indicam morte 
iminente (cor cinza). O simulado é um 
exercício prático que imita uma situação 
real, cuja finalidade é a de avaliar a efi-
ciência dos planos de emergência, bem 
como treinar as equipes de resposta.

A Prefeitura participou com equipes 
da Guarda Civil Municipal, do Departa-
mento de Engenharia de Tráfego, da 
Defesa Civil, da Secretaria de Saúde 
e de Cidadania e Assistência Social, 
além da Vigilância Sanitária, Transporte 
Sanitário Integrado, Centro Hospitalar 
Municipal Dr. Newton da Costa Bran-
dão, Hospital da Mulher e Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs). Instituições 
administradas pelo Estado também par-
ticiparam, sendo elas a Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Instituto Médico 
Legal e Hospital Mário Covas.

Entre os equipamentos privados que 
integraram o simulado estiveram os hos-
pitais Santa Helena, Brasil, Christóvão 
da Gama, as faculdades Anhanguera, 
Medicina ABC e as instituições de en-
sino ETIP, Instituto Polígono e Colégio 
São Mateus. As equipes do SAMU São 
Bernardo e Mauá também deram apoio 
à ação, bem como a administração do 

santo andRé

Curso de Enfermagem da FMABC, equipes do Hospital Mário Covas, CHM e Hospital da Mulher participaram dos atendimentos

grupo do curso de Enfermagem da FMABC que integrou a ação

Estádio Bruno Daniel. No total foram 
mais de 100 profissionais envolvidos 
no evento.

CURSO DE ENFERMAgEM
Pela Faculdade de Medicina do 

ABC, cerca de 15 alunos do 4º ano de 
Enfermagem participaram do simulado 
nos papéis de “sombras”, conforme 
explica a professora da disciplina de 
Enfermagem em Emergências e vice-
coordenadora do curso, Ana Maria Fio-
rano. “A simulação é bem próxima da 
realidade. No entanto, as vítimas são 
atores. Como elas não têm os sintomas 
reais do trauma que representam, havia 
um sombra com todos os dados clínicos 

a serem informados ao socorrista. Os 
alunos/sombras passavam os dados 
às equipes de triagem e ainda tiveram 
a função de avaliar se o trabalho dos 
triadores foi realizado da forma correta, 
mediante o protocolo de cada pacien-
te”, detalha Fiorano.

Segundo a docente da FMABC, esse 
tipo de atividade é de extrema importân-
cia e marca a trajetória daqueles que 
participam. “Estar em uma simulação 
desta magnitude traz muita bagagem 
aos alunos, que levarão esse conheci-
mento para o resto da vida. Trata-se da 
vivência de simulação realística em um 
ambiente de catástrofe, em que muitas 
vezes nos perguntamos se aquilo tudo 
não é mesmo real. Esse tipo de expe-
riência é fundamental, pois, em casos 
reais, o objetivo das equipes de atendi-
mento é salvar o maior número possível 
de vítimas. Com profissionais treinados, 
os índices de sucesso certamente são 
maiores”, completa Ana Fiorano.

A interlocução entre o curso de 
Enfermagem da FMABC e o SAMU de 
Santo André, inclusive com treinamento 
prévio ao simulado, foi realizada pela 
docente Juliana Palladino.

HOSpITAL DA MULHER
O Hospital da Mulher “Maria José 

dos Santos Stein”, em Santo André, 
participou do simulado ao receber pa-
cientes encaminhados pelas equipes 
de resgate. Conforme a gravidade dos 
ferimentos, as “vítimas” foram separa-
das em quatro escalas de prioridade. 
A equipe de pronto atendimento do 
Hospital da Mulher recebeu seis víti-
mas com sinalização amarela, ou seja, 
com ferimentos moderados. Durante 
o treinamento, os profissionais foram 
avaliados pela interação com os equipa-
mentos de urgência e emergência; pela 
preparação ao receber os acidentados; 
pelo comprometimento e aprimoramento 
das técnicas; e pela avaliação dos co-
nhecimentos adquiridos.“Vítimas” do simulado foram encaminhadas para o Hospital da Mulher

Equipe da FMABC em treinamento prévio para o simulado



12 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | setemBro de 2018

Evento contou com palestras, circuito de técnicas relaxantes, massagens e música

Hospital da Mulher recebe 
secretário de Saúde na SIPAT 

O Hospital da Mulher “Maria José 
dos Santos Stein” de Santo André 
promoveu, de 3 a 6 de setembro, a 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (SIPAT). A 
atividade, que foi aberta pelo se-
cretário de Saúde, Márcio Chaves, 
é voltada aos colaboradores do hos-
pital e tem como foco a importância 
de adotar medidas e estratégias re-
lacionadas à prevenção de acidentes 
de trabalho. 

Com o tema “Saúde e Seguran-
ça, não basta saber, é preciso fazer. 
Motive-se!”, o evento contou com 
palestras, circuito de técnicas rela-
xantes, massagem e música. Para 
a diretora-geral do hospital, Sandra 
Regina Giron Gallo, a SIPAT é um 
momento de alerta sobre diversas 
questões relacionadas à atividade dos 
colaboradores. “Queremos incentivar 
os funcionários a prevenir doenças 
ocupacionais e acidentes de trabalho, 
para que consequentemente façam 
acompanhamento adequado da pró-
pria saúde”.

O secretário da Saúde abordou as 
mudanças e necessidades que envol-
vem o Sistema Único de Saúde (SUS). 
“Estamos trabalhando e concentrando 

Após análise de alguns pos-
tos de trabalho de colaboradores 
que apresentavam sintomas de 
dor lombar, a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) e o 
Serviço Especializado de Seguran-
ça do Trabalho (SESMT) do Hospital 
da Mulher de Santo André desen-
volveram, em agosto, uma cinta 
lombar ergonômica para alguns 
funcionários. O material promove a 

seguRança do tRaBalho

tReinamento

O Departamento de Pediatria 
da Faculdade de Medicina do ABC 
e o Centro de Estudos de Pediatria 
Profª. Maria Aparecida Sampaio Zac-
chi organizaram dia 25 de agosto 
a segunda edição do “Simpósio de 
Atualização em Pediatria”. As ativi-
dades ocorreram no Anfiteatro Dr. 

Pediatria da Medicina ABC organiza 
simpósio de atualização

Unidade desenvolve cinta lombar ergonômica

David Uip, no próprio campus universitário 
em Santo André.

Destinado a profissionais da área 
da Saúde, o simpósio teve como temas 
centrais: “Atuais desafios para o pedia-
tra: urgências alérgicas, mundo digital, 
infecção urinária e doenças inflamatórias 
intestinais”; “Dificuldades e transtornos de 

aprendizagem: como identificar e quando 
encaminhar”; e “Atualização em temas re-
levantes: sinais de alerta para câncer, der-
matite atópica e doenças oftalmológicas”. 
Também houve duas miniconferências 
sobre “Exames genéticos: como, quando 
e porque solicitar” e “Fimose: tratamento 
clínico ou cirúrgico?”.

Marcio Chaves abriu Semana Interna de prevenção de Acidentes de Trabalho Equipe da unidade e palestrantes

os esforços em executar as políticas 
públicas de saúde. Mudanças nem 
sempre significam alterar o que tem 

sido feito, mas aperfeiçoar o que já 
estava sendo feito. Quantas vidas nós 
salvamos este mês? Quantos medica-

mentos foram distribuídos?”, indagou. 
O titular da Pasta finalizou a abertura 
do evento ao defender a realização de 

um processo permanente de formação, 
capacitação e diálogo para prevenção 
de acidentes de trabalho. 

compressão da região intra-abdominal, o 
que proporciona alívio da coluna lombar 
e previne lesões e fadigas. Seu uso é 
preventivo, corretivo e terapêutico. 

Em longo prazo, o colaborador 
que transporta carga manualmente irá 
aprender a corrigir a postura através 
do uso da cinta lombar, diminuindo os 
riscos de acidente e doenças relacio-
nadas ao trabalho.

As equipes fixaram nos setores 

informativos com as instruções de 
uso do material, benefícios e alguns 
cuidados. Todos os colaboradores 
receberam treinamento baseado na 
Norma Regulamentadora 17 (NR-17) 
do Ministério do Trabalho, que dispõe 
sobre investimento em ergonomia e 
adaptação das condições de trabalho 
às características dos trabalhadores, 
de modo a proporcionar máximo de 
conforto, segurança e desempenho. 

Item foi criado para  
funcionários com dor lombar 

Doutoras Adriana Nogueira Catapani, Ligia de Fátima Nóbrega Reato,  
Neusa Wandalsen, Roberta Criado e Luciana Satiko Sawamura
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São Mateus, Hospital Nardini e Faculdade de Medicina do ABC organizaram atividades de incentivo ao aleitamento materno

Unidades da FUABC comemoram Semana 
Mundial do Aleitamento Materno 

agosto douRado

A Fundação do ABC, por meio 
da Rede Assistencial da Super-
visão Técnica de Saúde (STS) 
São Mateus, organizou em 21 de 
agosto a ação “Amamenta São 
Mateus”, em comemoração à 26ª 
Semana Mundial do Aleitamento 
Materno (SMAM). O tema central 
escolhido para 2018 foi “Amamen-
tação é a base da vida”, com foco 
na redução da pobreza, nutrição 
e segurança alimentar. As ativida-
des ocorreram na Av. Mateo Bei, 
1.055, em São Mateus (SP).

A partir de árduo trabalho 
do grupo de gestão do contrato 
São Mateus, o “Amamenta São 
Mateus” envolveu todas as equi-
pes do território que desenvolvem 
ações em favor do aleitamento 
materno. Entre as atividades pro-
gramadas estiveram apresenta-
ções artísticas e as palestras “O 

desmame precoce e as conse-
quências para a criança, família 
e comunidade” e “O estresse 
tóxico precoce infantil”, ambas 
sob responsabilidade do Dr. José 
Martins Filho, pediatra e professor 
emérito da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP), onde 
também já foi reitor.

O encerramento do evento foi 
marcado por homenagens e pre-
miações da 5ª edição da “Gincana 
pela Amamentação de São Ma-
teus”. A competição reuniu equipes 
do território em ações favoráveis ao 
aleitamento materno, que incluem 
a sensibilização e orientação em 
estabelecimentos comerciais da 
região, divulgação da legislação 
que protege o aleitamento materno 
(NBCAL), decorações temáticas, 
elaboração de paródias e ban-
deiras da amamentação, pontos 

de descarte criativos para bicos 
e chupetas – com orientações 
das equipes odontológicas sobre 
os malefícios desses objetos –, 
além do incentivo às mães que 
amamentam para que doem o 
excedente a um banco de leite 
humano.

Neste ano, a unidade bicam-
peã foi a UBS Recanto Verde e 
Sol. Em segundo lugar ficou a 
UBS Palanque, seguida pela UBS 
Jardim da Conquista III. “A ama-
mentação garante um começo 
de vida pleno, contribuindo para 
a saúde e bem-estar das crianças 
e mulheres. No território de São 
Mateus, desenvolvemos inúme-
ras ações em prol da promoção, 
apoio e proteção ao aleitamento 
materno, com grupos semanais 
e ações educativas nas unidades 
de saúde”, descrevem a enfermei-

O Hospital Nardini de Mauá 
promoveu atividade especial para 
as mamães internadas na unida-
de durante a Semana Mundial do 
Aleitamento Materno (SMAM), co-
memorada entre 1º e 7 de agosto. 
A iniciativa foi coordenada pela 
equipe de Nutrição e da Mater-
nidade do hospital. O objetivo é 
conscientizar a população sobre a 
importância da amamentação para 
a saúde da mulher e da criança.

Durante três dias de ativida-
des, cerca de 20 mães foram orien-
tadas pelas equipes, participaram 
de palestras educativas e sorteios 
de brindes. Foram entregues três 
cestas com lençol, sabonete, lenço 
umedecido e perfume.

A amamentação traz diversos 
benefícios para a saúde do bebê, 

O Departamento de Pedia-
tria da Faculdade de Medicina do 
ABC organizou em 30 de agosto 
o ‘Agosto Dourado’, que reuniu 
especialistas em amamentação 
no Anfiteatro Dr. David Uip, no 
campus universitário. 

A abertura do evento foi fei-
ta pelo diretor-geral da FMABC, 
Dr. David Uip. Também estiveram 
presentes a professora titular da 
disciplina de Hebiatria da FMA-
BC, Dra. Lígia de Fátima Nóbre-
ga Reato, e Dra. Roseli Oselka 
Saccardo Sarni, da coordenação 
do Departamento de Pediatria da 
FMABC.

Um dos destaques foi a pa-
lestra da pediatra Dra. Marisa da 
Matta Aprile, médica assistente da 
disciplina de Pediatria FMABC, que 

Em Mauá, Nardini presenteia mães e
ensina técnicas de amamentação

Pediatria da FMABC promove 
palestras com especialistas

Neste ano, UBS Recanto Verde e Sol conquistou o bicampeonato na “gincana pela Amamentação de São Mateus”

Iniciativa foi coordenada pela equipe de Nutrição e da Maternidade 

como fortalecimento do sistema 
imunológico e combate a doen-
ças, infecções e desnutrição. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
o aleitamento materno é capaz 
de reduzir em 13% a mortalidade 
por causas evitáveis em crianças 
menores de 5 anos. De acordo 

com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), é recomendável 
que os bebês sejam alimentados 
exclusivamente pelo leite da mãe 
até os 6 meses de vida e que a 
amamentação continue, aliada a 
outros alimentos, por até 2 anos 
ou mais.

falou sobre ‘Amamentação: a base 
da vida’. A nutricionista do Banco 
de Leite do Hospital Municipal Uni-
versitário de São Bernardo (HMU), 
Nerli Pascoal Andreassa, abordou o 
tema ‘Como auxiliar a mãe que quer 
amamentar’. Por fim, a fonoaudió-
loga do HMU, Lucinéia Cortes Mo-

des, ministrou palestra sobre como 
incentivar a manter a amamentação 
do recém-nascido. 

O evento foi coordenado pela 
Dra. Denise de Oliveira Schoeps, 
coordenadora de Atenção Primária 
da disciplina de Clínica Pediátrica 
da FMABC. 

ra apoiadora institucional e interlo-
cutora da Saúde da Criança, Erika 
Cristina Machtura de Alcântara 

Madeira, e a colaboradora da 
Fundação do ABC, Maria Goreti 
de Oliveira, que atua no Programa 

Ambientes Verdes e Saudáveis 
(PAVS) – iniciativa integrada à 
Estratégia Saúde da Família. 

Dra. Marisa da Matta Aprile, médica assistente da  
disciplina de pediatria da FMABC
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Iniciativa é do grupo Amigos Solidários do Bairro Flórida; Comissão de 
Humanização do hospital fez doação de brinquedos

PS Central do Irmã Dulce 
ganha nova brinquedoteca

O Complexo Hospitalar Irmã Dulce 
(CHID) de Praia Grande ganhou, em 
3 de agosto, uma nova brinquedoteca 
localizada no PS Central da unidade. A 
iniciativa é do grupo Amigos Solidários 
do Bairro Flórida, junto à Comissão de 
Humanização do CHID. Os pacientes 
mirins atendidos no dia da inaugura-
ção também ganharam brinquedos.

Para conseguir reunir os itens e 
completar a brinquedoteca, a repre-
sentante e uma das fundadoras do 
grupo, Cássia Regina Leão Barbosa, 
disse não ter encontrado dificuldades. 
“Quem já conhece nosso trabalho, faz 
questão de ajudar. Só de chegar aqui e 
ver o resultado nos olhos das crianças, 

já compensa toda a mobilização que fi-
zemos”, disse. Para a professora Nelir 
Reis dos Santos, que aguardava pelo 
atendimento do filho, foi uma iniciativa 
surpreendente. “Gostei muito da ideia. 
Quando chegamos e meu filho viu o 
espaço com brinquedos, ficou mais 
animado. É muito importante esse tipo 
de atitude porque muda totalmente o 
ambiente”, comentou.

A dona de casa Tatiana Romualdo 
também se mostrou admirada ao levar 
a filha para uma consulta. “A gente já 
chega tenso por ter de passar esse 
tempo com uma criança doente. Quan-
do chegamos em um hospital público 
onde, além de um local assim para 

as crianças, ainda ganhamos brin-
quedos?”, indagou.

Com recursos destinados por 
moradores e outros apoiadores, os 
voluntários adquiriram piso emborra-
chado, bonecas, carrinhos, jogos de 
montar e decoração. Parte dos brin-
quedos foi doada pela Comissão de 
Humanização do hospital, a cargo da 
enfermeira Josefa Carlos Cavalcante 
de Araújo. “É uma marca importante 
de uma gestão hospitalar que preza 
pelo ser humano. Somos gratos ao 
diretor-geral, Dr. Ricardo Carajeleas-
cow, e a nossa diretora de Enferma-
gem, Renata Meroti, por nos apoiar 
nesse propósito”, destacou. 

RecReação

Crianças, funcionários e apoiadores da ação 
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TARDE DE AUTÓgRAFOS – O 
pesquisador do setor de Pós-gra-
duação, Pesquisa e Inovação da 
Faculdade de Medicina do ABC, Dr. 
Paulo Criado, participou dia 7 de se-
tembro da tarde de autógrafos para 
lançamento da 3ª edição do Tratado 
de Dermatologia, em Curitiba, que 
produziu  junto aos doutores Walter 
Belda Junior e Nilton Di Chiacchio. 
Com aproximadamente 3.400 pá-
ginas divididas em dois volumes, a 
obra é publicada pela Editora Athe-
neu e reúne 261 colaboradores em 
155 capítulos e subcapítulos. 

ACOLHE SUS – A Prefeitura de 
São Caetano realizou o primeiro 
encontro para definir as estra-
tégias da implantação do novo 
programa Acolhe SUS, que busca 
reduzir o número de novas ações 
judiciais na área da Saúde. Em 
agosto, estiveram reunidos re-
presentantes da Secretaria de 
Saúde, da Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul (USCS) 
e da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-SP), no campus Bar-

IMUNOBIOLÓgICOS – A 
disciplina de Dermatologia da 
FMABC, por meio do Centro de 
Estudos Dermatológicos Kenji 
Toyoda, organizou em 18 de 
agosto o “Encontro Regional 
do Centro de Referência em 
Dermatologia da FMABC - Imu-
nobiológicos”. Destinado a pro-
fissionais formados na área de 

Saúde, o encontro destacou a 
temática dos imunobiológicos em 
diversas áreas, entre as quais 
as de urticária, psoríase e artrite 
psoriásica, dermatite atópica e 
hidradenite supurativa. Também 
foram debatidos outros imuno-
biológicos e questões como 
biossimilares, ação judicial e 
ação administrativa.

UpA pRAIA gRANDE – Pa-
cientes com suspeita de pro-
blema cardíaco atendidos na 
Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) do bairro Samambaia, 
em Praia Grande, podem rea- 
lizar eletrocardiograma e re-
ceber um laudo emitido por 
um cardiologista à distância. 
O exame laudado é possível 
graças à tecnologia denomi-
nada TeleECG, implantada 

celona da USCS. O programa é 
formado por grupo de médicos, 
farmacêuticos e advogados que 
orientará pacientes e Judiciário 

sobre as alternativas para acesso 
a medicamentos, procedimentos 
ou insumos antes de ingressar 
com medida liminar.

em agosto. De forma ágil, o 
serviço possibilita o encami-
nhamento para a ação médica 
apropriada, especialmente em 

casos urgentes como infarto do 
miocárdio. O eletrocardiograma 
verifica o ritmo dos batimentos 
do coração.

Divulgação/pMSCS

Os coordenadores Dr. Carlos 
Machado e Dra. Luiza Keiko



*Não válido para medicina

Exame: 21/10/2018
Inscrições: 17/09 a 17/10
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