
As prefeituras do Grande ABC promovem este mês iniciativas de combate ao câncer de mama em vários serviços de saúde. Em Santo André, todas as 
UBSs oferecem orientações sobre a doença, exame de avaliação das mamas e coleta de Papanicolau. Em São Bernardo, a Prefeitura organiza mutirão de 
ultrassonografia e mamografia, até dezembro, nas Policlínicas Centro e Alvarenga para mulheres entre 50 e 69 anos. Já em São Caetano, haverá plantões 

semanais de atendimento com mastologistas no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM). Pág. 10
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ciados e não associados. Interessados 
podem obter mais informações pelos 
telefones (11) 4224-4454 e 99523-4403 
(WhatsApp). Convites a R$ 190,00 es-

tão à venda na Associação Paulista 
de Medicina - Regional São Caetano 
do Sul (Rua São Paulo, 1.815, Bairro 
Santa Paula - em frente ao Hospital 

Márcia Braido), de segunda a sexta-
feira, das 9h às 16h. O traje requerido 
para o jantar é social completo para os 
homens e longo para as mulheres.

previamente deliberados pelo Supre-
mo Tribunal Federal.

É exatamente neste contexto que 
celebramos o Protocolo de Intenções 
com o MP. Em parceria com municí-
pios instituidores, Conselho Curador, 
diretorias das unidades mantidas e 
municípios contratantes, buscaremos 
discutir amplamente a gestão adminis-
trativa da FUABC, com o propósito de 
firmar, oportunamente, um Termo de 
Ajustamento de Conduta.

Para atingir esse objetivo, assumi-
mos obrigações em diversas frentes, 
com a responsabilidade de cumpri-las 
no prazo máximo de 60 dias. Em nossa 
lista de afazeres consta, por exemplo, 
a elaboração de minuta para implanta-
ção de um instrumento de compliance, 
a ser observado por todo o ente fun-
dacional – mantenedora e mantidas 
–, com vistas a garantir controle de 

Conselho de Curadores (Titulares): Luiz Mario Pe-
reira de Souza Gomes, Adriana Berringer Stephan, Ari 
Bolonhezi, Carolina Doering Neves, Edson Raddi, José 
Antônio Acemel Romero, Felix Saverio Majorana, José 
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.

Em 9 de outubro, a Fundação do 
ABC deu um grande passo no sentido 
de sua reorganização institucional. 
Nessa data, assinamos com o Minis-
tério Público do Estado de São Pau-
lo um “Protocolo de Intenções”, cujo 
objetivo é construir um planejamento 
interdisciplinar de gestão administra-
tiva, visando alinhar as práticas da 
FUABC aos princípios constitucionais 
da Administração Pública.

Na condição de Organização So-
cial de Saúde, a Fundação do ABC 
gerencia a execução de atividades 
assistenciais via Sistema Único de 
Saúde (SUS) em diversos municí-
pios e em parceria com o Governo 
do Estado, mediante contratos de 
gestão com empenho de repasses 
de verbas públicas. Trata-se hoje de 
serviço essencial à população que não 
dispõe de acesso ao sistema privado. 

Fundação do ABC 
Entidade Filantrópica de Assistência Social, 

Saúde e Educação 

presidente: Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes
Vice-presidente: Dra. Adriana Berringer Stephan
Secretário-geral: José Antônio Acemel Romero

Faculdade de Medicina do ABC
Diretor-geral: Dr. David Everson Uip

Vice-Diretor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Quem somos mensagem

Novo tempo para a FUABC
pessoal, recursos financeiros e limites 
de autonomia administrativa.

Paralelamente, teremos um grupo 
dedicado à edição de um plano de tra-
balho visando à revisão de documentos 
internos de constituição e funciona-
mento da FUABC: Estatuto; Regimento 
Interno; Regulamento de Compras e 
Contratação de Obras e Serviços; e 
Regulamento de Contratação de Pes-
soal. Todo esse trabalho será monito-
rado pelo MP, que também atuará de 
maneira colaborativa nas discussões 
e redação de documentos.

De forma pioneira, FUABC e MP 
atuarão em regime de mútua coopera-
ção, em reciprocidade no apoio técni-
co, administrativo e operacional, a fim 
de viabilizar os objetivos do protocolo. 
Trata-se de um trabalho amplo, pro-
fundo e que marcará um novo tempo 
para a Fundação do ABC.

Sob a temática do musical “O Fantasma da Ópera”, jantar especial ocorrerá em 26 de outubro, no Samyr Buffet

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.

No entanto, a despeito do regime jurí-
dico privado, justamente por receber 
verba pública destinada à execução de 
sua atividade-fim, a FUABC deve se 
atentar aos Princípios Constitucionais 
da Administração Pública, nos termos 

Confraternização

A Regional São Caetano da As-
sociação Paulista de Medicina progra-
mou para 26 de outubro (sexta-feira) 
o tradicional jantar de gala em come-
moração ao Dia do Médico. Com início 
às 20h30, a festa no Samyr Buffet (Av. 
Goiás, 3.200) terá como anfitrião o 
presidente da APM-SCS, Dr. Julio Ab-
dala Calil, que estará acompanhado 
dos doutores Geraldo Reple Sobrinho, 
Adriana Berringer Stephan, Marcos 
Fontes e Luiz Antonio Della Negra 
– todos membros da atual Diretoria 
da entidade e ligados à Fundação 
do ABC/Faculdade de Medicina do 
ABC. O prefeito da cidade e médico, 
José Auricchio Junior, também está 
confirmado para o evento.

Neste ano, o jantar terá temática 
especial do musical “O Fantasma da 
Ópera”. Encenação teatral e apresenta-
ções musicais com a Banda São Paulo 
Show tornarão a noite inesquecível.

A confraternização é aberta a asso-

Dr. Luiz Mario pereira de Souza gomes
presidente da FUABC

APM de São Caetano comemora  
Dia do Médico com jantar para 500 pessoas
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Reunião na FUABC buscou discutir termos para um novo acordo coletivo específico para a categoria

DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

O presidente da Fundação do 
ABC, Dr. Luiz Mario Pereira de Souza 
Gomes, e o presidente do Sindicato 
dos Agentes Comunitários de Saúde 
da Região Metropolitana de São Pau-
lo (Sindacs-SP), Rodrigo Rodrigues 
Costa, estiveram reunidos com suas 
respectivas equipes em 11 de outubro, 
na sede da FUABC, com objetivo de 
discutir os termos de um novo acordo 
coletivo específico para a categoria.

Este foi o segundo encontro do 
sindicato com a atual Presidência da 
FUABC. Hoje o Sindacs representa 38 
cidades. Via Fundação do ABC, são 
910 agentes comunitários de saúde 
(ACSs) atuando nas cidades de San-
to André e São Bernardo. “O acordo 
coletivo é bom para a categoria, pois 
observa as especificidades da pro-
fissão. Assinamos o primeiro acordo 
com a FUABC em 2015, visando mais 
o social do que a própria convenção 
coletiva, que tende a ser muito rígida, 
pois abrange diversas categorias e 
acaba não atendendo a realidade do 
exercício da profissão do ACS. Por isso 
a importância da continuidade deste 
acordo, que está sendo construído ao 
longo dos últimos quatro anos, assim 
como dos avanços e ajustes necessá-
rios”, informa o presidente do Sindacs, 
Rodrigo Rodrigues Costa.

Para o presidente da FUABC, 
esse diálogo aberto com o sindica-
to é extremamente importante, pois 
permite compreender melhor as de-
mandas e aprimorar a relação com os 
trabalhadores na ponta, na execução 
dos serviços. “É motivo de satisfação 
podermos trocar experiências e co-
nhecer de perto as particularidades do 
trabalho dos ACSs. Estaremos sempre 
de portas abertas, pois nosso intuito 
é oferecer o melhor aos nossos cola-
boradores, para que eles ofereçam 
o melhor à população”, considera o 
presidente da FUABC, Dr. Luiz Mario 
Pereira de Souza Gomes.

aproximação

Fundação do ABC e Sindacs-SP avançam nas
negociações para novo acordo coletivo

Presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, Rodrigo Rodrigues Costa 
esteve no início de outubro em reunião na Presidência da FUABC

REIVINDICAÇÕES
A partir da reunião, ficou definido 

que a FUABC irá formalizar as propos-
tas do Sindacs às secretarias de Saú-
de de Santo André e São Bernardo, 
com as solicitações de adequações 
salariais sobre as perdas inflacioná-
rias, juntamente com a discussão de 
valores retroativos.

“Além da reposição das perdas 
salariais, buscamos dar continuidade 

às cláusulas sociais do último acordo 
coletivo, especialmente em função da 
nova Lei Trabalhista. Um dos pontos 
mais importantes nesse momento é 
questão do ponto corrido”, revela Ro-
drigo Rodrigues Costa, que detalha: 
“O ponto corrido é fundamental, pois 
o agente comunitário mora e atua na 
mesma região. Fazer ele voltar até a 
base de trabalho somente para assinar 
o ponto é desnecessário e faz com que 

perca um tempo muito grande. Isso é 
uma especificidade da profissão, que 
entra como cláusula social”.

Outras cláusulas sociais pleiteadas 
para renovação neste novo acordo co-
letivo dizem respeito ao auxílio creche 
para homens – a Fundação do ABC é 
uma das poucas entidades que reco-
nhece e paga este auxílio aos ACSs – e 
às compensações relacionadas ao ab-
senteísmo. “Numa categoria composta 

90% por mulheres, é importante ter essa 
flexibilidade para que as trabalhadoras 
possam acompanhar seus filhos em 
reuniões da escola ou em casos de 
doenças, sem perdas financeiras. Tudo 
isso está presente no atual acordo e a 
continuidade dessas cláusulas é muito 
importante, pois são conquistas constru-
ídas no decorrer dos anos, mostrando 
as demandas específicas da profissão”, 
ressalta o presidente do Sindacs.

Dia 4 de outubro foi comemorado 
o Dia Nacional do Agente Comunitá-
rio de Saúde. Trata-se de profissão 
de cunho federal, regulamentada em 
2006 como profissão específica e 
diferenciada, que só existe no âmbito 
do serviço público de saúde. Hoje 
a categoria reúne cerca de 400 mil 
trabalhadores em todo o País.

Conforme definição do Ministé-
rio da Saúde, a Atenção Básica tem 
a Saúde da Família como estratégia 

prioritária para sua organização, de acor-
do com os preceitos do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O agente comunitário 
de saúde é capacitado para reunir infor-
mações de saúde sobre a comunidade 
onde mora. É orientado pelo médico e 
enfermeira da unidade de saúde insta-
lada no território e vai de casa em casa 
anotando as informações que podem 
ajudar a saúde da comunidade, além de 
realizar orientações sobre campanhas 
em andamento, programas de saúde 

e medidas de promoção à saúde e de 
prevenção de doenças.

“Somos a profissão mais nova no 
âmbito da saúde, com apenas 12 anos de 
regulamentação. Hoje, uma das nossas 
principais reivindicações é pela obriga-
toriedade do curso técnico em Agente 
Comunitário de Saúde para todos aque-
les aprovados em concurso ou processo 
seletivo público. Temos pleiteado junto às 
prefeituras que os trabalhadores apro-
vados, antes de serem encaminhados 

para a unidade de saúde, passem 
por esse treinamento de 1.200 horas, 
para que tenham maior conhecimen-
to da atividade. Hoje, infelizmente, os 
aprovados fazem um curso introdu-
tório de 20 horas e já são liberados 
para a unidade de saúde. Isso é 
muito ruim, pois é uma qualificação 
pequena para alguém que muitas 
vezes nunca teve contato com o 
serviço de saúde”, finaliza Rodrigo 
Rodrigues Costa.
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Complexo hospitalar será entregue à população no início de 2020; projeto tem 63% das etapas executadas

Hospital é o primeiro da rede pública do ABC e o quarto no Brasil a contar com a máquina

São Bernardo apresenta futuras
instalações do Hospital de Urgência

Prefeitura promove mutirões 
de ultrassom e mamografia

HMU recebe nova tecnologia para atestar 
qualidade do leite materno

UPAs ganham novos equipamentos de raio X

Com ritmo acelerado, as obras do 
futuro Hospital de Urgência (HU) de São 
Bernardo, no Centro, foram apresentadas 
pelo prefeito Orlando Morando dia 5 de 
outubro. Um quarto de enfermaria, no 
quinto andar do hospital (em formato de 
showroom), foi montado para apresentar 
a estrutura do complexo, cuja previsão de 
entrega é o primeiro trimestre de 2020. 

Com cama, armários, iluminação 
apropriada, banheiro, ventilação e equi-

pamentos, o quarto ilustrou o padrão a ser 
seguido nos 38 cômodos do hospital. O 
projeto tem 63% das etapas já executadas. 
O novo hospital irá substituir o Hospital e 
Pronto-Socorro Central (HPSC). 

Acompanhado do secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple, e do coor-
denador geral da Unidade de Gestão 
e Projeto (UGP), Luiz Beber, Morando 
vistoriou todos os andares da construção 
e apresentou o formato da obra. “Hoje, 

estamos comprovando que o trabalho 
está sendo executado com seriedade e 
excelência. Neste hospital, teremos 38 
quartos como este. Alguns com quatro 
leitos e outros com dois. Além disso, 
teremos sala de enfermeira e estrutura 
necessária para receber os pacientes. 
Atualmente, o HPSC tem 107 leitos 
disponíveis. Mas, quando o HU estiver 
pronto, serão 250, ou seja, o dobro da 
capacidade”, explicou o prefeito. 

Em ação que corresponde ao 
programa Saúde Prioridade, a Prefei-
tura de São Bernardo deu início, em 
6 de outubro, a mutirões de exames 
de ultrassonografia e mamografia. 
Ao todo, 9.100 procedimentos serão 
realizados aos fins de semana, das 
7h às 17h, nas Policlínicas Centro e 
Alvarenga, até o dia 8 de dezembro. 
O procedimento inclui feriados.

Os pacientes que irão partici-
par dos mutirões foram acionados 
por meio das Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) ou pela Central de 
Regulação da cidade. No primei-
ro sábado, foram realizados 160 
exames na Policlínica Centro. Nos 
demais fins de semana, serão 700 

vagas disponibilizadas por dia nas 
duas unidades.

“São Bernardo possui uma taxa 
muito alta de absenteísmo. Vários 
pacientes faltam no dia dos exames 
e deixam de realizar o procedimento. 
Com as agendas funcionando aos 
sábados e domingos, tenho certeza 
que muitos irão aderir ao mutirão”, 
disse o secretário de Saúde, Dr. 
Geraldo Reple.

Durante a ação, exames de ma-
mografia serão ofertados às mulhe-
res de 50 a 69 anos, que ainda não 
realizaram o procedimento este ano. 
A ideia é conscientizar as pacientes 
sobre o câncer de mama e a impor-
tância do diagnóstico precoce. 

São Bernardo oficializou dia 24 
de setembro a modernização dos 
equipamentos de raio X das nove 
Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) da cidade. A nova empresa 
responsável pelo serviço e contratada 
pela administração teve investimento 

aproximado de R$ 300 mil.
O anúncio foi realizado pelo prefei-

to de São Bernardo, Orlando Morando, 
durante vistoria à UPA Baeta Neves, 
que realiza mensalmente cerca de 7 
mil atendimentos. 

“Estamos oferecendo para todas 

as UPAs melhor atendimento à popu-
lação. Tínhamos diversos problemas 
com a empresa anterior, devido à qua-
lidade dos equipamentos e falta de 
manutenção. Agora, iremos oferecer 
serviço apropriado e com profissionais 
capacitados”, disse o prefeito.

Referência no Estado de São Paulo, 
o banco de leite do Hospital Municipal Uni-
versitário (HMU) de São Bernardo apre-
sentou, em 12 de setembro, uma nova 
máquina que atesta a qualidade nutricional 
do leite oferecido aos recém-nascidos. O 
hospital é o primeiro da rede pública de 
Saúde do Grande ABC e o quarto no Brasil 
a oferecer a tecnologia.

O prefeito de São Bernardo, Orlando 
Morando, visitou o banco de leite acompa-
nhado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo 
Reple, e da diretora do HMU, Dra. Monica 
Carneiro. Das mãos do governador distrital 
do Rotary Club de São Bernardo – Rudge 
Ramos, Claudio Takata, recebeu a doação 
da máquina Human Milk Analyser – Myris.

“Temos mais um motivo para co-

em obras

até dezembro melhorias

todas as unidades

prefeito Orlando Morando visitou as obras com o secretário de Saúde, Dr. geraldo Reple

Atendimentos serão aos fins de semana, inclusive feriados

Máquina foi doada pelo Rotary Club de São Bernardo

Omar Matsumoto/pMSBC

gabriel Inamine/pMSBC

gabriel Inamine/pMSBC

memorar. Recebemos uma importante 
doação do Rotary de São Bernardo, em 
parceria com a Fundação Salvador Arena. 
O nosso banco recebe por mês 180 litros 
de leite das mães dos bebês internados 

no hospital e de doadoras externas. A 
partir de agora, todo o leite será minu-
ciosamente analisado. Proporcionaremos 
mais qualidade e segurança aos nossos 
recém-nascidos”, disse Morando.
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A Faculdade de Medicina do ABC, 
em Santo André, via Centro de Estudos 
de Saúde Coletiva do ABC (CESCO), 
acaba de oficializar parceria com a Uni-
versidade de Birmingham, da Inglaterra, 
para elaboração de estudo que irá ava-
liar a eficácia dos meios de diagnóstico 
da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC) na Atenção Primária – enfer-
midade que mata 40 mil brasileiros por 
ano e é causada principalmente pelo 
tabagismo. Com duração de três anos, 
a pesquisa terá início em novembro e 
envolverá 1.080 pacientes já acompa-
nhados pelas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) de São Bernardo.

A iniciativa integra o projeto  
Breathe Well (Respire Bem), que será 
conduzido simultaneamente em centros 
acadêmicos de outros três países con-
siderados subdesenvolvidos: China, 
Geórgia e Macedônia. O estudo será 
financiado pelo Instituto Nacional de 
Pesquisa em Saúde, do Reino Uni-
do, ou National Institute for Health 
Research (NIHR). Segundo pesquisa 
da universidade, 90% das mortes por 
DPOC ocorrem em países de baixa e 
média renda.

A forma mais comum de diagnosti-
car a DPOC, popularmente conhecida 
como bronquite crônica ou enfisema 

aCordo internaCional

Medicina ABC faz parceria com universidade 
inglesa para pesquisa em saúde respiratória
Objetivo é identificar novas formas de diagnóstico da DPOC; estudo será com pacientes hipertensos das UBSs de São Bernardo 

Docentes da FMABC, pesquisadores ingleses e brasileiros

distribuição gratuita

Diretor-geral do Ambulató-
rio Médico de Especialidades 
(AME) de Mauá e professor da 
Faculdade de Medicina do ABC, 
Dr. Airton Gomes participou dia 
21 de setembro do lançamento 
do livro “Ética em Ginecologia e 
Obstetrícia” – publicação em que 

Diretor do AME Mauá lança livro no Cremesp  
sobre ‘Ética em Ginecologia e Obstetrícia’

é coautor. Com distribuição gratuita e 
disponível também para download, a 
obra coletiva do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp) chega à 5ª edição, sob or-
ganização do Dr. Krikor Boyaciyan.

A publicação de aproximadamente 
300 páginas aborda questões relacio-

nadas à reprodução assistida, medicina 
fetal, assistência ao parto normal, interrup-
ção da gravidez, entre outros assuntos. 
Médico e advogado, Dr. Airton Gomes foi 
destacado pelo Cremesp para escrever o 
capítulo “A relação do médico que exerce 
Ginecologia e Obstetrícia com as empre-
sas farmacêuticas e de equipamentos”. Dr. Airton gomes, Dr. Krikor Boyaciyan e Dr. Danilo Kfouri Ennes

pulmonar, é utilizando um espirômetro. 
O “exame do sopro” é feito por um mé-
dico e mede o fluxo e a velocidade do 
ar dos pulmões. O objetivo do estudo 
é avaliar novos métodos, de baixo im-
pacto financeiro, para que as redes de 
saúde possam antecipar o diagnóstico 
da doença, hoje desconhecida por mais 
da metade dos brasileiros. Falta de ar, 
fadiga muscular e cansaço estão entre 
os principais sintomas.

“Atualmente, quando há suspei-
ta de DPOC, todos os pacientes são 
encaminhados para a espirometria. 
Muitos, porém, nem de tratamento 
medicamentoso precisam. A doença 
é subdiagnosticada. Nosso objetivo 

é avaliar métodos de baixo custo efi-
cazes para que os pacientes tenham 
rápido acesso ao diagnóstico preco-
ce, podendo retardar a progressão da 
doença. Posteriormente, iremos com-
parar os resultados com os exames 
de espirometria”, explica a Dra. Sonia 
Maria Martins, professora do Depar-
tamento de Saúde da Coletividade da 
FMABC, médica de Família e Comu-
nidade, coordenadora do Grupo de 
Trabalho de Problemas Respiratórios 
e Tabagismo da Sociedade Brasileira 
de Medicina de Família e Comunidade 
(SBMFC) e membro do International 
Primary Care Respiratory Group (IP-
CRG). A especialista é a pesquisa-

dora principal do projeto no Brasil. A 
docente coordena o estudo no País 
junto ao pneumologista e professor 
livre-docente da Universidade de São 
Paulo (USP), Dr. Rafael Stelmach, e 
outros pesquisadores brasileiros. 

Em 25 de setembro, represen-
tantes da universidade britânica e da 
FMABC estiveram reunidos no cam-
pus universitário em Santo André para 
discussão do estudo. “Apresentar a 
FMABC para os pesquisadores e inte-
grar a iniciativa é enriquecedor para a 
nossa instituição, especialmente pela 
possibilidade de estreitar a coopera-
ção científica e acadêmica junto a um 
projeto de relevância internacional e 

em benefício da saúde da população”, 
disse a professora titular da disciplina 
de Saúde Coletiva da FMABC e res-
ponsável pelo CESCO, Dra. Vânia 
Barbosa do Nascimento.

Serão recrutados pacientes com 
idade acima de 40 anos, com hiperten-
são – doença geralmente associada à 
DPOC – e que sejam acompanhados 
pelas UBSs. Os pesquisadores uti-
lizarão métodos como questionário 
clínico baseado em sintomas, pico 
de fluxo respiratório e microespirome-
tria. A Universidade de Birmingham 
é especialista em pesquisas clínicas 
sobre saúde respiratória em diversas 
regiões do mundo. 
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destaQue

Campanha instituCional

A estudante e o professor afiliado do Departamento de Ginecologia 
da FMABC, Dr. Marcelo Luis Steiner

Mascote campeão de 2017 foi 
criado por funcionário da Nefro-pg

Estudante do 5º ano de Medicina, Anna Carolina Haddad Sayeg
venceu na categoria “Iniciação Científica de Ginecologia”

Aluna do 5º ano de Medicina da 
Faculdade de Medicina do ABC, Anna 
Carolina Haddad Sayeg teve trabalho 
selecionado para apresentação oral no 
XXIII Congresso Paulista de Obstetrícia 
e Ginecologia, quando foi premiada com 
1° lugar na categoria “Iniciação Científica 
de Ginecologia”. Organizado pela Asso-
ciação de Obstetrícia e Ginecologia de 
São Paulo (SOGESP), o evento ocorreu 
de 23 a 25 de agosto, no Transamerica 
Expo Center, na Capital.

Sob o título “Efeito da reposição 
de testosterona associada ou não ao 
estradiol sobre a gordura intramedular, 
visceral e inguinal de ratas ooforecto-
mizadas”, o estudo apresentado pela 
aluna teve orientação do professor afi-
liado do Departamento de Ginecologia 
da FMABC, Dr. Marcelo Luis Steiner. 
“Todo o trabalho foi desenvolvido na 
Faculdade de Medicina do ABC, lidera-
do pela disciplina de Ginecologia e com 
importantes parcerias com o Biotério, 

Departamento de Morfologia, Patologia 
e Laboratório Multidisciplinar”, enumera 
Anna Carolina Sayeg.

Além da autora e do orientador, 
colaboraram com a pesquisa César 
Eduardo Fernandes, Lorena Doretto da 
Silva, Juliana Mora Veridiano, Jussara 
Celi Conceição Oliveira, Bianca Bianco, 
Olga Maria de Toledo Correa, Luciano 
de Melo Pompei, Fernanda Esteves 
Simões Ramos, Ana Maria Amaral, 
Antônio Mader e Giuliana Petri.

Estão abertas as inscrições para 
o Concurso Mascote CIPA 2018, pro-
movido pela Fundação do ABC em 
parceria com a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) das 
unidades mantidas. Esta é a segunda 
edição da premiação, que receberá 
desenhos artísticos até 29 de novem-
bro, com divulgação dos vencedores 
em 7 de dezembro. A ação objetiva 
engajar todos os cipeiros das mantidas 
e da mantenedora na promoção per-

manente de campanhas relacionadas 
à saúde e segurança do trabalho nas 
unidades de saúde.

A partir do concurso, a FUABC bus-
ca estimular suas comissões a criarem 
desenhos com frases relacionadas ao 
bem-estar em ambientes de saúde, pro-
porcionando discussões acerca da temá-
tica em todas as unidades, estimulando 
a promoção da saúde e a prevenção de 
acidentes. O mascote vencedor poderá 
representar todas as CIPAs pelo período 

de um ano em todas as peças publicitá-
rias e ganhará reportagem especial no 
site institucional da FUABC e no Jornal 
Saúde ABC, publicação distribuída às 
15 mantidas com tiragem mensal de 10 
mil exemplares. 

O desenho deverá ser feito à mão, 
em papel sulfite A4, utilizando o ma-
terial que o cipeiro julgar necessário 
(lápis, giz, caneta, tinta, etc). A frase 
deverá ser escrita na mesma folha 
sulfite A4 do desenho (ao lado, em 

cima ou abaixo do desenho). Os pro-
jetos devem ser entregues à equipe do 
Serviço de Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho (SESMT) da 
FUABC, juntamente com a ficha de 
inscrição da respectiva unidade. Vale 
ressaltar que tanto o desenho quanto a 
frase deverão ser inéditos. Em 2017, o 
mascote campeão foi feito pelo gerente 
administrativo do Centro de Nefrologia 
da Praia Grande (Nefro-PG), Carlos 
Eduardo Lobo. 

Aluna da FMABC conquista 1º lugar em 
congresso de Obstetrícia e Ginecologia

Fundação do ABC lança segunda edição do “Concurso Mascote CIPA”

projeto soCial

participaram da atividade alunos dos cursos de Medicina, Fisioterapia e Nutrição

Estudantes realizam ação contra 
hipertensão no Morro da Kibon

A Comissão de Extensão (CO-
MEX) da Faculdade de Medicina 
do ABC e o Projeto Rondon orga-
nizaram em 22 de setembro ação 
de promoção à saúde no Morro da 
Kibon, em Santo André, com foco na 
prevenção da hipertensão arterial. 
Sob coordenação da docente Juliana 
Mora Veridiano, alunos dos cursos 
de Medicina, Fisioterapia e Nutrição 
percorreram as ruas e, de casa em 
casa, aferiram a pressão arterial da 
população, aplicaram questionário 

para levantamento dos hipertensos 
da região e passaram orientações 
sobre a importância da alimentação 
saudável, da prática regular de ativi-
dades físicas e do acompanhamento 
médico periódico.

As ações desenvolvidas são 
continuidade do projeto da COMEX 
denominado “Gênero, Saúde e Meio 
Ambiente”, iniciado em 2013 e atuan-
te até 2016 em Paranapiacaba e no 
Parque Andreense. O objetivo cen-
tral é apoiar a promoção da saúde e 

fortalecer a cidadania da população 
do Morro da Kibon, uma área de ma-
nancial e periférica de Santo André, 
localizada no Parque Guaraciaba, 
próximo à divisa com Mauá.

Entre as principais causas para o 
desenvolvimento da hipertensão estão 
obesidade, histórico familiar, estresse 
e envelhecimento. De acordo com a 
Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC), o sobrepeso e a obesidade 
podem acelerar em até 10 anos o 
aparecimento da enfermidade. 
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Mais de 500 alunos participaram do projeto, que tem parceria com a Sociedade de Cardiologia do Estado de SP

Unidade é mais uma entrega do programa Qualisaúde; previsão é de realizar 15 mil atendimentos por mês

São Caetano celebra pioneirismo com novo 
formato do Programa Coração de Estudante

Santo André inaugura Policlínica Campestre 
com novo padrão de qualidade

Mais de 500 alunos do Funda-
mental II, da Escola Municipal de 
Educação Fundamental (Emef) Le-
andro Klein, fizeram parte de uma 
ação histórica e pioneira no Brasil, 
em 27 de setembro, no Programa 
Coração de Estudante. A iniciativa, 
fruto de parceria entre a Prefeitu-
ra de São Caetano e a Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São 
Paulo - Regional ABCDM (Socesp), 
promoveu a capacitação em massa 
dos estudantes em ressuscitação 
cardiopulmonar e levou uma série 
de informações sobre promoção da 
saúde dos jovens.

Lançado em 2007, o programa 
ganhou reforço neste ano de novas 
equipes das secretarias de Saúde, 
Esporte e Educação (fisioterapia, 
nutrição, enfermagem, assistência 
farmacêutica, agentes comunitários 
e dos médicos e socorristas do SOS 
Cidadão 156), além do apoio dos es-

tudantes da Universidade de São Ca-
etano do Sul (USCS) e da Faculdade 
de Medicina do ABC.

“Foi um trabalho brilhante com 
nossos alunos e acreditamos na 
importância singular do projeto 
para nossa cidade. Estamos orgu-
lhosos pelo êxito da materialização 
do Coração de Estudante neste 
formato intersetorial. Sem dúvidas, 
é um marco para São Caetano”, 
avaliou a secretária de Saúde, 
Regina Maura Zetone.

Segundo a presidente da Socesp 
ABCDM e professora da disciplina de 
Cardiologia da FMABC, Dra. Carla 
Lantieri, os jovens aprenderam, de 
forma lúdica, as medidas preventivas 
para evitar as doenças cardiovascu-
lares. “Doenças do coração são as 
principais causas de morte no Brasil 
e no mundo. Com esse trabalho in-
tersetorial e interprofissional, dentro 
dessa ação revolucionária que é o 

Dando continuidade ao programa 
Qualisaúde, que traz novo padrão de 
qualidade de atendimento e serviço aos 
andreenses, foi inaugurada em Santo 
André dia 15 de outubro a Policlínica 
Campestre, localizada à Rua das Fi-
gueiras, 2.716. O equipamento traz ser-
viços básicos de ginecologia, pediatria, 
odontologia, além de clínico geral. A 
expectativa é de que sejam realizados 
15 mil atendimentos por mês.   

O imóvel é da Prefeitura e substitui 
o antigo espaço que era alugado. A 
economia mensal aos cofres públicos 
foi de cerca de R$ 8 mil. O investimento 
na obra, que passou por ampliação para 
receber três salas de consultórios, foi de 

cerca de R$ 585 mil. 
“A saúde precisa trabalhar sob medida 

para a região em que está e a Policlínica foi 
pensada exatamente para o bairro Cam-
pestre. Temos que destacar que não é 
apenas a obra, claro que é importante uma 
boa estrutura, mas o mais importante é a 
modernização, o atendimento e serviço 
com o melhor padrão de qualidade. Aca-
bou a época em Santo André que serviço 
público ficava abaixo do serviço privado”, 
enfatizou o prefeito Paulo Serra.

Na unidade são realizadas con-
sultas médicas, puericultura, pré-natal, 
além de procedimentos como curativo, 
vacina, coleta de exames laboratoriais, 
coleta de papanicolau, administração de 

medicamentos, teste rápido de gravidez, 
sífilis, hepatite B/C e HIV. Já a equipe 
de atendimento crescerá em 40% com a 
contratação de mais dez funcionários. 

QUALISAÚDE
Dentro do programa Qualisaúde, esta é 

a terceira unidade inaugurada com melho-
rias. O primeiro de 11 novos equipamentos 
foi a UPA Bangu, entregue em abril. Em 
agosto, houve a inauguração da Unidade de 
Saúde da Família (USF) do Jardim Cipreste. 
Outros oito serviços serão reinaugurados 
até o final do ano. Dentro dos próximos 30 
dias, o Jardim Bom Pastor receberá novo 
equipamento, além do Centro de Especia-
lidades, no Centro.

prevenção à saúde

investimento

Ressuscitação cardiopulmonar foi uma das atividades ministradas com os alunos

Local terá atendimentos em ginecologia, pediatria, odontologia, entre outras áreas

Divulgação/pMSCS

Helber Aggio/pSA

Coração de Estudante, sensibiliza-
mos os alunos para que tenham mais 
consciência sobre a própria saúde 

e os preparamos para que saibam 
atuar em situações de risco”, resumiu 
Carla. A estimativa é que, ao longo 

dos próximos meses, o Programa 
Coração de Estudante percorra todas 
as escolas de São Caetano.
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Pesquisadores da Faculdade de 
Medicina do ABC deram início neste 
ano à segunda fase de um estudo pio-
neiro sobre nova técnica de perfilha-
mento genético do câncer de mama. 
Trata-se de exame que subsidia a 
equipe médica com o diagnóstico 
molecular da doença, fornecendo 
elementos que permitem a indica-
ção de tratamentos mais precisos, 
melhorando o prognóstico. Hoje o 
exame mais conhecido do gênero é 
o Oncotype DX, disponível no país 
em poucos serviços particulares ao 
custo de aproximadamente R$ 13,5 
mil. A patente para a técnica brasi-
leira já está vigente há dois anos 
e a expectativa é de que o exame 
seja lançado no mercado por até R$ 
1.800,00 – ou seja, 85% mais barato 
que o Oncotype DX.

Em junho deste ano, o teste 
Oncotype ganhou as manchetes 
do mundo em função de um estudo 
apresentado no encontro anual da 
ASCO - American Society of Clinical 
Oncology (Sociedade Americana de 
Oncologia Clínica) – o maior evento 
mundial na área de oncologia. Se-
gundo a pesquisa, batizada TAILORx, 
grande parte das mulheres com cân-
cer de mama em fase inicial e que 
seriam submetidas à quimioterapia 
podem não precisar mais desse tra-
tamento tóxico e agressivo. Publicado 
no New England Journal of Medicine, 
o trabalho garante que é possível 
poupar da quimioterapia até 70% das 
pacientes diagnosticadas com um 
tipo de câncer de mama extrema-
mente comum.

MENOS QUIMIOTERApIA
O estudo norte-americano TAI-

LORx recrutou total de 10.253 mu-
lheres com tumores de mama pri-
mários, com dimensão entre 1 e 5 
centímetros, receptores hormonais 
positivos, HER2 negativos (um tipo 

CânCer de mama

Exame genético poderá reduzir indicação  
de quimioterapia no câncer de mama

Desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Medicina do ABC, exame prognóstico será aproximadamente 85% 
mais acessível do que a principal alternativa atual, o Oncotype DX

pesquisadores responsáveis, doutores Auro del giglio, Fernando Luiz Affonso Fonseca, Beatriz Alves e Flavia de Souza

de proteína) e axila negativa (quan-
do a doença não atingiu os nódulos 
linfáticos), que realizaram o teste mo-
lecular Oncotype DX em diferentes 
países. Acompanhadas por até nove 
anos, as pacientes foram divididas 
em três grupos, conforme o resul-
tado do Oncotype: baixo risco, risco 
intermediário e alto risco.

Nos extremos, as condutas 
médicas já eram bem definidas. No 
grupo de baixo risco, com índice de 
0 a 10 no exame, o tratamento após 
a retirada do tumor apenas com te-
rapia hormonal, sem quimioterapia, é 
considerado seguro segundo estudos 
anteriores – ou seja, essas pacientes 
não se beneficiam da quimioterapia. 

Já nos casos de alto risco, com ín-
dice de 26 ou mais, a quimioterapia 
é necessária em função da maior 
agressividade do câncer e do risco 
aumentado de retorno da doença (re-
cidiva). No entanto, aproximadamente 
40% dos resultados do Oncotype DX 
caem na faixa intermediária, entre 11 
e 25, onde não haviam dados consis-
tentes que garantissem segurança ao 
tratamento sem quimioterapia. Esses 
dados foram disponibilizados a partir 
do TAILORx: até 70% das mulheres 
com câncer de mama conforme o 
perfil estudado podem deixar de fazer 
quimioterapia, poupadas de efeitos 
colaterais importantes, do maior risco 
de infecções e de prejuízos físicos, 

psicológicos, sociais e emocionais.
De acordo com a Sociedade Bra-

sileira de Mastologia (SBM), os resul-
tados do TAILORx “são de extrema 
importância, sendo evidências robus-
tas de que a maioria das pacientes 
com câncer de mama, axila negativa, 
e risco intermediário no Oncotype DX 
podem evitar a quimioterapia”. Presi-
dente da SBM, Antonio Luiz Frasson 
completa: “Precisávamos entender 
o que ocorria com as pacientes de 
risco intermediário. Ao confirmar que 
83% das mulheres que participaram 
do estudo estão no risco baixo ou 
intermediário, onde a quimioterapia 
não foi benéfica, nos anima, porque, 
desta forma, muitas mulheres po-

derão ter uma melhor qualidade de 
vida. Agora os médicos terão mais 
assertividade para acrescentar ou 
não a quimioterapia ao tratamento”.

CÂNCER DE MAMA
O carcinoma de mama é a cau-

sa mais frequente de mortalidade por 
câncer em mulheres no País, com risco 
esperado de 49 casos a cada 100 mil 
brasileiras, segundo o Instituto Nacional 
de Câncer (INCA). A elevada incidên-
cia da doença reforça a necessidade 
de biomarcadores prognósticos mais 
efetivos – como é o caso do Oncotype 
–, capazes de estratificar os riscos 
de recidivas e preveni-las a partir da 
personalização dos tratamentos. “Os 
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O Oncotype DX analisa 21 ge-
nes envolvidos em importantes pro-
cessos ligados ao câncer de mama, 
como invasão tumoral, proliferação 
celular e vias relacionadas a recep-
tores hormonais. “O exame permite 
visualizar todo o perfilhamento ge-
nético do câncer de mama. A partir 
dos resultados é gerado um índice, 
que indica as possíveis respostas da 
paciente antes mesmo do início do 
tratamento. Graças a esse score é 
possível saber quais pacientes se 
beneficiariam de quimioterapia para 
prevenção de recidivas ou aqueles 
casos em que apenas a hormoniote-
rapia traria melhor prognóstico”, ex-
plica o coordenador do Laboratório 
de Análises Clínicas e vice-diretor 
da Faculdade de Medicina do ABC, 
Fernando Luiz Affonso Fonseca.

Segundo o especialista, apesar 
da grande utilização nos Estados Uni-
dos e Europa, o custo de R$ 13,5 mil 
no Brasil ainda torna o teste Onco-
type distante da realidade da maioria 
da população. “É uma ferramenta 
prognóstica fundamental para me-
lhorar os resultados dos tratamentos. 
No entanto, devido ao alto custo, está 
restrita à reduzida parcela da popu-
lação”, lamenta Fonseca.

TESTE BRASILEIRO
A exemplo da plataforma On-

cotype, a técnica desenvolvida na 
FMABC também analisa 21 genes 
ligados ao câncer de mama. Em 
outubro de 2015, a revista científi-
ca internacional Tumor Biology pu-
blicou artigo sobre o novo exame. 
Em fevereiro deste ano teve início 

a segunda fase do estudo, que foi 
aprovada para financiamento da 
FAPESP - Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo. 
“Estamos hoje na chamada fase 
de validação, aplicando na práti-
ca a metodologia desenvolvida na 
primeira etapa do estudo. Ao todo 
serão selecionadas 800 amostras 
no serviço de Patologia da FMABC, 
provenientes de mulheres já tratadas 
do câncer de mama. A expectativa é 
de reavaliar todo esse material até 
fevereiro de 2020”, planeja o titular 
de Oncologia e Hematologia, Dr. 
Auro del Giglio.

Segundo o Dr. Fernando Fon-
seca, o objetivo agora é verificar o 
comportamento do score brasileiro 
neste novo e amplo seguimento 
de pacientes, para comparar os re-

sultados do teste com as condutas 
médicas efetivamente adotadas ao 
longo do curso clínico. “Vamos anali-
sar quais pacientes se beneficiaram 
do tratamento quimioterápico, assim 
como aquelas que poderiam ter sido 
poupadas e até mesmo as que não 
passaram pela quimioterapia, mas 
que teriam algum benefício. A partir 
desses resultados práticos, tere-
mos o produto final validado. Com 
essa nova técnica, segura e mais 
acessível, esperamos que o teste 
seja disponibilizado em larga esca-
la, inclusive com incorporação pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) e por 
operadoras de planos de saúde pri-
vados”, planeja Fonseca, que assina 
o estudo ao lado dos pesquisadores 
Auro del Giglio, Beatriz Alves, Flavia 
de Souza e Renata Kuniyoshi.

PESQUISA DA MEDICINA ABC BUSCA 
DEMOCRATIZAR ACESSO AO EXAME

tumores de mama são heterogêneos 
do ponto de vista molecular. Dessa 
forma, a avaliação das característi-
cas anatomopatológicas, associada 
ao perfilhamento gênico do tumor e a 
biomarcadores relacionados ao proces-
so metastático – como a pesquisa de 
células tumorais circulantes – podem 
proporcionar visão mais ampla do pro-
cesso tumoral, fornecendo informações 
importantes de natureza prognóstica e 
preditiva”, explica o professor titular de 
Oncologia e Hematologia da FMABC, 
Dr. Auro del Giglio.

Atualmente existem três principais 
plataformas de perfilhamento gênico 
com utilidade prognóstica potencial 
– ou seja, que podem influenciar di-
retamente na definição do tratamento 
de mulheres com câncer de mama: 
plataforma de Rotterdam, Oncotype 
e Mammaprint. Entre as opções, a 
Oncotype reúne vantagens opera-
cionais que a tornam preferida entre 
as demais. No entanto, a alternativa 
brasileira pode entrar em breve nessa 
lista e tornar o teste mais acessível.
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Diversas unidades geridas pela 
Fundação do ABC promovem ativida-
des relativas à prevenção do câncer 
de mama, doença que atualmente 
acomete quase 60 mil pessoas por 
ano no Brasil. As ações são alusivas 
à campanha Outubro Rosa, movimento 
que chama a atenção para a causa em 
diversos países. 

O Hospital da Mulher de Santo André 
promoveu dia 17 de outubro campanha 
com foco na necessidade de se fazer 
exames preventivos para diagnóstico pre-
coce da doença. O evento foi destinado 
a colaboradores e pacientes e contou 
com ciclo de palestras sobre câncer de 
mama e câncer do colo do útero, além de 
depoimentos de pessoas que já viveram 
e superaram a doença. A ação contou, 

ainda, com um dia de beleza para as 
colaboradoras do hospital.

Durante todo o mês de outubro, 
a fachada da unidade permanecerá 
iluminada de rosa em homenagem à 
campanha, assim como o calçadão da 
Rua Coronel Oliveira Lima e o espelho 
d’água do Paço Municipal. 

Em todas as Unidades Básicas de 
Saúde de Santo André há orientações 
de conscientização referentes à preven-
ção do câncer de mama e autoexame, 
sendo oferecido às pacientes avaliação 
das mamas e coleta de Papanicolau. 

Já no Centro Hospitalar Dr. Newton 
da Costa Brandão houve, no dia 17 de 
outubro, a encenação da peça “Ou Tu 
Arrisca, Ou Tu Si Toca” – uma comédia 
musical que alerta e sensibiliza o público 

A Prefeitura de São Bernardo tem 
fortalecido ações de orientação e cuidado 
com a saúde das mulheres desde o dia 
1º de outubro. Até o fim do mês, as 34 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da 
cidade irão promover palestras e grupos 
de apoio para discutir temas como câncer 
e doenças sexualmente transmissíveis. 

Palestras e rodas de conversa es-
tão sendo ministradas por enfermeiros e 
profissionais das unidades de saúde. “Ao 
longo deste mês, cada UBS selecionou 
atividades diferentes para realizar com as 
pacientes. Organizamos um sistema para 
atrair as mulheres a discutir sobre o tema. 
Precisamos incentivar e conscientizar 
as nossas pacientes a cuidar da saúde 
e identificar os sintomas. O câncer de 
mama é uma das doenças de maior mor-
talidade entre as mulheres e o diagnóstico 
precoce pode fazer toda a diferença no 
tratamento e na possibilidade de cura”, 
explicou Dr. Rodolfo Strufaldi, médico 
ginecologista e diretor do Departamento 
de Atenção Básica da Prefeitura. 

Além das UBSs, as Policlínicas 
Centro e Alvarenga também desen-

A Secretaria de Saúde de 
São Caetano disponibiliza plan-
tões com mastologistas (médico 
especializado nas doenças de 
mama) em todas as quartas-feiras 
do mês. Já foram promovidos dias 
3, 10 e 17 e ainda haverá atendi-
mentos dias 24 e 31 de outubro, 
das 13h30 às 15h30, para todas 
as mulheres que querem passar 
em consulta, em livre demanda. 
O local é o Centro de Atenção In-
tegral à Saúde da Mulher Antonia 
Braido Dal’Mas (CAISM), localiza-

do à Rua Herculano de Freitas, 
200, bairro Fundação.

Segundo a médica coordena-
dora do Centro de Oncologia Luiz 
Rodrigues Neves, Andrea Alencar, 
entre janeiro de 2017 e setembro 
de 2018, São Caetano registrou 71 
novos casos de câncer de mama 
em pacientes da rede municipal. 
“Atualmente, cerca de 150 mu-
lheres passam por quimioterapia, 
radioterapia ou estão em acom-
panhamento clínico conosco para 
tratar da patologia”.

prevenção Contra o CânCer de mama

Unidades da FUABC celebram Outubro Rosa

São Bernardo promove palestras e  
grupos de apoio nas 34 UBSs

São Caetano oferece 
plantões de mastologia 

Santo André, São Bernardo e São Caetano promovem atividades de conscientização para pacientes e funcionários

Funcionários da prefeitura de Santo André utilizaram peças de roupa rosa em homenagem à campanha mundial

Unidades foram decoradas para acolhimento das pacientes

CAISM oferece consultas em livre demanda todas as quartas-feiras de outubro

Alex Cavanha/pSA

gabriel Inamine/pMSBC Divulgação/pMSCS

volveram ações em prol do Outubro 
Rosa. Aos finais de semana, até o dia 8 
de dezembro, incluindo feriados, serão 
realizados mutirões de ultrassonogra-
fia. Na ocasião, as pacientes entre 50 
a 69 anos agendadas para o ultrassom 
e que não fizeram o exame de mamo-
grafia neste ano, poderão realizar o 
procedimento nas unidades, sem ne-
cessidade de agendamento prévio. 

DIA ‘D’ DA CAMpANHA 
As 34 Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) funcionaram dia 
20 de outubro para atender, ex-
clusivamente, as mulheres. Foram 
realizados exames preventivos de 
câncer de mama e colo de útero. O 
atendimento foi das 8h às 17h e para 
participar bastou levar documento 
com foto e a carteirinha da UBS. 

em geral, mulheres em particular, a respei-
to da prevenção do câncer de mama. 

Dados da Secretaria da Saúde 

mostram que de 2015 a 2017, cerca de  
259 mulheres morreram de câncer de 
mama na cidade. Já de câncer do colo 

do útero, foram 39 no mesmo período. 
Em 2018, até setembro, os dados são 
de 46 e 10, respectivamente. 
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Temáticas do neurodesenvolvimento são 
apresentadas no filme “O jogo da imitação”
O Núcleo Especializado em Apren-

dizagem da Faculdade de Medicina 
do ABC (NEA-FMABC) organizou 
em 14 de setembro a quinta edição 
do “CINENEA” – atividade cujo obje-
tivo central é proporcionar encontros 
educativos e lúdicos, assim como a 
troca de informações e experiências 
dentro de temas diversos nas áreas 
de educação e saúde. O filme esco-
lhido para a oportunidade foi “O jogo 
da imitação”, que possibilita reflexões 
acerca de temáticas como discrimina-

ção, transtorno obsessivo compulsivo 
(TOC), superdotação e bullying.

A sessão de cinema aconteceu no 
Anfiteatro David Uip, no próprio campus 
universitário. “O filme retrata a biografia 
do matemático britânico Alan Turing, 
que apesar da genialidade, enfrenta di-
versos problemas de relacionamento e 
dificuldades de convívio em sociedade. 
É uma história muito interessante, que 
também permite discussões e refle-
xões sobre fidelidade, afeto e conflito 
de gênero, entre outros aspectos que 

envolvem intensamente a convivência 
humana”, explica a psicóloga e psi-
copedagoga Alessandra Bernardes 
Caturani Wajnsztejn, coordenadora 
do NEA-FMABC.

O CINENEA tradicionalmente reú-
ne profissionais da área multidisciplinar, 
entre os quais neuropediatras, pedia-
tras, professores, diretores e coordena-
dores de escolas, familiares de alunos 
com dificuldade de aprendizagem ou 
não, assim como crianças e adoles-
centes interessadas no tema.

Cinenea

setembro amarelo

As Ligas Acadêmicas 
de Pneumologia da FMABC, 
FMUSP, FAMECA, FASM, 
PUC Sorocaba, UNIMES, 

UNICID, UMC, São Camilo e 
Anhembi organizaram em 6 de 
outubro a primeira edição do 
“Congresso Interligas de Pneu-

mologia de São Paulo”. Das 8h 
às 17h, o evento no prédio da 
Pós-Graduação da Faculdade 
de Medicina do ABC contou 

com diversas palestras sobre 
temas atuais da Pneumologia 
e da Cirurgia Torácica, discus-
são com profissionais da área 

em mesa redonda interativa, 
workshops em espirometria, 
radiologia, histopatologia e 
ausculta pulmonar, além de 

apresentação de trabalhos 
científicos e premiações.

Ao todo, participaram 150 
alunos e 17 professores. 

Alunos e professores da Faculdade 
de Medicina do ABC de Santo André 
organizaram, dia 22 de setembro, o I 
Encontro de Integração dos Alunos da 
FMABC. O tema foi o suicídio, espe-
cialmente entre jovens estudantes entre 
15 e 29 anos. A iniciativa é organizada 
pelo Núcleo Rondon de Extensão Co-
munitária (NUREC), ligado à Comissão 
de Extensão (COMEX) da FMABC e 
tem apoio do Centro de Estudos em 
Saúde Coletiva (CESCO). As palestras 
ocorreram no campus universitário, no 
Anfiteatro Dr. David Uip.

Em todo o mundo, o suicídio 
acomete mais de 800 mil pessoas, 
segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). No Brasil, é a quarta 
maior causa de morte de jovens entre 

15 e 29 anos, de acordo com dados 
divulgados em 2017 pelo Ministério da 
Saúde. O objetivo do evento é abor-
dar assuntos relativos a mudanças de 
comportamento, apatia, isolamento e 
trabalhar formas de prevenção. “É um 
tema que por muito tempo permaneceu 
às escondidas para não ‘incentivar’ as 
pessoas. Só que o número de casos em 
crescimento no mundo tem causado 
preocupação na sociedade. Atualmente 
trata-se de um problema de saúde pú-
blica. Apenas os acidentes de trânsito 
matam mais nessa faixa etária. Por 
isso, é preciso aprender e saber falar 
adequadamente sobre o tema para aju-
darmos na prevenção de novos casos”, 
disse a professora e vice-coordenadora 
da COMEX e do Departamento de Saú-

de da Coletividade da FMABC, Silmara 
Conchão. A coordenação do evento 
também contou com a participação da 
professora da disciplina de Histologia, 
Silvia de Oliveira.

Entre os estudantes, a organização 
ficou a cargo da aluna do curso de Fi-
sioterapia da FMABC, Alícia Honório 
do Carmo. Para ela, é preciso fomentar 
o debate entre professores e alunos 
em relação às cobranças por alto de-
sempenho, sobrecargas de estudo e 
níveis de estresse. “É comum estu-
dantes passarem a noite acordados 
sob efeito de energéticos para estudar 
para provas ou fazer trabalhos. Além 
disso, sempre escutam frases como: 
‘médico não dorme’ ou ‘ninguém disse 
que a faculdade seria fácil’. Essa pres-

Docentes e alunos discutem prevenção de suicídios entre universitários

FMABC sedia primeiro Congresso Interligas de Pneumologia de São Paulo

No Brasil, é a quarta maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, segundo o Ministério da Saúde

Discriminação, transtorno obsessivo compulsivo, superdotação e bullying foram abordadas na quinta edição do ‘CINENEA’

Equipe organizadora da 5ª edição do CINENEA

palestrantes e equipe organizadora do evento

são faz com que estudantes se sintam 
na obrigação de nunca falhar. Por isso,  
levamos o máximo de informações ao 

público para que tenha conhecimento 
do assunto e saiba onde buscar ajuda”, 
explicou a aluna.
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O Departamento de Obste-
trícia e Ginecologia da Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), 
por meio da disciplina de Gineco-
logia, organizou em 4 de outubro 
a segunda edição do ‘Simpósio de 
Medicina, Saúde e Espiritualidade’, 
cuja abertura esteve sob respon-
sabilidade da docente da cadeira, 
Dra. Elizabeth Jehá Nasser.

A primeira palestra foi minis-
trada pelo Dr. Auro del Giglio, 
que falou sobre “Espiritualidade e 
Humanismo para uma Educação 
Médica de Qualidade”. Graduado 
em Medicina pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP), o convidado tem 
doutorado em Medicina, na área 
de Hematologia. É professor titu-
lar de Hematologia e Oncologia 
da Faculdade de Medicina do 

O Centro Acadêmico do 
curso de Gestão em Saúde 
Ambiental da Faculdade de 
Medicina do ABC, com apoio 
dos docentes e discentes 
da graduação, organizou 
em 26 de setembro evento 
em comemoração ao Dia 
Mundial da Saúde Ambien-
tal. Com entrada gratuita, 
as atividades ocorreram no 
Anfiteatro Dr. David Uip, no 
campus universitário.

O tema central do even-
to foi “A importância do pro-
fissional de saúde ambien-
tal no Brasil e no mundo”. 
A atividade contou com 
palestra do Dr. Paulo Hilário 
Nascimento Saldiva, profes-
sor titular do Departamento 

Objetivo é capacitar pediatras e generalistas para estimular a identificação precoce de casos de câncer infantil

Oncologista da FMABC dá treinamento
para médicos das UBSs de Santo André

A Faculdade de Medicina do ABC 
sediou, dia 13 de setembro, um treina-
mento para cerca de 30 médicos das 27 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 
Santo André, entre pediatras e genera-
listas. O assunto abordado foi oncolo-
gia infantil, em palestra ministrada pelo 
professor e coordenador do Ambulatório 
de Oncopediatria da FMABC, Dr. Jairo 
Cartum. O encontro aconteceu no prédio 
do Centro de Estudos e Pesquisas de 
Hematologia e Oncologia (CEPHO), no 
campus universitário de Santo André. 
Outros 20 médicos da rede participaram 
da mesma capacitação em agosto. 

A iniciativa tem parceria com a Se-
cretaria de Saúde, que tem cumprido 
cronograma de treinamentos com os 
médicos da Atenção Básica. Já foram 
abordados assuntos como saúde bucal, 

fibrose cística, infectologia e ortopedia. O 
tema da oncologia na infância foi pautado 
pela primeira vez. “Queremos informar às 
equipes que na FMABC existe um serviço 
de excelência e funcionante na nossa 
cidade, para onde muitos casos podem 
ser encaminhados após a suspeita da 
doença, segundo fluxo habitual”, disse 
Dra. Carla Dutra, pediatra que integra a 
equipe do Programa da Saúde da Criança 
e do Adolescente, vinculado à rede de 
Atenção Básica da Prefeitura. 

Durante a capacitação, que durou 
cerca de duas horas, foram discutidos 
temas como diminuição da morbidade 
terapêutica, incidência por faixa etária, 
sobrevida por região do País, cirur-
gias, tipos de tumores e tratamento 
multidisciplinar. “O sintoma que se 
mantém deve ser investigado, desde 

CânCer infantil

agenda aCadêmiCa 26 de setembro

Grande ABC recebe 2º simpósio de
Medicina, Saúde e Espiritualidade

Medicina ABC comemora Dia 
Mundial da Saúde Ambiental

Dra. Elizabeth Jehá Nasser e o Dr. Auro del giglio Dr. paulo Hilário Saldiva, professor do Departamento de patologia da USp

palestra foi ministrada pelo Dr. Jairo Cartum, coordenador do Ambulatório de Oncopediatria da FMABC

ABC, médico do Hospital Israelita 
Albert Einstein e autor de 262 
artigos completos em periódicos 
nacionais e internacionais. Es-
creveu 62 capítulos de livros e 
tem sete livros publicados. 

Depois, os trabalhos foram 
coordenados pela Dra. Ana 
Claudia Quintana Arantes, que 

abordou o tema “Depressão e 
suicídio em profissionais da saú-
de. A importância do ‘cuidar de 
quem cuida’”. Médica formada 
pela USP, a convidada atua na 
área de cuidados paliativos des-
de 1998, com especializações 
pelo Instituto Pallium e Univer-
sidade de Oxford. 

de Patologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP) e diretor do 
Instituto de Estudos Avançados 
da USP. O docente concentra 
atividades de pesquisa nas áre-
as de Doenças Respiratórias 
e Saúde Ambiental, Cidades e 

dor abdominal até febre. O segredo é 
cuidar das intercorrências e ser rápido 
no encaminhamento. O objetivo maior 
atualmente é diminuir a morbidade 
terapêutica e consequentemente as 
taxas de óbito. Pois o importante não 

é apenas dar dias à vida, mas dar vida 
aos dias”, disse Cartum. 

O encontro foi finalizado com a 
apresentação da residente em Nutri-
ção da FMABC, Tamires Faccione, que 
palestrou sobre a dislipidemia, distúrbio 

que provoca aumento do colesterol ruim 
(LDL) e triglicérides no sangue. Novas 
capacitações aos médicos das UBSs 
estão previstas para novembro, com 
data e tema que ainda serão divulgados 
pela Prefeitura. 

Saúde Humana, Patologia 
Pulmonar e Poluição At-
mosférica. O evento marcou 
a inauguração do Centro 
Acadêmico (CA-PHNS) do 
curso de Gestão em Saúde 
Ambiental da FMABC, que 
leva o nome de Saldiva. 

Instituto de Estudos Avançados da USp (IEA-USp)
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Participaram da atividade enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social e pessoal administrativo

UPA Central de Santos promove treinamento
sobre Urgência e Emergência Pediátrica

CapaCitações

saúde do trabalhador

A UPA Central de Santos promoveu 
dias 26 e 27 de setembro treinamento 
de Urgência e Emergência Pediátri-
ca, realizado em parceria com a São 
Francisco Gestão e Terceirização de 
Serviços em Saúde. Sediada na sala 
de reunião da unidade, a capacitação 
teve duração de aproximadamente 
duas horas e envolveu 11 técnicos 
de enfermagem, 11 enfermeiros, um 
assistente social e três colaboradores 
do setor administrativo.

Entre os assuntos abordados esti-
veram “Identificação da criança grave 
e classificação de risco por gravidade”, 
“Algoritmo de avaliação inicial pediátri-
ca”, “Avaliação das vias aéreas e res-

ponsividade”, “Insuficiência respiratória” 
e “Atuação da equipe de enfermagem 
no atendimento da insuficiência respira-
tória e na parada cardiorrespiratória”.

“Escolhemos esses temas, pois são 
passos importantes para o atendimento 
exitoso na urgência e emergência pediá- 
trica. Foi realizada abordagem prática, 
através de dinâmica devolutiva, com am-
pla participação dos profissionais. Para 
a parte técnica, foi disponibilizado um 
manequim infantil e materiais usados em 
emergência pediátrica, entre os quais la-
ringoscópio infantil, máscaras de oxigeno-
terapia, lâminas e cânulas de intubação. 
A metodologia favoreceu a participação 
dos profissionais e permitiu que dúvidas 

fossem esclarecidas”, garante a coorde-
nadora de Enfermagem da UPA Central 
de Santos, Sueli Sakumoto.

Todo o treinamento esteve alinha-
do à Política Nacional de Humaniza-
ção e envolveu temas como postura 
e ética profissional, assim como o res-
peito aos responsáveis pela criança 
em atendimento. “Esperamos que, 
a partir da capacitação, as equipes 
estejam ainda mais preparadas para 
o atendimento emergencial, com risco 
iminente de morte, e emocionalmente 
amadurecidas para acolher de maneira 
eficiente, cordial e humanizada, tanto 
a criança quanto seus responsáveis”, 
finaliza Sakumoto. 

A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Central de Santos 
também organizou de 1º a 5 de ou-
tubro a terceira edição da Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho, a SIPAT. Com ativida-
des programadas todos os dias no 
período da manhã, a iniciativa bus-
cou reunir os colaboradores para 
reforçar informações fundamentais 
para a prevenção de acidentes no 
ambiente de trabalho.

Entre os temas abordados ao 
longo da semana estiveram: “Atendi-
mento de Suporte Básico”, “Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência: 
SAMU”, “DST/HIV/Hepatites”, “Des-
taques da UPA Central de Santos”, 
“Fluxo de acidente de trabalho”, “Nor-
mas Regulamentadoras NR 32 e NR 
06”, “Ergonomia, postura e saúde”, 
“Prevenção de acidentes com perfuro-
cortante” e “Humanização na saúde”, 
além de dinâmica de grupo no encer-

ramento das atividades.
“A SIPAT é uma ótima oportu-

nidade para proporcionarmos maior 
integração entre as equipes, atualiza-
ção profissional e para reforçar con-
ceitos importantes, que contribuem 
muito na prevenção de acidentes na 
unidade de saúde e garantem maior 
segurança tanto para usuários quanto 
para profissionais”, ressalta a gerente 
da UPA Central de Santos, Zilvani 
Guimarães.

O Centro Hospitalar Municipal 
de Santo André (CHMSA) recebeu 
dias 1º e 2 de outubro treinamento 
de NR 32, atendendo à Portaria do 
Ministério do Trabalho sobre “Uso 
de materiais perfurocortantes com 
dispositivo de segurança”. A capa-
citação foi realizada pelo Serviço de 
Engenharia de Segurança e Medi-
cina do Trabalho (SESMT) da Fun-
dação do ABC, em parceria com o 

Unidade realiza 3ª edição da SIPAT

CHM de Santo André recebe evento sobre uso de materiais perfurocortantes

Foram abordados temas como insuficiência respiratória, classificação 
de risco por gravidade, entre outros

Evento reforçou informações sobre prevenção de acidentes de trabalho

participaram da atividade 69 funcionários da unidade

Núcleo de Epidemiologia de Controle de 
Infecção Hospitalar (NECIH) do CHMSA, 
e contou com apresentações teóricas e 
práticas sobre produtos com dispositivo 
de segurança, visando a prevenção de 
acidentes com perfurocortantes.

Técnica de segurança do trabalho 
da FUABC, Larissa Furtado esteve à 
frente dos trabalhos e orientou sobre a 
montagem correta da caixa de material 
perfurocortante, assim como o descar-

te adequado dos mesmos. Também 
houve treinamento específico junto 
aos setores de Pronto-Socorro, Clínica 
Médica e Clínica Cirúrgica.

Ao todo, participaram 69 profissio-
nais da área da saúde do CHM, entre 
enfermeiros, técnicos de enfermagem 
e auxiliares de enfermagem. O mesmo 
treinamento será aplicado em todos os 
setores da unidade, conforme crono-
grama determinado pelo NECIH.
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Treinamento no Hospital Irmã Dulce visa enfrentar resistência das 
mulheres e evitar desistência do pré-natal

Praia Grande aumenta 
atenção a gestantes de rua

Irmã Dulce lidera treinamento de combate à mortalidade materno-infantil

O atendimento a gestantes em si-
tuação de vulnerabilidade psicossocial 
foi tema de capacitação, em setembro, 
no Anfiteatro do Hospital Municipal Irmã 
Dulce. Participaram do evento profissio-
nais da rede de Saúde de Praia Grande. 
Foram abordados temas como busca 
ativa de pacientes que deixam de fazer 
o pré-natal, feita por um consultório 
ambulante, e a triagem específica para 
moradores de rua. Um dos objetivos 
é reduzir indicadores negativos por 

mortes maternas.
Além de preparar as equipes para 

assistência mais especializada no aco-
lhimento de gestantes, o treinamento 
visa a qualificar o atendimento a toda 
população de rua. De acordo com o 
enfermeiro preceptor do Programa de 
Residência Multiprofissional, José Isa-
ías Costa Lima, a evasão de gestantes 
é fator preocupante. “Sabemos que os 
motivos são diversos, por isso promo-
vemos série de ações envolvendo todos 

os setores da Prefeitura para proteger 
essa gestante”, destacou.

A interface com outros serviços e 
secretarias municipais é iniciada com 
ajuda de uma van, denominada Consul-
tório na Rua, que realiza a abordagem 
de todos os moradores de rua. Quando 
necessário, o primeiro setor acionado 
é o Centro de Referência de Atendi-
mento da Assistência Social (CRAS), 
que – dependendo da situação – faz o 
encaminhamento a outros serviços.

Profissionais de saúde de Praia 
Grande estão mobilizados para o en-
frentamento da mortalidade materno-
infantil, que vem apresentando índices 
cada vez mais preocupantes em todo 
o Estado de São Paulo. Para fortalecer 
as ações já desenvolvidas no município, 
uma capacitação reuniu, em outubro, 
equipes que atuam na Atenção Bási-
ca e no Hospital Municipal Irmã Dulce. 
O objetivo é buscar informações que 
possam instruir e intensificar medidas 
de prevenção de mortes de gestantes 
e recém-nascidos.

De acordo com o secretário da 

Saúde Pública, Cleber Suckow No-
gueira, o prefeito Alberto Mourão está 
pessoalmente envolvido na campanha 
e pediu máximo empenho na busca de 
resultados positivos. “Nossa dedicação 
visa reverter os números de mortalida-
de materno-infantil na cidade. Além do 
comprometimento dos profissionais dos 
diversos setores da saúde e da parceria 
com o Estado, o rigoroso cumprimento 
de protocolos e fluxos permitirão sensí-
vel melhora nos próximos levantamen-
tos”, disse.

O trabalho em Praia Grande foi elo-
giado por representantes da Secretaria 

de Estado da Saúde. “Observamos que 
o município já realiza muitas ações para 
o enfrentamento à mortalidade materno-
infantil, como as capacitações, mapea-
mento, visitas às unidades, comitê de 
mortalidade e outras. Queremos nos 
aproximar mais das causas que moti-
vam os índices negativos para saber o 
que ainda precisa ser feito por nossas 
mulheres e bebês e como as equipes 
constroem essa vinculação e compro-
misso com as gestantes, por exemplo”, 
destacou Cristiane Marchiori, doutora 
em Saúde Pública da Secretaria de 
Estado da Saúde.

saúde materna

enfrentamento

Triagem e busca ativa de gestantes foram temas abordados no evento

Evento teve participação de representantes da Secretaria de Estado da Saúde
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Ação na FMABC realizou 90 atendimentos como aferição da pressão arterial, testes de diabetes, medição de peso, altura e cálculo do IMC

Ação partiu de “Trote Solidário” realizado pela Universidade Anhanguera de Santo André 

Curso de Farmácia celebra Setembro Vermelho
e reforça prevenção de doenças cardiovasculares

Hospital da Mulher recebe doação de frascos 
para armazenamento de leite

Professores e alunos do curso de 
Farmácia da Faculdade de Medicina do 
ABC comemoraram, em 25 de setembro, 
o “Setembro Vermelho”, com ações vol-
tadas à prevenção das doenças cardio-
vasculares. Sob orientação das docentes 
Ana Elisa Prado Coradi e Sonia Hix, os 
acadêmicos atenderam ao público nos 
ambulatórios de especialidades do prédio 
Anexo III, no próprio campus universitário. 
A equipe orientou a população sobre os 
principais fatores de risco para as doen-
ças do coração – entre os quais a hiper-
tensão, o diabetes e as dislipidemias. 
Ao todo, foram feitos 90 atendimentos e 
aplicados 146 questionários.

Além de palestras teóricas, houve 
medição da pressão arterial, testes de 
glicemia capilar (diabetes), orientações 
farmacêuticas e distribuição de folhetos 
explicativos para pacientes, acompanhan-
tes e funcionários. Sob responsabilidade 
do curso de Nutrição da FMABC, também 
houve medição de peso, altura e cálculo 
de índice de massa corpórea (IMC), as-
sim como orientações nutricionais.

“Aproveitamos o Dia Mundial do 
Coração, definido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para 29 de 
setembro, e também o Dia Internacio-
nal do Farmacêutico, celebrado em 
25 de setembro, para fazermos uma 
comemoração conjunta. Pacientes e 
acompanhantes receberam orientações 
importantes para a prevenção dos prin-
cipais problemas do coração, que englo-
ba, entre outros itens, hábitos de vida 
saudáveis, prática regular de exercícios 
físicos e alimentação adequada”, desta-
ca a professora Sonia Hix, que coordena 
o curso de Farmácia da Faculdade de 
Medicina do ABC.

ATENÇÃO COM O CORAÇÃO
De acordo com a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), as doen- 
ças cardiovasculares são a principal 
causa de morte no mundo. Em 2016, 
17 milhões de pessoas foram vítimas de 
problemas coronarianos, como ataques 
cardíacos e derrames. Em função dos 
números assustadores, a Organização 
Mundial da Saúde definiu o dia 29 de 
setembro como Dia Mundial do Coração, 
a fim de alertar a população sobre os 
cuidados com o órgão.

Campanha

solidariedade

Alunos e professores fizeram palestras para o público e prestaram atendimentos

O Banco de Leite do Hospital da 
Mulher de Santo André recebeu no 
início de outubro a doação de 260 
frascos de vidro para armazenamen-
to de leite do Centro Universitário 
Anhanguera de Santo André. 

Especialistas calculam que 80% das 
ocorrências poderiam ser prevenidas 
com medidas simples de hábitos saudá-

veis, como evitar a ingestão de bebidas 
alcoólicas, o cigarro e o sedentarismo. 
A prática regular de atividades físicas 

e uma dieta balanceada, com baixas 
concentrações de sódio e açúcares, 
também ajudam a evitar as doenças.

Parte de um “Trote Solidário” 
feito pelo coordenador do curso 
de Enfermagem, Eliseu Aleixo, e 
realizado pelos alunos de todos os 
cursos da instituição, a ação ajudou 
a manter abastecido o Banco de 

DOAÇÃO
A doação de frascos de leite materno pode ser feita diretamente ao Hospital da Mulher de segundas às sextas-feiras, 

das 8h às 18h. Os recipientes precisam ser de vidro, com boca larga, tampa de plástico e devem ter capacidade entre 
150 e 300ml. Informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4478-5048 e (11) 4478-5027.

Leite da unidade. Após esteri-
lização adequada, os materiais 
serão utilizados para armazenar 
o leite materno doado e alimen-
tar os bebês internados na UTI 
Neonatal.

Foram doados 260 frascos de vidro para a unidade



*Não válido para medicina

Exame: 25/11 às 9h
Inscrições: 25/10 a 22/11
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