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neste primeiro ano de gestão, temos 
trabalhado intensamente para revisar, 
organizar e criar processos de tra-
balho, com objetivo de modernizar a 
gestão da Faculdade de Medicina do 
ABC. Buscamos aliar a tecnologia à 
tradição. Queremos simplificar tarefas, 
melhorar rotinas e facilitar o trabalho 
de todo o corpo de colaboradores. São 
medidas que certamente pavimentam 
o caminho para o futuro desta insti-
tuição cinquentenária – agora Cen-
tro Universitário –, cujos resultados 
serão refletidos na ponta, no melhor 
desempenho das atividades de ensino 
e extensão, na pesquisa, na gestão e 
em nossa assistência.

Enfim, tudo tem o seu tempo 
determinado. Todos nós plantamos. 
Agora é tempo de colher! Contudo, 

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.

Após mais de 10 anos de trabalho, 
de esforço, dedicação e empenho de 
inúmeras pessoas ligadas à Faculda-
de de Medicina do ABC, neste novem-
bro fomos credenciados como Centro 
Universitário. Seria injusto citar nomes 
e agradecer pontualmente àqueles 
que fizeram parte deste ambicioso 
projeto, pois, certamente, deixaria de 
mencionar importantes atores – afinal, 
foram muitos anos de trabalho e incon-
táveis colaboradores envolvidos direta 
e indiretamente nesta causa.

O fato é que a FMABC, a partir 
de agora, ganha maior autonomia e 
amplia seus horizontes. É uma grande 
honra estar à frente da escola neste 
momento tão marcante de sua história. 
Da mesma forma, a responsabilidade é 
enorme, pois é nossa obrigação honrar 
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Quem somos mensagem

Tempo de colheita
apesar dessa conquista histórica, o 
início de novembro guardou surpresas 
que não poderia deixar de mencio-
nar. Foi nosso tempo de chorar. Dois 
queridos docentes desta escola nos 
deixaram: Dr. Denis Castaldi e Dr. 
José Ricardo Rehder. Nossos mais 
profundos sentimentos às famílias. 
São dois profissionais de extrema 
competência, que cativaram e servi-
ram de exemplo a gerações de médi-
cos formados nesta faculdade, e que 
certamente contribuíram muito para 
que chegássemos ao atual patamar 
de excelência.

A Diretoria da FMABC agradece 
a esses dois mestres, que marcaram 
a história da instituição e serão para 
sempre lembrados com muito carinho 
e admiração.

11º Encontro do Ciclo de Palestras ocorrerá em  
6 de dezembro no Teatro Municipal Procópio Ferreira

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.

todo o esforço dispensado até aqui, 
assim como a confiança e o apoio da 
egrégia Congregação nesta Diretoria.

Entre as ações em andamento 

TreinamenTo

Parceria entre a Fundação do 
ABC e o Governo do Estado, o 
Instituto de Infectologia Emílio Ri-
bas II, no Guarujá, organiza em 6 
de dezembro a 11ª edição do Ci-
clo de Palestras para orientação e 
conscientização de profissionais da 
saúde. O tema pautado para a oca-
sião será “Aids”. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas no site 
www.emilioribasbs.org.br. Para o dia 
do evento, pede-se a doação de um 
quilo de alimento não perecível, que 
será entregue a pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social.

Destinado a profissionais e es-
tudantes da área da saúde, agentes 
comunitários e conselheiros de saúde, 
o evento das 9h às 13h terá lugar no 
Teatro Municipal Procópio Ferreira (Av. 
D. Pedro I, 350, Tejereba - Guarujá).

pROgRAMAÇÃO
Entre os temas pautados para o 

ciclo de palestras estão as caracte-

rísticas principais da doença, pre-
venção, diagnóstico e tratamentos, 
entre outras informações. Na lista 
de palestrantes convidados estão 
o médico infectologista do Emílio 
Ribas II, Dr. Marcos Montani Casei-
ro, que falará sobre “Epidemiologia 
do HIV e prevenção combinada”, 
e também o Dr. Fábio Vitor Maria, 
do Centro de Referência em AIDS 
/ CRAIDS-Santos, que abordará 
“Relatos de experiências com a 
utilização da PrEP”.

A Dra. Roberta Schiavon Nogueira, 
do Centro de Referência e Treinamen-
to em DST/Aids de São Paulo, será 
responsável pela aula “Envelhecimen-
to da população vivendo com Aids”. 
Já a Dra. Taciana Moura Oliveira, do 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas 
de São Paulo, comandará explanação 
sobre “Cuidados paliativos no paciente 
vivendo com Aids”. A mediação dos 
trabalhos estará a cargo do Dr. Rafael 
Affini Martins, do Emílio Ribas II.

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

Divulgação SES/Sp

Emílio Ribas do Guarujá  
realiza ciclo de  

palestras sobre ‘Aids’
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Oficina de costura é uma das 
oferecidas pelo grupo

O Núcleo de Trabalho Arte (Nu-
trarte), da Secretaria de Saúde de São 
Bernardo, foi criado em 2009 e atende 
atualmente a 62 usuários dos CAPSs 
(Centros de Atenção Psicossociais) da 
rede de saúde mental. O projeto incen-
tiva a profissionalização e reinserção ao 
mercado de trabalho de pacientes que 
integram oficinas de geração de renda. 
Estes, em geral com idade entre 16 e 70 
anos, possuem distúrbios psíquicos ou 
dependência de álcool ou outras drogas. 
O objetivo é desenvolver habilidades 
para que possam prosperar em alguma 
profissão ou até mesmo empreender. 

As atividades laborais são realiza-
das diariamente em grupo e envolvem 
oficinas de marcenaria, estamparia, 
costura e artesanato, artes plásticas, 
horta orgânica, culinária e beleza. Além 
das aptidões estimuladas, os pacientes 
aprendem técnicas de contabilidade e 
administração, uma vez que os itens 
são comercializados. Atualmente 10% 
do valor de venda de cada produto é re-
vertido para manutenção dos maquinários 
ou para compor um fundo de caixa. Já 
o restante é dividido proporcionalmente 
entre os pacientes por hora trabalhada. 
Em outubro, tapeceiros participantes da 
oficina de marcenaria e costura reforma-
ram todos os sofás da Presidência da 
Fundação do ABC. Desta forma, iniciaram 
um empreendimento de tapeçaria.

inclusão

Em São Bernardo, oficinas ressocializam 
usuários da saúde mental

Núcleo de Trabalho e Arte (Nutrarte) atende atualmente 62 pacientes em projetos de geração de renda

torno de dez meses. Enquanto participa 
da atividade, o usuário é acompanhado 
por equipe multiprofissional dos CAPSs 
composta por psiquiatras, psicólogos, 
assistentes sociais e enfermeiros. 
Cada usuário possui um profissional 
de referência técnica responsável por 
acompanhar e identificar a evolução 
clínica durante o processo. Um Projeto 
Terapêutico Singular (PTS) é desenvol-

vido para cada paciente, em respeito à 
individualidade e às condutas terapêu-
ticas mais apropriadas para cada caso 
– sempre discutidas de forma interdis-
ciplinar entre os profissionais. 

As oficinas ocorrem de terça a 
sexta-feira, das 8h às 17h, na unidade 
própria do Nutrarte, localizada na Rua 
Orestes Romano, 247, Vila Artuélia. O 
serviço também contempla pacientes 

atendidos pelo CAPS Infantojuvenil nas 
oficinas terapêuticas de culinária. Futu-
ramente, os pacientes também podem 
ser inseridos nas oficinas de geração 
de renda de alimentação. 

Interessados podem conferir os 
itens produzidos pelos pacientes na 
rede social Instagram: @nutrarte.sbc, 
@tempero_bom, @materoficina e  
@vivendoverdeorganicos. 

“A partir de quando são inseridos no 
projeto de geração de renda, já vamos 
atrás de vagas para onde podem ser 
encaminhados futuramente. Temos tido 
um retorno bacana. O usuário chega 
tímido, muitos têm em seu histórico 
longas passagens por hospitais psiqui-
átricos, particularidade que causa imen-
sa dificuldade para voltar ao mercado 
de trabalho. Aos poucos passam a se 
relacionar de forma mais natural e até 
retomam os estudos. A palavra-chave 
é autonomia. Eles passam a se sentir 
mais capazes e encorajados”, explica 
o assistente técnico do Nutrarte, Carlos 
Aluisio de Siqueira.

O tempo de permanência na oficina 
varia de cada paciente. A média é em 

Usuários produzem e reformam peças como sofás, armários e estantes
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Através do Programa Saúde Fila Zero, unidade fará 145 cirurgias mensais a mais na área ginecológica

Até dezembro, serão feitos mais de 20 mil atendimentos nas áreas de 
dermatologia, neurologia adulto e neurologia pediátrica

Hospital da Mulher realiza força-tarefa 
para zerar fila de especialidades

O Hospital da Mulher de Santo André 
deu início dia 6 de novembro à força-
tarefa de atendimento para ajudar a zerar 
a fila de consultas e exames no município. 
A ação faz parte do Programa Saúde Fila 
Zero, criado pela Prefeitura com o objeti-
vo de acabar com a espera de pacientes 
que aguardam em média dois anos para 
procedimentos. O evento contou com 
a presença do prefeito Paulo Serra, do 
secretário de Saúde Márcio Chaves, do 
vice-prefeito Luiz Zacarias e da diretora-
geral do hospital, Sandra Gallo.

A unidade realizará, mensalmente, 
cerca de 145 cirurgias além das já feitas 
rotineiramente. Durante a abertura do 

evento, foram feitos 64 atendimentos en-
tre coletas de exames de sangue e urina.  
Os exames já são pré-operatórios das 
cirurgias que ocorrerão em novembro.

Entre as intervenções estão la-
queadura, histeroscopia (inspeção en-
doscópica do útero) e cirurgia de sling 
(procedimento uroginecológico), que 
juntas somam demanda reprimida de 
1.240 procedimentos. “Nossa expec-
tativa é de que as filas referentes às 
especialidades da área ginecológica 
estejam zeradas em até seis meses”, 
disse a diretora-geral do Hospital da 
Mulher, Sandra Gallo.

Já o prefeito ressaltou a importân-

cia da abertura ter sido realizada na 
unidade. “É uma honra começar esse 
trabalho no Hospital da Mulher, que é 
uma referência e um orgulho para nós. 
Estamos trabalhando arduamente para 
melhorar a saúde do nosso município e 
nosso objetivo é até o começo de 2019 
zerarmos as filas de todas as especiali-
dades”, disse o prefeito.

“Desde a criação do Saúde Fila 
Zero, mais de 400 mil procedimentos, 
entre consultas, exames e cirurgias, sa-
íram de uma fila de anos de espera. To-
dos os agendamentos realizados foram 
feitos respeitando a ordem cronológica”, 
finalizou o secretário de Saúde.

O Centro Hospitalar Municipal Dr. 
Newton da Costa Brandão (CHM) rea-
lizará até dezembro, das 17h às 22h, 
mutirões de atendimento nas especiali-
dades de dermatologia, neurologia adul-
to e neurologia pediátrica. Iniciada em 
outubro, a ação da Prefeitura de Santo 
André visa normalizar a marcação de 
consultas para essas áreas, que pos-
suem demanda reprimida de 12 mil, 7 mil 
e 2 mil solicitações, respectivamente.

“Começamos com essas especiali-
dades que possuíam mais solicitações, 
mas até o final do ano outras, como 
ortopedia, também vão entrar nessa 
força de trabalho”, afirmou o prefeito 
Paulo Serra.

Após o primeiro atendimento, se 
necessário, os pacientes serão enca-
minhados para exames de diagnósti-
co e retorno médico. Posteriormente 
receberão alta ou retornarão à UBS 
de referência para acompanhamento. 
“Para que o paciente não volte para a 
fila, não estamos atendendo apenas a 

Em outubro, por conta da cele-
bração do Dia do Idoso (1º de outu-
bro), a Secretaria de Saúde de Santo 
André, em parceria com a Faculdade 
de Medicina do ABC, desenvolveu 
treinamento específico para a terceira 
idade sobre mobilidade e prevenção 
de quedas. Na programação da ofi-
cina houve simulação e orientações 
sobre locomoção por meio de ônibus, 
circuito de quedas e avaliação da ca-
pacidade funcional. Além da atividade 
promovida em seis bairros, houve a 

Caminhada do Idoso no Calçadão da 
Oliveira Lima. O objetivo foi chamar a 
atenção para a promoção de atividade 
física nessa faixa etária.

Segundo a OMS (Organização 
Mundial da Saúde), as quedas são 
responsáveis por mais de 50% das 
hospitalizações relacionadas a feri-
mentos entre pessoas com mais de 65 
anos. Os principais problemas relacio-
nados são fraturas de quadril, lesões 
traumáticas no cérebro e ferimentos 
dos membros superiores. 

sanTo andré

saúde Fila Zero Parceria FmaBc

Durante abertura do evento, foram realizadas 64 coletas de exames pré-operatórios 

prefeito paulo Serra visitou o hospital durante atendimentos

Idosas durante aula de zumba

CHM promove mutirões noturnos Saúde promove treinamento para  
prevenção de quedas na terceira idade

primeira consulta, mas garantindo que 
ele faça o exame e saia com o retorno 
marcado. No caso da dermatologia, os 
pacientes que apresentam demanda 
de biópsia já realizam o procedimento 
aqui mesmo”, explicou o secretário de 
Saúde, Márcio Chaves.

O mecânico de manutenção Célio 
Abençoado, de 54 anos, foi um desses 

pacientes. Em 17 de outubro, além de 
passar em consulta – pela qual esperou 
dois anos -, realizou seis cauterizações 
de lesões no rosto e uma biópsia de pele 
no braço. O morador do bairro Casa 
Branca também já saiu com data para 
o retorno. “Fui muito bem atendido, tirei 
todas as minhas dúvidas e o horário foi 
muito bom para mim”, avaliou.

Alex Cavanha/pSA

Júlio Bastos/pSA
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A Faculdade de Medicina do ABC 
acaba de conquistar o status de Centro 
Universitário. O credenciamento foi pu-
blicado pelo Ministério da Educação na 
edição de 12 de novembro do Diário Oficial 
da União e tem validade de cinco anos. A 
visita da comissão de avaliação do MEC 
ocorreu há cerca de um ano, quando a 
FMABC recebeu nota máxima 5. Nas con-
siderações finais do relatório de credencia-
mento, os avaliadores ponderaram:

“A FMABC possui forte tradição na 
área do ensino de saúde. Sua infraestrutura 
e os serviços que oferece atendem de for-
ma excelente os propósitos da instituição. 
As ações de gestão estão ancoradas em 
dispositivos institucionalizados por meio de 
sua Congregação, órgão máximo da insti-
tuição. Há forte coerência entre a missão 
institucional, como expressa no seu PDI 
(Plano de Desenvolvimento Institucional), 
e os cursos ofertados e as atividades de 
pesquisa e inserção social desenvolvidas 
na instituição, fortemente ligada à rede 
pública de saúde da região”.

O Ministério da Educação classifica 
as instituições de ensino superior em três 
categorias: faculdade, centro universitá-
rio e universidade. A faculdade é voltada 
àqueles indivíduos que buscam qualifi-
cação para o mercado de trabalho. Já a 
universidade conta com ensino, pesquisa 
e extensão, com atuação junto à comuni-
dade. Além disso, exerce importante pa-
pel na formação de docentes. O centro 
universitário é intermediário, está entre a 
faculdade e a universidade.

Entre as principais vantagens da mu-
dança está a maior autonomia. A FMABC 
não precisa mais de aprovação prévia do 
MEC para a abertura de novos cursos, 
por exemplo. Além disso, a faculdade 
só podia ensinar na cidade em que está 
constituída, ou seja, Santo André. A partir 
de agora, é possível manter novos campi 
em outros municípios. Outra conquista é 
que o Centro Universitário passará a ex-
pedir seus próprios diplomas. Até então, 
esse processo era feito via Universidade 
de São Paulo.

conQuisTa HisTórica

O projeto para credenciar a FMABC como Centro Universitário tomou forma a partir da 
abertura de novos cursos, adequação da estrutura e investimento em ensino e pesquisa

TRAJETÓRIA DE SUCESSO
O sonho de credenciar a Faculda-

de de Medicina do ABC como Centro 
Universitário teve início em meados 
de 1999. Em 2005, na gestão do 
então diretor-geral Dr. Luiz Henri-
que Camargo Paschoal, o caminho 
começou a ser pavimentado com a 
adequação da FMABC e a abertura 
de três novos cursos em 2006: Fisio-
terapia, Nutrição e Terapia Ocupacio-
nal. Em 2008 teve início o curso de 
Gestão em Saúde Ambiental.

O cirurgião torácico Dr. Adilson Case-
miro Pires assumiu a escola em 2010 e 
permaneceu por dois mandatos, até 2017. 
Os trabalhos no período tiveram continui-
dade, em fase de grande crescimento da 
instituição, tanto nas áreas de ensino e 
pesquisa, como na extensão e na assis-
tência. A última pendência para pleitear a 
qualificação como centro universitário era o 
número mínimo de cursos, superada com 
a abertura das graduações em Tecnologia 
em Gestão Hospitalar (2014) e Tecnologia 

em Radiologia (2015).
Neste 2018, ainda em seu primeiro 

ano de gestão, o diretor-geral da FMA-
BC, Dr. David Everson Uip – a partir de 
agora, reitor – trabalhou nos trâmites 

burocráticos junto ao Ministério da Edu-
cação, a fim de adequar a faculdade às 
exigências e, finalmente, ter o creden-
ciamento publicado no Diário Oficial da 
União, cuja validade é imediata.

Credenciamento foi publicado pelo Ministério da Educação na edição do dia 12/11/2018 do Diário Oficial da União

MEC credencia Medicina ABC como

CENTRO UNIVERSITÁRIO
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Disciplina de Oftalmologia e fábrica de lentes HOYA se unem no projeto “Doação de Felicidade” para a entrega mensal de 40 óculos especiais

Medicina ABC doará óculos especiais a crianças 
carentes com problemas visuais graves

A disciplina de Oftalmologia da 
Faculdade de Medicina do ABC inau-
gurou, dia 19 de outubro, uma ótica 
dentro do Instituo de Olhos da FMABC. 
Responsável pela montagem de óculos 
e lentes com grau, de acordo com espe-
cificações médicas, o setor tem apoio 
da fábrica de lentes HOYA e integra 
o programa “Doação de Felicidade”, 
que proporcionará a entrega mensal 
e gratuita de 40 óculos para crianças 
carentes com problemas visuais graves 
atendidas na FMABC. 

Trata-se de projeto pioneiro de rea-
bilitação visual infantil, que busca favo-
recer crianças portadoras de paralisia 
cerebral, prematuros extremos e com 
doenças oftalmológicas importantes, 
entre as quais glaucoma congênito, 
retinopatia da prematuridade, catarata 

congênita e síndromes diversas.
“É um trabalho que busca contribuir 

na reabilitação visual infantil e não con-
siste apenas na entrega de óculos para 
uma criança que precisa. Na verdade, 
são crianças doentes, com deficiência 
visual grave e outros problemas as-
sociados”, explica o médico do Setor 
de Oftalmopediatria da FMABC, Dr. 
Gustavo Salomão.

Para dar início ao programa, foi 
necessário atentar para dois pontos 
importantes: a segurança das crianças 
e a durabilidade dos óculos. “Não são 
óculos simples de consultório. Muitas 
das armações, por exemplo, são feitas 
com material especial, emborrachadas, 
flexíveis e sem componentes metálicos. 
Essas particularidades são necessárias 
em função das limitações dos pacien-

tes, para que eles não se machuquem 
e, ao mesmo tempo, os óculos tenham 
maior durabilidade. Se não forem as-
sim, caem e quebram com facilidade”, 
informa Dr. Vagner Loduca Lima, pro-
fessor da disciplina de Oftalmologia e 
chefe do Serviço de Oftalmologia da 
Faculdade de Medicina do ABC.

O novo setor de ótica da discipli-
na de Oftalmologia funciona em sala 
própria dentro do Instituto de Olhos da 
FMABC. O atendimento às crianças 
para medição e escolha da armação 
teve início em 26 de outubro. Os 
primeiros óculos começaram a ser 
entregues em novembro.

DOAÇÃO DE ARMAÇÕES
O programa “Doação de Felicidade” 

surgiu a partir da parceria da disciplina 

Parceria do Bem

Com profundo pesar, a comu-
nidade acadêmica da Faculdade de 
Medicina do ABC despediu-se em 
2 de novembro do professor titular 
de Oftalmologia, Dr. José Ricardo 
Carvalho de Lima Rehder. Docente 
da FMABC há 34 anos, ele 
colaborou sobremanei-
ra com o desenvol-
vimento do ensino, 
da pesquisa e da 
assistência na 
instituição, cole-
cionando amigos 
e admiradores de um 
trabalho sério, profissional 
e de excelência, mas que, sobretu-
do, baseava-se no companheirismo 
e no relacionamento humano.

Em 2010, quando a OftalmoA-
BC completava 25 anos de tradição, 
o jornal da disciplina – o ‘Pestana’ 
– trouxe Editorial comemorativo, as-

Homenagem

Docente lecionou na FMABC por 34 anos e faleceu dia 2 de novembro

mas alavancou seu desenvolvimento na 
amizade, coleguismo, vontade, determi-
nação, parceria e, sobretudo, respeito. 
Buscamos a tecnologia sem esquecer-
mos do humanismo no relacionamento 
com os pacientes. Projetos sociais de 
alcance nacional e internacional foram 

sinado pelo Dr. José Belmiro de Castro 
Moreira, que recordou: “Há 25 anos, 
numa manhã ensolarada de São Paulo, 
trabalhando na EPM, recebo a visita do 
Diretor da Faculdade de Medicina do 
ABC, Prof. João Paulo Aché de Freitas. 

Ele veio pedir que indicasse um 
nome para assumir a Disci-

plina de Oftalmologia do 
ABC. Imediatamente, 
disse a ele que havia 
na Histologia do ABC 
um oftalmologista que 

era assistente do Prof. 
Haiashi e que havia feito 

Mestrado em Oftalmologia. O 
Diretor aceitou na hora a minha indica-
ção, pois facilitaria a contratação deste 
elemento já titulado. Assim, o Prof. José 
Ricardo Carvalho de Lima Rehder foi 
admitido como professor Titular de Of-
talmologia do ABC”. Dr. Belmiro comple-
tou: “Foram 25 anos profícuos, em todos 

os sentidos: material, ensino, pesquisa e 
atendimento, que fazem da Oftalmologia 
do ABC um dos melhores serviços do 
País. Parabéns professor José Ricardo 
por sua obra profissional”.

Formado em Medicina pela Universi-
dade Federal de São Paulo (1971), com 
mestrado (1979) e doutorado (1983) em 
Medicina (Oftalmologia) pela Unifesp, e 
pós-doutorado na Ochsner Clinic, nos 
Estados Unidos (1987), Dr. José Ricardo 
iniciou suas atividades na FMABC em 
1984. Quando a OftalmoABC completou 
20 anos, em 2005, o professor titular 
escreveu artigo sobre a alegria daquela 
data, pelo qual sintetizou o espírito da 
disciplina que comandava: “Os 20 anos 
da Oftalmologia da Faculdade de Me-
dicina do ABC representam para nós, 
equipe do ABC, motivo de orgulho e 
satisfação. Mostramos que é possível 
inserir no cenário oftalmológico brasileiro 
um Departamento que partiu do zero, 

fundamentais no desenvolvimento 
de uma visão humanística, asso-
ciada à tecnologia de ponta e cui-
dado na prática da medicina atenta 
e voltada para reinserção social de 
nossos pacientes”, escreveu Dr. 
José Ricardo. 

Medicina ABC despede-se do Dr. José Ricardo Rehder

de Oftalmologia com a fábrica de lentes 
HOYA, que se comprometeu a doar 
mensalmente 40 pares de lentes para 
crianças com doenças graves atendi-
das no Instituto de Olhos da FMABC. 

Empresas e pessoas físicas interes-
sadas em contribuir com o programa 
podem participar doando armações 
flexíveis. Mais informações pelo tele-
fone (11) 4993-7242. 

Novo setor de ótica da disciplina de Oftalmologia funciona em sala 
própria dentro do Instituto de Olhos da FMABC
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Concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), apenas 5% dos hospitais do Brasil possuem a certificação

Será o primeiro aparelho da rede pública de Saúde do Grande ABC

A convite do BID, Dr. Geraldo Reple representou o  
ABC em encontro na capital americana

HMU de São Bernardo conquista selo nacional 
que atesta excelência no atendimento

Referência no atendimento às 
gestantes, o Hospital Municipal Uni-
versitário (HMU) de São Bernardo foi 
reconhecido, dia 1º de novembro, com 
mais uma certificação da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA). O equi-
pamento de Saúde conquistou desta 
vez a “Acreditação Plena”, que atesta 
excelência no serviço.

O selo ONA 2 valida a qualidade no 
atendimento e segurança aos pacien-
tes do HMU, diminuindo os índices de 
mortalidade materna/infantil, de possí-
veis erros e priorizando o atendimento 
humanizado à população.

O prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando, comemorou a con-
quista. “Este reconhecimento é fruto 
do empenho e trabalho prioritário que 
temos destacado na Saúde desde o 
início da gestão. Vamos seguir com o 
plano e elevar a referência em todo o 

município”, destacou.
A entrega da certificação ocorreu 

no anfiteatro do HMU. O secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple, recebeu o 
mérito das mãos do CEO da ONA, Dr. 
Rubens Covello. Também estiveram 
presentes no evento a diretora do Hos-
pital Municipal Universitário, Dra. Moni-
ca Carneiro, e a diretora do Complexo 
Hospitalar, Dra. Agnes Ferrari.

“Com muito orgulho venho nova-
mente receber este selo. Essa certi-
ficação comprova o quanto estamos 
empenhados em melhorar a Saúde da 
cidade e comprometidos com o nosso 
trabalho”, comemorou Reple.

A CERTIFICAÇÃO
Segundo dados da Organiza-

ção Nacional de Acreditação (ONA), 
apenas 5% dos hospitais brasileiros 
possuem a certificação. O HMU é o 

A aplicação de informa-
tização e novas tecnologias 
para o setor da Saúde de 
São Bernardo. Estes foram 
os principais conceitos do 
evento em que o secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple, 
representou o Grande ABC, a 
convite do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), 
em Washington, nos Estados 
Unidos, entre os dias 8 e 12 
de outubro. 

Com 250 convidados e 
representantes de 25 países, 
foram realizadas palestras, 
apresentações e dinâmicas 
em grupos para detalhar ca-

ses e projetos exitosos sobre 
informatização de unidades 
de saúde.

“São Bernardo está inves-
tindo em tecnologias, estamos 
implantando o prontuário eletrô-
nico nos equipamentos. Mas, ao 
longo do evento, percebemos 
que podemos fazer bem mais. 
Podemos unificar os sistemas 
e transformar em um só. Com 
isso, conseguiremos acompa-
nhar muito melhor os pacien-
tes, independentemente de ser 
atendido na UPA, UBS ou nos 
hospitais. Foi muito esclarecedor 
e proveitoso para o plano de tra-
balho”, explicou Reple. 

O responsável da pasta de 
Saúde também destacou que 
a experiência serviu como va-
liosa análise para alternativas 
sustentáveis ao meio ambien-
te. “Quando as unidades de 
Saúde estiverem informatiza-
das, não será mais necessá-
ria a utilização de papel ou de 
guias para exame e medica-
mentos. Além de melhorar o 
atendimento, iremos preservar 
as nossas árvores e beneficiar 
a natureza”, comentou. 

Todos os custos da via-
gem do secretário de Saúde de 
São Bernardo foram bancados 
pelo BID.

Máquinas, operários e 
engenheiros trabalhando a 
todo vapor. Este foi o cenário 
apresentado em 15 de outubro 
pelo prefeito de São Bernardo, 
Orlando Morando, no Hospital 
Anchieta. A unidade de saúde 
está em reforma para receber o 
primeiro equipamento de radiote-
rapia pública do Grande ABC.

A implementação do novo 
aparelho foi obtida pela Prefei-
tura graças a um investimento, 
junto ao Governo Federal, de 
R$ 10 milhões para a compra e 
instalação de toda a estrutura. 
Além disso, a cidade terá eco-
nomia de R$ 3 milhões ao ano. 
Quando o serviço for inaugura-
do, o município será referência 

no tratamento de oncologia.
Mesmo com as obras, que 

ocorrem no interior do complexo, 
o atendimento segue normal-
mente. Em setembro, foram re-
gistrados 2.018 atendimentos em 
diversas especialidades, como 
endocrinologia, fonoaudiologia, 
aplicação de quimioterapia, con-
sultas médicas, entre outros.

PresTígio

Entrega da certificação reuniu funcionários no auditório do hospital 

prefeito Orlando Morando e secretário de Saúde, Dr. geraldo Reple, vistoriaram os trabalhos em outubro

gabriel Inamine/pMSBC

aTualiZaçãomoderniZação

São Bernardo participa de evento nos 
EUA sobre informatização da Saúde 

Hospital Anchieta avança obras para a Radioterapia

primeiro hospital municipal do Grande 
ABC a receber o reconhecimento.

“Este hospital faz parte de um gru-
po seleto de equipamentos de Saúde 
a receber a certificação. O selo ONA 
2 demonstra o envolvimento dos fun-

cionários em relação à qualidade da 
assistência e também do município em 
melhorar o serviço oferecido à popu-
lação”, explicou o CEO da ONA, Dr. 
Rubens Covello.

Em janeiro de 2017, o HMU 

conquistou o primeiro selo. O ONA 
1 atestou a referência na atenção à 
gestante e no atendimento humaniza-
do. Na época, o complexo hospitalar 
também foi o único da região a receber 
a certificação.

Omar Matsumoto/pMSBC
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Entre outros avanços, a unidade tornou-se referência na Baixada Santista para realização de pequenas cirurgias de mão

Após processo de concorrência 
pública, o Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Praia Grande 
renovou contrato de gestão com a 
Fundação do ABC, que passa a valer 
a partir de novembro e tem validade 
de cinco anos. Essa é a segunda re-
novação contratual entre as partes. 
A unidade é gerida pela FUABC, em 
parceria com o Governo do Estado, 
desde a inauguração, em 2009. 

Desde que abriu as portas o 
AME-PG ocupa lugar de protago-
nismo na assistência de baixa e 
média complexidade para a popula-
ção dos municípios de Praia Grande, 
Mongaguá, Peruíbe, São Vicente, 
Itanhaém, Pedro de Toledo e Itariri. 
Considerando a estatística média dos 
últimos cinco anos, a unidade realiza, 
por ano, cerca de 117 mil consultas 
e procedimentos, 240 mil exames e 
4.400 cirurgias.  

“Neste período, além de cum-
prirmos nossas metas contratuais de 
atendimento, conseguimos nos tornar 
referência para a região da Baixada 
Santista. Hoje as regulações municipais 
têm o AME-PG como principal referên-
cia no atendimento de especialidades 
e diagnósticos. Desde a inauguração 
atendemos população de sete municí-
pios e todos os serviços de saúde muni-
cipais criaram uma integração absoluta 
com a unidade. Até quando não somos 
referência, como em casos de cirurgias 
maiores e exames de alta complexi-
dade, por exemplo, conseguimos dar 
encaminhamento ao paciente, o que 
agiliza a sequência do tratamento nas 
redes de saúde”, explica o diretor-geral 
da unidade, Dr. Cássio Lopes. 

Os progressos foram muitos. A 
unidade foi selecionada, em 2017, 
como referência na Baixada Santista 
para diagnóstico de recém-nascidos 
com microcefalia – malformação con-
gênita que afeta o desenvolvimento 
e o crescimento normais do cérebro. 
O AME-PG recebeu da Secretaria de 

gesTão

em sanTos

AME Praia Grande renova 
contrato com a Fundação do ABC

Novo acordo é válido por cinco anos e teve início em novembro; unidade realiza por ano, em média, 117 mil consultas e 240 mil exames 

A funcionária Fernanda Freitas de Almeida representou o AME-pg no evento

A atual gestão também revolucionou 
ao disponibilizar na unidade um trata-
mento alternativo de varizes, denomi-
nado escleroterapia com espuma. Entre 
as principais vantagens do método é ser 

indolor, sem anestesia e sem internação. 
A técnica consiste em injetar nas veias 
medicamento em forma de espuma 
(polidocanol), capaz de secar os vasos 
com má circulação do sangue. A prática 

foi aprovada em 2017 pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnolo-
gias no SUS (CONITEC), do Ministério 
da Saúde, para utilização em serviços 
públicos de Saúde do País.

O Ambulatório Médico de 
Especialidades de Praia Grande 
(AME-PG) participou, em 31 de 
outubro, do “Fórum de Humani-
zação – SUS – Baixada Santista” 
realizado na Santa Casa de San-
tos. O evento teve como objeti-
vo ampliar o debate da Política 
de Humanização e transformar 
práticas assistenciais e coletivas 
com foco em gestão de saúde e 
produção do cuidado.

Além de discussões e pa-
lestras, o evento divulgou ex-
periências exitosas na área de 
humanização. Um dos trabalhos 
selecionados para exposição foi 
“Acompanhamento à gestante de 

Trabalho da unidade é selecionado para Fórum de Humanização do SUS

Estado da Saúde equipamento desti-
nado a realização do exame BERA, 
que identifica o potencial auditivo de 
crianças com até dois meses. As va-
gas são disponibilizadas diariamente 
para os municípios agendarem as 
consultas dos bebês. 

Após identificação do excesso de 
demanda, a unidade também tornou-
se referência na Baixada Santista 
para realização de pequenas cirur-
gias de mão. Antes, os usuários da 
região eram encaminhados para a 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), na Capital. Apesar da baixa 
complexidade dos casos, pacientes 
frequentemente eram encaminhados 
à unidade com sintomas e diagnósti-
cos parecidos. Alegavam, em geral, 
dores e limitação dos movimentos. 
Após análise, a diretoria decidiu ab-
sorver a demanda e incluiu o serviço 
no orçamento, sem onerá-lo. Todos 
os pacientes são submetidos a ses-
sões de fisioterapia e acompanha-
mento ambulatorial.

alto risco”, produzido pela área de 
Serviço Social do AME-PG. A fun-
cionária Fernanda Freitas de Almeida 
representou a unidade. 

Por meio de pesquisas de amostra 
e trabalho de escuta ativa, a equipe 
identificou relevantes queixas relacio-
nadas ao medo e angústia em ges-
tantes atendidas pela obstetra de alto 
risco do AME-PG. A unidade, então 
– além de ofertar auxílio gestacional 
e orientações sobre prematuridade – 
estabeleceu parceria com o Hospital 
Regional de Itanhaém para, na ocasião 
de indicação da obstetra, referenciar 
as gestantes de Itanhaém, Monga-
guá e Peruíbe para o parto cesária. 
Foi possível observar a qualificação 

do diálogo e vínculo entre pacientes 
e profissionais e a construção de 

parcerias para continuidade do 
atendimento em rede.  
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Dr. Alexandre Cruz Henriques, diretor técnico do hospital, a enfermeira 
Amanda Guedes e o diretor-geral, Dr. Desiré Callegari

A Comissão Intra-Hospitalar de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes 
(CIHDOTT) do Hospital Estadual Má-
rio Covas de Santo André recebeu da 
Organização de Procura de Órgãos 
(OPO) do Instituto Dante Pazzanese, 
no dia 24 de setembro, homenagem 
pela conquista do 1º lugar nas taxas 
de doadores por óbitos referentes a 
2017, na categoria de hospitais. O 
dado refere-se ao número de notifi-
cações do mesmo ano.

reconHecimenTo

Hospital Mário Covas é premiado em evento 
sobre notificações de doadores de órgãos

Unidade foi a 1ª colocada no ranking das taxas de doadores por óbitos referentes a 2017

A instituição também foi contem-
plada com o Selo Hospital Amigo do 
Transplante. No evento, organizado 
pela Central Estadual de Transplan-
tes de São Paulo, o hospital foi re-
presentado pelo diretor técnico Dr. 
Alexandre Cruz Henriques e pela en-
fermeira Renata Leite, que  capacitou 
as equipes envolvidas no processo e 
ajudou na conquista da premiação.

“É um resultado importante para 
a CIHDOTT, direção e colaboradores 

da instituição, pois nos incentiva e 
estabelece o compromisso perma-
nente de superarmos esses números. 
Tão ou mais importante do que essa 
conquista é a nossa contribuição para 
o sistema de captação e distribuição 
de órgãos e tecidos, pois temos em 
todo o Estado de São Paulo cerca 
de 35 mil pessoas aguardando por 
alguma doação”, disse o diretor téc-
nico, também coordenador médico 
da CIHDOTT.

Método tem ajudado a melhorar o prognóstico de bebês prematuros Atividade é feita em parceria com a ONG Hospitalhaços
Música para o coração 

e para a alma. Os sons 
das cordas do violão e dos 
instrumentos da musico-
terapeuta do Hospital da 
Mulher, Camila Turco, 37 
anos, estão enchendo os 
bebês da Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) Neonatal 
do hospital de força, e suas 
mães de esperança.

Trabalhando com as 
mães diariamente por uma 
hora nos setores da Ucinca 
(Unidade de Cuidado Inter-
mediário Neonatal Canguru) 
e na Ucinco (Unidade de 
Cuidado Intermediário Neo- 
natal Convencional), a musi-
coterapeuta explica que as 
canções são realizadas por 
meio de uma caixa de som 
portátil, de canções feitas no 
violão e na kalimba.

“A atuação com as 
mães acaba sendo diária, 
pois mesmo quando não 
há atendimento específico, 
o fato de elas estarem com 

O Hospital Estadual de 
Francisco Morato (HEFM) 
deu início a diversas ativi-
dades de humanização com 
pacientes, familiares e co-
laboradores. A responsável 
pelo trabalho é a ONG Hos-
pitalhaços, que tem sede em 
Campinas e promove ações 
de humanização hospitalar 
em cidades do interior do Es-
tado. Desde agosto, quando 
o projeto teve início, já fo-
ram realizadas cinco vistas 
– todas quinzenalmente às 
quintas-feiras e acompa-
nhadas pela Comissão de 
Humanização do HEFM. 

É a primeira vez que 
a atividade de humaniza-
ção é promovida de forma 
contínua na unidade, a 
partir do cumprimento de 
calendário prévio de visi-
tações. “É uma iniciativa 
muito bem-vinda para aju-
darmos a amenizar o clima 
estressante de um ambien-
te hospitalar. O objetivo é 

Atividade é realizada de duas a três vezes por semana

Equipe durante apresentação musical na recepção

HosPiTal da mulHer Francisco moraTo

Musicoterapia promove relaxamento 
de bebês na UTI Neonatal

Hospital inicia projeto de humanização  
hospitalar com palhaços

o bebê enquanto ele está rece-
bendo musicoterapia receptiva 
acaba atingindo não só ela, mas 
também a equipe de enferma-
gem”, disse Camila.

E os resultados já garantiram 
melhoras nos sinais vitais dos 
bebês e na resposta aos trata-
mentos. De acordo com Camila, 
a musicoterapia contribui para a 
diminuição da irritabilidade, dá 
sensação de relaxamento, aco-
lhimento, segurança, além de au-
xiliar na estabilidade da frequên- 

justamente transformar esse 
local – carregado de seriedade, 
estresse e preocupações – e 
levar descontração, leveza e 
sorrisos por meio da figura do 
palhaço. Os benefícios são 
inúmeros. As crianças apre-
sentam evidências clínicas de 
melhora e ficam mais à vontade 
no hospital, além de mais cola-
borativas com os profissionais 
de Saúde. O sorriso tem poder 
transformador”, disse a líder da 
equipe da ONG Hospitalhaços, 
Lucimeire Martini. 

cia cardíaca, respiratória e 
na saturação do oxigênio 
do bebê. “A musicoterapia 
atua no sistema neuropsi-
comotor e contribui para o 
desenvolvimento do bebê e 
sua menor permanência na 
UTI”, explica.

A musicoterapia é prati-
cada no Hospital da Mulher 
diariamente, sendo o traba-
lho especial com os recém-
nascidos promovido de uma 
a três vezes por semana.

Atualmente a ONG 
Hospitalhaços conta com 
400 palhaços humanitários 
que atuam em 31 hospitais 
públicos e particulares de 
20 cidades do Brasil. O foco 
da entidade é utilizar a arte 
do palhaço para levar sorri-
sos ao ambiente hospitalar 
e suavizar rotinas de trata-
mento. O desafio diário é 
criar uma atmosfera mais 
leve, alegre e descontraída 
para pacientes, familiares e 
profissionais da saúde. 
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Pesquisadores da FMABC 
conquistam 1º lugar em 
congresso na Argentina

A Faculdade de Medicina do ABC 
conquistou primeiro lugar na catego-
ria “Redução do Número de Animais” 
durante o “3º Congreso Latinoameri-
cano de Métodos Alternativos al Uso 
de Animales de Experimentación en 
Educación, Investigación e Industria”, 
o COLAMA. O evento ocorreu em 
Buenos Aires, na Argentina, de 30 de 
outubro a 1º de novembro. O trabalho 

premiado da FMABC foi “Substituição 
da manutenção de tumor transplantá-
vel de Ehrlich ‘in vivo’: padronização 
de método para a manutenção de 
células em cultura”.

“O trabalho apresenta uma al-
ternativa ao uso de animais vivos na 
manutenção deste tumor, feita em 
experimentos de câncer por meio de 
células congeladas”, explica a autora 

Dra. Giuliana Petri, coordenadora do 
Biotério da FMABC e responsável 
pela supervisão de todas as pesqui-
sas que envolvam animais de labo-
ratório na instituição.

Também assinam o estudo pre-
miado Tania Aguiar Passetti, Thérèse 
Rachell Theodoro, Maria Aparecida 
Pinhal e José Francisco Ramos do 
Santos.

desTaQue

Estudo apresentado avaliou uma alternativa ao uso de animais vivos em 
experimento sobre câncer

A Dra. giuliana petri durante o congresso em Buenos Aires

Modalidade de ensino é realizada em parceria com a FMABC

A Harvard T.H. Chan 
School of Public Heath está 
com inscrições abertas para a 
8ª edição do curso de pesqui-
sa clínica “PPCR - Principles 
and Practice of Clinical Re-
search”, cujas aulas ocorrem 
em parceria com o Centro 
de Estudos e Pesquisas de 
Hematologia e Oncologia da 
Faculdade de Medicina do 
ABC (CEPHO-FMABC). As 
inscrições vão até 31 de de-
zembro e o objetivo do curso 
é capacitar profissionais ao 
desenvolvimento de pesquisa 
clínica, tendo como bases a 
metodologia e a expertise de 
uma das mais conceituadas 
instituições de ensino e pes-
quisa do mundo.

O curso de pesquisa 
clínica da Harvard tem du-
ração de nove meses, com 
encontros semanais no an-
fiteatro do CEPHO, no pró-
prio campus da FMABC em 
Santo André. As aulas serão 

Sob responsabilidade 
da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
(CIPA) e do Serviço de 
Engenharia de Seguran-
ça e Medicina do Trabalho 
(SESMT), a Fundação do 
ABC e a Central de Con-
vênios organizam de 3 a 
7 de dezembro a SIPAT 
2018 - Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do 
Trabalho.

Ao todo serão cinco 
palestras sobre temas va-
riados: “Saúde da Mulher”, 
“Biossegurança”, “Saúde 
Mental”, “Ergonomia” e 
“Assédio Moral”. Ao longo 
da semana, as atividades 
ocorrerão em diversas 
unidades ligadas à FUA-
BC - Central de Convênios, 
entre as quais a Secretaria 
de Saúde de São Bernar-
do, o Complexo Hospitalar 
Márcia e Maria Braido de 
São Caetano, o Auditório 
da Central de Convênios 
em Santo André, a Unida-
de Básica de Saúde (UBS) 
São Pedro e o Hospital de 

Novos cipeiros estarão à frente da comissão na gestão 2018-2019

agenda acadêmica saúde do TraBalHador

Harvard abre inscrições para 8º  
curso de ‘Pesquisa Clínica’

Central de Convênios e FUABC realizam SIPAT

ministradas por professores norte-
americanos, que estarão ao vivo 
via videoconferência. A equipe do 
CEPHO coordenará os trabalhos 
presencialmente, assim como as 
dinâmicas de grupo e demais ati-
vidades que necessitem de inte-
ração entre os alunos, inclusive 
com participação de grupos de 
outras partes do mundo.

Podem se inscrever professo-
res, pesquisadores e alunos inte-
ressados em conhecer os concei-
tos e desenvolver habilidades na 
área de pesquisa clínica. As aulas 
ocorrerão às quintas-feiras, das 

Clínicas de São Bernardo. A 
programação completa com 
os dias, horários e locais das 
palestras está disponível no 
site www.fuabc.org.br.

Com assuntos voltados à 
orientação, prevenção de aci-
dentes de trabalho e doenças 
ocupacionais, a Semana Inter-
na de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho é realizada com 
periodicidade anual e é uma 
das atividades obrigatórias da 
CIPA, formada por represen-
tantes dos empregados e do 
empregador. É destinada, prin-
cipalmente, aos funcionários da 

17h às 20h. Toda a seleção, 
análises de currículo e dos re-
quisitos mínimos necessários 
serão feitas diretamente pela 
equipe da Harvard, assim 
como a emissão dos certifi-
cados de conclusão.

Interessados podem ob-
ter mais informações e se ins-
crever pelo site http://ppcr.org/
ppcr/index.php?option=com_
rsform&Itemid=289, ou dire-
tamente no CEPHO, com 
Andressa Valério: (11) 4993-
5491 (ramal 542) e andressa.
valerio@cepho.org.br.

mantenedora e das unida-
des vinculadas à Central 
de Convênios. Porém, 
todos os colaboradores 
das demais mantidas da 
FUABC estão convidados 
a participar.

TRANSIÇÃO
A última reunião da 

CIPA da FUABC gestão 
2017-2018 ocorreu em 11 
de outubro e contou com 
participação dos novos ci-
peiros, que estarão à fren-
te da comissão na gestão 
2018-2019.
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São Caetano inicia série de 
revitalizações em unidades de saúde

Os moradores de São Caetano 
terão acesso a Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) mais confortáveis e in-
formatizadas nos próximos meses. A 
Prefeitura, por meio das secretarias de 
Saúde e Obras e Habitação, iniciou dia 
5 de novembro as reformas das UBSs 
Ivanhoé Espósito, no bairro Barcelona, 
e Dolores Massei, no bairro São José. 
As ordens de serviços foram assina-
das no fim de outubro e a previsão de 
entrega é de 90 dias.

O prefeito José Auricchio Júnior 
informou que nove equipamentos da 
Saúde passarão por intervenções. “A 
UBS Ivanhoé Espósito foi entregue em 
2006 e, desde então, não passou por 
manutenção. Esses estabelecimen-
tos são como motores de avião, que 
funcionam ininterruptamente e não 
podem falhar. Faremos a adequação 
em ambas para instalação da rede ló-

gica, a fim de viabilizar a implantação 
do Prontuário Eletrônico em toda rede 
municipal”, disse o prefeito.

Durante o período da reforma, os 
atendimentos serão transferidos para 
endereços próximos. Quem passa em 
consulta na UBS Ivanhoé Espósito 
(Rua Flórida, 295) deverá se dirigir 
até o Centro Integrado de Saúde e 
Educação (Cise) da Terceira Idade 
João Castaldelli (Avenida Presidente 
Kennedy, 2.400, bairro Olímpico) – 
atendimentos odontológicos serão 
realizados no Centro de Especialida-
des Odontológicas (Rua Lourdes, 525, 
bairro Nova Gerty).

Já quem é cadastrado na UBS Do-
lores Massei (Rua Senador Fláquer, 
134) passará para o Cise João Nicolau 
Braido (Rua Humberto de Campos, 
600, bairro São José), inclusive aten-
dimentos odontológicos.

Segundo a secretária de Saúde, 
Regina Maura Zetone, as obras trarão 
mais conforto aos pacientes e agi-
lidade no atendimento. “São impor-
tantes intervenções para melhorias 
na rede de informatização, infraestru-
tura elétrica para instalação de rede 
de ar condicionado e outros reparos 
para levar o melhor aos moradores e 
nossos colaboradores”, resumiu. “O 
atendimento não para e trabalharemos 
para reduzir os transtornos durante 
este período”, completou.

“Empenharemos nossos esforços 
para que tudo esteja pronto em 90 
dias”, disse a secretária de Obras, 
Maria de Lourdes da Silva. Os in-
vestimentos nas obras foram de R$ 
201.907,37 (UBS Ivanhoé Espósi-
to) e R$ 219.786,23 (UBS Dolores 
Massei), e são oriundos de emenda 
parlamentar.

Um modelo de atendimento 
diferenciado para crianças com 
autismo foi apresentado, no início 
de novembro, aos profissionais de 
saúde que atuam na rede básica e no 
Complexo Hospitalar Irmã Dulce, em 
Praia Grande. Denominado Serviço 
de Intervenção Precoce no Transtor-
no do Espectro Autista (SIPTEA), 
a iniciativa visa oferecer atenção e 
cuidados na fase infantil para evitar 
complicações futuras. As equipes 
foram orientadas sobre como fazer a 
busca de casos durante atendimento 
de rotina nas unidades de saúde para 
encaminhamento adequado.

Pouco praticado no Brasil, o 
serviço foi inaugurado no Centro Es-
pecializado em Reabilitação (CER), 
da Secretaria de Saúde Pública, em 

melHorias

Praia grande

Durante o período de obras os atendimentos serão transferidos para endereços próximos

Treinamento orientou equipes sobre identificação e cuidados de forma precoce na infância

Evento ocorreu no auditório da unidade no início de novembro

Divulgação/pMSCS

Para a enfermeira responsável pelo 
setor de Educação Continuada, Fabiana 
Dourado, a apresentação do tema aos 
profissionais de saúde ajuda a comple-
mentar as ações do SIPTEA. “As equi-
pes estarão orientadas a entregarem 
um questionário do Ministério da Saúde, 

setembro, e atende atualmente cerca 
de 70 crianças com idade de até três 
anos. O SIPTEA é considerado uma 
ideia inovadora em relação às terapias 
convencionais, já que prevê um trabalho 
multidisciplinar simultâneo com crianças 
que apresentem risco para o autismo, 
antes mesmo do diagnóstico oficial.

De acordo com uma das palestran-
tes, a assistente social Amanda Prado 
Honorato, o atendimento interprofissional 
é feito por fonoaudiólogos, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais e assistentes 
sociais. “A intervenção de todos os pro-
fissionais de forma conjunta com a família 
é um modelo mais eficiente que o modelo 
ambulatorial, em que a criança é trabalha-
da por cada profissional separadamente 
sem a participação da família. Em casa, 
como na escola, esses ambientes natu-

rais recebem capacitação para continui-
dade da intervenção”, disse.

Além de auxiliar os pais na identifica-
ção de sinais do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), a medida possibilita cui-
dados cruciais na faixa etária em que a 
criança com autismo atinge o máximo 
de seu desenvolvimento cerebral, evi-
tando o comprometimento da evolução 
da assistência.

Segundo a terapeuta ocupacional, 
Taís Caetano de Vasconcelos, que 
também abordou o tema no evento, o 
serviço inovador está sendo implantado 
em Curitiba, São Paulo e agora em Praia 
Grande. “O objetivo do treinamento com 
as equipes de saúde é articular a rede 
de cuidados entre unidades de saúde, in-
cluindo também as escolas para alcançar 
melhor resultado”, destacou.

que busca identificar o autismo pre-
cocemente, principalmente quando 
os pais forem levar as crianças para 
vacinação”, salientou. A palestra 
também foi ministrada pela assis-
tente social do CER, Ana Paula da 
Cunha Quintão.

Irmã Dulce discute serviço inovador para criança com autismo

Prefeito José Auricchio Júnior e a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, em 
assinatura das ordens de serviço
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A Comissão de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Fa-
culdade de Medicina do ABC (CO-
REMU-FMABC) realizou dia 24 de 
outubro duas atividades voltadas ao 
debate acadêmico e à atualização 
científica e profissional. O anfiteatro 
do Hospital Estadual Mário Covas, 
em Santo André, foi palco da “V 
Jornada de Atenção ao Câncer” e 
da “VIII Jornada de Gerontologia”. 
O tema foi “Segurança no cuidado 

Em Santo André serão mais 150 procedimentos oftalmológicos; pacientes devem obter encaminhamento da UBS e aguardar a convocação

Evento ocorreu no Hospital Estadual Mário Covas

Mutirão estadual de catarata terá 900
cirurgias no AME Mauá até dezembro

O Ambulatório Médico de Espe-
cialidades (AME) de Mauá, gerido pela 
Fundação do ABC, deu início em outu-
bro a mutirão de cirurgias de catarata 
em parceria com o Governo do Estado 
de São Paulo. Ao todo serão realiza-
dos 900 procedimentos entre outubro 
e dezembro – sendo 750 relativos ao 
mutirão. Serão, em média, 300 cirurgias 
por mês. Ao cumprir a meta pactuada 
com a Secretaria de Estado da Saúde, 
a unidade poderá concluir 2018 com 
1.350 procedimentos realizados.

O mutirão vem ao encontro da 
proposta de redução de fila de espera 
pelo procedimento na microrregião de 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, que engloba cerca de 600 mil 
habitantes. O AME Mauá, porém, tam-
bém recebe pacientes de Santo André, 
São Bernardo, São Caetano e Diadema. 
Atualmente, há cerca 820 cirurgias de 
catarata a serem realizadas. “O AME 
está 100% voltado para o mutirão e ao 
cumprimento das metas estipuladas. 
Nossa proposta é zerar a fila de espera 
sem abrir mão da qualidade e mantendo 
padrão de excelência no atendimento à 
população, com alta resolutividade dos 

casos”, disse o diretor-geral, Dr. Airton 
Gomes. Para a realização das cirurgias, 
os pacientes passam por consultas pré-
operatórias e pós-cirúrgicas, realizadas 
um dia, uma semana e um mês após o 
procedimento.

Os pacientes submetidos à cirurgia 
de catarata são encaminhados ao pro-
grama “Vale a pena ver”, também do 
Governo do Estado, que fornece gra-
tuitamente óculos aos recém-operados 
acima de 60 anos, após avaliação reali-
zada no próprio AME.

Usuários que precisam do procedi-
mento devem obter encaminhamento 
médico da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro onde residem e aguardar 
a convocação. O direcionamento é feito 
pela Central de Regulação de Ofertas 
de Serviço de Saúde (CROSS), sistema 
operado pela Secretaria de Estado da 
Saúde mediante demandas informadas 
pelas prefeituras.

CATARATA
A catarata geralmente é causada 

pelo envelhecimento do cristalino, mas 
também pode ser congênita ou provoca-
da pelo de uso de colírios de corticoides, 

Força-TareFa

aTualiZação

Residência Multiprofissional promove jornadas de ‘Gerontologia’ e ‘Atenção ao Câncer’

Participaram do evento profissionais graduados nas áreas de enfermagem, 
farmácia, fisioterapia, nutrição e terapia ocupacional

Ao cumprir a meta pactuada, a unidade de Mauá poderá concluir o ano com 1.350 procedimentos realizados

excessiva exposição solar e diabetes, 
entre outras causas. A cirurgia, consi-
derada de média complexidade, é feita 
no centro cirúrgico da unidade por um 
cirurgião oftalmologista após consultas 
de triagem e exames pré-operatórios 
(exames de laboratório, eletrocardio-
grama, avaliação oftalmológica prévia 
e avaliação de risco cirúrgico por car-
diologista). O paciente recebe alta no 
mesmo dia da cirurgia com curativo, 

receituário e retorno agendado para 
acompanhamento.

AME SANTO ANDRÉ REFORÇARá 
INICIATIVA ESTADUAL
O Ambulatório Médico de Especialida-

des de Santo André pactuou junto à Secre-
taria de Estado da Saúde a realização de 
três procedimentos em caráter de mutirão, 
definidos de acordo com a demanda da 
unidade. Serão feitas 150 cirurgias de ou-

tubro a dezembro, entre as quais 90 de 
catarata, 45 de ptose palpebral (disfunção 
conhecida por “pálpebra caída”) e 15 de 
exérese de calázio (nódulo inflamatório 
que cresce na glândula lacrimal), além 
de outras pequenas lesões da pálpebra e 
supercílio. A expectativa é de que o AME 
Santo André encerre 2018 tendo realiza-
do aproximadamente 7.900 pequenas e 
médias cirurgias oftalmológicas, dermato-
lógicas, plásticas e ortopédicas.

do idoso: perspectivas para a atenção 
em rede”.

A abertura do evento esteve sob 
responsabilidade das diretorias da FMA-
BC e do Hospital Mário Covas. Entre os 
temas abordados estiveram “Segurança 
no cuidado do idoso: perspectivas para 
a atenção em rede” e “Idoso frágil”.

RESIDÊNCIA 
MULTIpROFISSIONAL
A Faculdade de Medicina do ABC 

inaugurou em 2013 o Programa de 
Residência Integrada Multiprofissio-
nal em Saúde – modalidade de ensi-
no no campo da pós-graduação Lato 
Sensu. Os cursos ocorrem em duas 
áreas – Saúde do Idoso e Atenção ao 
Câncer – e proporcionam treinamento 
prático em serviço durante dois anos. 
Participam profissionais graduados 
nas áreas de enfermagem, farmá-
cia, fisioterapia, nutrição e terapia 
ocupacional.
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UBSs foram abertas exclusivamente às mulheres em um sábado para exames 
preventivos de câncer de mama e colo de útero

São Bernardo atende mais de 4 mil 
pacientes em ação do Outubro Rosa

comBaTe ao câncer de mama

A Prefeitura de São Bernardo abriu 
as 34 Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) no dia 20 de outubro (sába-
do), apenas para as mulheres, para 
realização de exames preventivos da 
campanha Outubro Rosa. Ao todo, 
foram realizados 4.007 atendimentos 
relativos à prevenção do câncer de 

mama e colo de útero. 
“A cada ano melhoramos a nossa 

meta de atendimentos. Tivemos que 
abrir as unidades antes do horário 
previsto, devido às filas de espera. A 
população está se conscientizando so-
bre a importância da prevenção e dos 
benefícios do diagnóstico precoce”, 

comentou o prefeito de São Bernardo,  
Orlando Morando.

As Unidades Básicas de Saúde 
com maior público foram a UBS São 
Pedro, UBS Baeta e UBS Ipê. A UBS 
São Pedro chegou a registrar 320 co-
letas de Papanicolau e 90 pedidos de 
mamografia. 

Todos os funcionários do 
Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Mauá 
participaram da atividade de 
conscientização e combate 
ao câncer de mama. A equipe 

vestiu as cores da campanha e 
enfeitou a entrada da unidade 
com balões rosa para estimular 
a população e funcionárias a 
realizarem exames preventivos 
anualmente.  

O Hospital da Mulher de 
Santo André, durante palestra 
da docente Aline Gomes, en-
fermeira do Centro Educacional 
(ETIP), promoveu encontro da 
da paciente Alayde dos Reis 
Souza, operada de um câncer 
há dois anos, com o mastologista 
responsável pelo procedimento e 
que atende na unidade, Dr. Gue-
rino Barbalaco Neto. A paciente 

é mãe da palestrante. 
Dona Alayde, que hoje tem 

vida normal e faz acompanha-
mento no Hospital da Mulher e 
no Instituto do Câncer do Es-
tado de São Paulo (ICESP), 
ressaltou a importância do 
diagnóstico precoce e disse 
que a descoberta prematura e 
o tratamento rápido aumenta-
ram suas chances de cura. 

AME Mauá mobiliza funcionários 

Hospital da Mulher promove encontro entre médico 
e paciente que venceu o câncer de mama

prefeito Orlando Morando visitou a UBS do bairro pauliceia

Colaboradores enfeitaram unidade para estimular prevenção da doença 

Dona Alayde dos Reis Souza, o mastologista  
guerino Barbalaco Neto e a palestrante Aline gomes

Omar Matsumoto/pMSBC

O Centro de Saúde-Escola 
da Faculdade de Medicina do 
ABC no Parque Capuava, em 
Santo André, promoveu dia “D” 
da comemoração do Outubro 
Rosa no dia 25 de outubro. 
O evento foi organizado por 
alunos dos cursos de Enfer-
magem, Terapia Ocupacional 
e Residentes Multiprofissionais 

(Enfermagem, T.O, Fisiotera-
pia, Farmácia e Nutrição). Fo-
ram realizados cerca de 800 
procedimentos como exame 
de citologia oncótica, exame 
clínico das mamas, avaliação 
bucal, acupuntura auricular, 
testes rápidos para Hepatites 
B e C, mensuração de pressão 
arterial e glicemia capilar. 

O Complexo Hospitalar do 
Sistema Penitenciário (CHSP), 
gerido pela Fundação do ABC 
em parceria com o Governo do 
Estado, promoveu conscienti-
zação sobre a prevenção do 
câncer de mama em eventos 
organizados dias 24 e 25 de 
outubro. Foram promovidas 
três oficinas com mulheres que 

superaram a doença e compar-
tilharam suas experiências com 
colaboradores da instituição. 

Participaram da atividade 
Mara Regina Martins Ferlin, 
professora do Colégio Impera-
triz Leopoldina, Sandra Rejane 
Cândido, funcionária do setor 
de Nutrição do CHSP, e Hilda 
Teixeira, moradora de Cotia.

Mulheres em tratamento 
contra o câncer têm cuidado 
especial em São Caetano. Par-
ceria firmada entre a Secreta-
ria de Saúde da Prefeitura e o 
Instituto Abihpec leva oficinas 
de beleza e automaquiagem 
às pacientes, mensalmente, 
no Centro de Oncologia Luiz 
Rodrigues Neves (Rua Peri, 
361, 1º andar, bairro Santa 

Paula), no programa “De bem 
com você – A beleza contra o 
câncer”. Como novidade, dia 
25 de outubro a iniciativa pas-
sou a receber mulheres que se 
consultam na rede particular, 
uma vez que era destinada 
exclusivamente às pacientes 
da rede municipal. As aulas 
acontecem na última quinta-
feira de cada mês.

Centro de Saúde Escola da FMABC realiza 800 procedimentos

CHSP organiza palestras com mulheres que superaram a doença

Oficina de beleza é ampliada em São Caetano

população passou por diversos atendimentos

Evento foi organizado dias 24 e 25 de outubro para funcionários

Oficina passa a receber pacientes tratadas na rede particular de saúde

Divulgação/pMSCS
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Hospital Nardini comemora 
Dia das Crianças com 
pacientes internados

FMABC participa da 15ª edição 
do Interligas de Ortopedia

NOTA DE FALECIMENTO - É com 
pesar que a Faculdade de Medicina 
do ABC comunica o falecimento, 
na manhã do dia 7 de novembro, 
do Dr. Denis Castaldi – honrado 
professor desta instituição por qua-
se 40 anos, docente da disciplina 

de Fundamentos da Cirurgia. Gra-
duado em Medicina pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
São Paulo (1962), com Residência 
Médica no Hospital das Clínicas da 
FMUSP (1965), Dr. Denis Castaldi 
iniciou suas atividades na FMABC 

em 1973 e seguiu lecionando na 
escola até dezembro de 2010. A 
dedicação ao trabalho, compe-
tência e visão de futuro também 
o levaram a ocupar o cargo de 
secretário de Saúde do município 
de Santo André.

CONgRESSO DE NEUROLOgIA
A Faculdade de Medicina do ABC 
marcou presença no 28º Congresso 
Brasileiro de Neurologia, realizado de 
11 a 14 de outubro no Transamerica 
Expo Center, na Capital. Entre os des-
taques, alunos do terceiro e quarto 
ano de Medicina, acompanhados por 
docentes e colaboradores da disciplina 
de Neurologia, apresentaram trabalhos 
científicos com os resultados prelimi-
nares de projeto piloto em andamen-
to na FMABC. Trata-se do primeiro 
estudo epidemiológico em esclerose 
múltipla do ABC Paulista, realizado 
a partir de trabalho multidisciplinar e 
abrangente, para traçar o perfil dos 
pacientes da região a partir de avalia-
ções com médicos neurologistas, der-
matologistas e otorrinolaringologistas, 

A equipe de Nutrição do Hospital 
Nardini de Mauá promoveu, dia 10 de 
outubro, evento especial para as crian-
ças internadas. Foram oferecidos café 
da manhã e da tarde, almoço e jantar 
com a presença da personagem da 
Galinha Pintadinha, fantasiada por uma 
funcionária da Cheff Grill. O evento foi 
organizado pela equipe de Nutrição do 
hospital e também da empresa. 

Já no dia seguinte, 11 de outubro, 

aconteceu a tradicional festa promovida 
pela equipe médica e de enfermagem 
da Pediatria, que anualmente organiza 
atividades de humanização entre fun-
cionários, pacientes e familiares em 
datas festivas. 

Além da distribuição de presentes e 
doces, dois funcionários (Mauricio Go-
batto e Viviane Martins) fantasiaram-se 
de palhaços para entreter as crianças e 
promover atividades de recreação. 

A Faculdade de Medicina do ABC 
participou, dia 6 de outubro, da 15ª edição 
do Interligas de Ortopedia, encontro que 
ocorre há 15 anos entre as principais 
faculdades de Medicina do Estado de 
São Paulo. Compareceram 135 ouvin-
tes, que tiveram aulas básicas e práticas 
de Ortopedia e Traumatologia, além de 
workshops. O evento ocorreu na Escola 
Paulista de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (EPM/Unifesp). 

  “É com muito orgulho que a Liga 
de Ortopedia da Faculdade de Medicina 
do ABC atua ativamente na organização 

e execução do Interligas de Ortopedia 
desde as primeiras edições. Este ano 
coube à Liga da FMABC a composição de 
duas aulas e o workshop sobre fixadores 
externos. Nossa intenção é fazer com que 
o aluno de Medicina tenha mais contato 
com a área ortopédica, realize intercâm-
bio de conhecimentos com as outras fa-
culdades do Estado e assim possamos 
contribuir para a melhora da formação 
dos alunos”, disse o médico assistente da 
disciplina de Ortopedia e patrono da Liga 
de Ortopedia da FMABC, Dr. Fernando 
Augusto Reginatto Roberto.

Participaram médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas

O aluno José Mauricio Terci, a docente Dra. Margarete de Jesus Carvalho, a  
fonoaudióloga Dra. Alice Estevo Dias, e o acadêmico Henrique Bernal

Liga de Ortopedia da FMABC foi responsável por duas aulas e workshop sobre fixadores externos

psicólogos e fonoaudiólogos – estes 
últimos, responsáveis pelas áreas de 
disfagia (dificuldade de engolir), voz 
e olfato. Médicos residentes e alunos 
de Medicina completam a equipe da 
pesquisa. Até meados de 2019 se-

rão diversos mutirões para avaliação 
multidisciplinar de 200 pacientes da 
região do ABC – todos cadastrados 
nos ambulatórios da FMABC. Até o 
momento foram avaliados 20 pacien-
tes para o projeto piloto.

HALLOWEEN - Em 31 outubro, a equipe da sede administrativa da Central de Convênios da FUABC se vestiu a caráter para comemorar o Dia das Bruxas.

MEgATENDÊNCIAS - Diretor-geral 
da FMABC, Dr. David Everson Uip foi 
um dos convidados da terceira edi-
ção do Congresso FEI de Inovação 
e Megatendências 2050, realizado 
pelo Centro Universitário da Fun-
dação Educacional Inaciana “Padre 
Sabóia de Medeiros” (FEI). O encon-
tro ocorreu entre os dias 16 e 18 de 

outubro, com discussões acerca da 
temática “Tecnologia para uma vida 
de qualidade além dos 100 anos: 
trabalho, saúde e bem-estar”. Dr. 
David ocupou lugar de destaque no 
dia 17, quando integrou painel sobre 
“Monitoramento e digitalização da 
saúde: dualismo entre a qualidade 
e a privacidade”.

Ilton Barbosa






