
O mês mundial de combate ao câncer de próstata foi tema de atividades em diversas unidades da Fundação do ABC, que organizaram palestras,  
iniciativas de conscientização e promoveram mutirões de consultas e exames preventivos. No Hospital de Clínicas de São Bernardo, a equipe de 

Urologia da Faculdade de Medicina do ABC atendeu a 120 pacientes em um sábado. Já nas 34 UBSs da cidade, foram feitos mais de 
3.000 atendimentos no “Dia D” da campanha. Págs. 7 e 11
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iniciativas exemplares, alinhados com 
o propósito maior de colocarmos a 
instituição no caminho sem volta das 
boas práticas.

Certamente ainda há muito por 
fazer. Mas os avanços até aqui ja-
mais seriam possíveis pela força 
isolada de um presidente ou mesmo 
se seguido por alguns poucos apoia-
dores. A sobrevivência da Fundação 
do ABC é fruto do esforço coletivo e 
a retomada do crescimento é dever 
de todos nós. As mudanças neces-
sárias não seriam alcançadas sem 
integração, sem participação, sem 
envolvimento, sem união.

Nossa responsabilidade vai muito 
além dos muros da sede administrati-
va. Cada um de nós tem compromis-
so com a sociedade, pois a Fundação 

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.

A última reunião do Conselho de 
Curadores neste 2018 foi marcada 
por merecida confraternização, após 
tantos meses de trabalho, dedicação 
e comprometimento do corpo diretivo 
da FUABC e mantidas, assim como 
dos colaboradores da mantenedora. 
No dia 12 de dezembro, estivemos 
todos reunidos para falar de pautas 
importantes, conquistas, e também 
dos desafios que teremos pela fren-
te. No entanto, fiz questão de abrir 
os trabalhos com justo agradecimen-
to aos nossos funcionários.

Considero que iniciamos um novo 
estágio na Fundação do ABC. Apesar 
dos tempos difíceis, hoje já conse-
guimos vislumbrar novos horizontes. 
Esse cenário recente e promissor é 
fruto do trabalho dos profissionais 

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

Missão de servir
do ABC presta um serviço público à 
sociedade. Isso nunca deve ser per-
dido de vista. É o princípio que deve 
nos mover em busca de melhorias, 
de inovação, de processos de ges-
tão e de controle mais modernos e 
eficazes, de novas tecnologias e de 
um serviço de saúde de excelência à 
população. Afinal, nós estamos aqui 
para servir!

Aproveito a oportunidade para 
desejar um ótimo Natal a todos 
e um Ano Novo repleto de reali-
zações. Tenham certeza de que 
em 2019 seguiremos em busca de 
uma Fundação do ABC ainda mais 
responsável, mais compromissada 
com as suas finalidades, mais zelo-
sa com seus ativos e vigilante em 
suas práticas. Boas festas.

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.

desta instituição, que demonstram 
dia após dia o compromisso de trans-
formar a FUABC. Temos aqui incon-
táveis colaboradores desenvolvendo 

Prevenção

Pelo quarto ano consecutivo, o 
curso de Farmácia da Faculdade 
de Medicina do ABC participou da 
“Campanha Nacional de Fotoeduca-
ção”. Trata-se de evento organizado 
pelo Fórum Nacional de Farmácias 
Universitárias, com o objetivo de 
promover a fotoeducação, reforçar 
o uso correto de protetores solares 
e prevenir o aumento da incidência 
do câncer de pele a partir da cons-
cientização de pacientes e público 
em geral. A ação na FMABC teve 
apoio de alunos membros da Liga 
de Assistência Farmacêutica e 
ocorreu dia 27 de novembro, das 
7h às 13h, no campus universitário, 
em Santo André. 

Sob orientação das docentes 
Sonia Hix, Carla Pombal Bianchini 
e Ana Beatriz Ramos de Oliveira 
Pinn, com apoio da professora Ana 
Elisa Prado Coradi, a primeira parte 
da atividade ocorreu no Ambulató-
rio de Oncologia da faculdade, e 
a segunda na área de espera de 
pacientes e acompanhantes, no 
Anexo III. 

Dr. Luiz Mario pereira de Souza gomes
presidente da FUABC

Curso de Farmácia participa da 
Campanha Nacional de Fotoeducação

Alunos e professores orientaram população sobre cuidados com a pele e uso do protetor solar

Professores e estudantes deram 
orientações gratuitas sobre o uso cor-
reto de protetores solares, cuidados 

com a pele e perigo da exposição à 
radiação solar. Também foram entre-
gues panfletos explicativos, aplicados 

questionários de conhecimento do 
assunto e distribuídas amostras grátis 
de protetor solar. 
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A Prefeitura de Santo André e a 
Faculdade de Medicina do ABC rea-
lizaram dia 1º de dezembro (sábado) 
atendimentos gratuitos contra o câncer 
de pele. O mutirão ocorreu na Casa da 
Palavra, localizada na Praça do Carmo, 
e recebeu 145 pacientes. Desses, 20 
foram diagnosticados com câncer de 
pele e encaminhados para tratamento 
especializado no Instituto da Pele da 
FMABC. A campanha integrou o “De-
zembro Laranja”, uma iniciativa orga-
nizada nacionalmente pela Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD).

Os interessados participaram inicial-
mente de palestra de 10 minutos sobre 
os riscos para o câncer de pele e as 
formas de prevenção. Em seguida, todos 
passaram por atendimento específico, 
com realização de exames dermatoló-
gicos e de dermatoscopia (avaliação de 
assimetria, bordas, coloração e diâmetro 
das pintas). “Os 20 casos diagnostica-
dos já serão atendidos na Faculdade de 
Medicina do ABC. O índice de quase 
15% de pacientes com tumores de pele 
registrado no mutirão é preocupante 
e revela a importância desse tipo de 
iniciativa, que leva o atendimento até a 
população”, considera a professora de 
Dermatologia da FMABC, Dra. Cristina 
Laczynski, que coordena a campanha 
no ABC Paulista.

Cerca de 30 profissionais da Me-
dicina ABC estiveram envolvidos nos 
atendimentos, entre dermatologistas, 
médicos residentes e alunos de Me-
dicina membros da Lapac - Liga de 
Atendimento e Prevenção às Afecções 
Cutâneas.

ALTA INCIDÊNCIA
Causado pelo efeito cumulativo da 

radiação solar, o câncer de pele normal-
mente se manifesta na população acima 
de 50 anos. “É importante que as pesso-
as se conscientizem da necessidade da 
prevenção e passem periodicamente por 
avaliação dermatológica. A maioria dos 
casos de câncer de pele identificados 

Diagnóstico e Prevenção

‘Dezembro Laranja’ diagnostica 20 casos de
câncer de pele em mutirão na Praça do Carmo

Parceria entre Prefeitura de Santo André e Medicina ABC, campanha atendeu gratuitamente 145 pessoas na Casa da Palavra

participaram da iniciativa alunos e professores da disciplina de Dermatologia da FMABC

em fase inicial é curável. O importante 
é buscar o diagnóstico precoce para 
proporcionar melhor prognóstico”, ex-
plica Laczynski.

A doença é provocada pelo cres-
cimento anormal das células que com-
põem a pele. Conforme detalhado pela 
Sociedade Brasileira de Dermatologia, 
existem diferentes tipos de câncer da 
pele, que podem se manifestar de for-
mas distintas. Os mais comuns são o 
carcinoma basocelular e o carcinoma 
espinocelular – chamados de cânceres 
não melanoma –, que apresentam altos 
índices de cura quando diagnosticados 
e tratados precocemente. Um terceiro 
tipo, o melanoma, apesar de não ser o 
câncer de pele mais incidente, é o mais 

agressivo e potencialmente letal. No en-
tanto, quando descoberto no início, tem 
mais de 90% de chances de cura.

Segundo dados do Instituto Nacio-
nal de Câncer (INCA), todos os anos 
surgem 172 mil novos casos de câncer 
da pele – o tumor de maior incidência 
no País. A doença corresponde a 30% 
de todos os tumores malignos do Brasil. 
As principais características de risco são 
a presença de sardas, antecedentes na 
família, ferimentos que não cicatrizam 
com facilidade, pintas, sinais e verrugas 
que mudam de tamanho e cor, além de 
lesões avermelhadas.

O horário que apresenta risco mais 
acentuado de exposição ao sol e que 
deve ser evitado é entre 10h e 16h, 

quando há maior incidência de raios 
ultravioletas. O filtro solar com mínimo 
de 30 FPS (fator de proteção solar) ainda 
é um dos principais meios de proteção 
contra raios solares e deve ser passa-
do a cada duas horas ou após longos 
períodos de imersão na água. 

MUTIRÃO NACIONAL
Sob o slogan “Se exponha, mas não 

se queime”, a campanha nacional da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia 
pretende conscientizar e educar as pes-
soas sobre os riscos do câncer da pele 
decorrentes da exposição excessiva ao 
sol sem proteção, lembrando que o filtro 
solar não é o único cuidado contra a 
radiação ultravioleta. A mensagem visa 

atingir, inclusive, quem trabalha sob o sol 
ou ao ar livre, e também alerta para a 
prevenção nos momentos de lazer.

Ao todo foram 132 postos de aten-
dimento em todo o Brasil no 1º de de-
zembro, com envolvimento de cerca de 
4.000 médicos dermatologistas voluntá-
rios, que somaram forças para a pres-
tação de atendimento e esclarecimento 
quanto à importância de adotar medidas 
preventivas. Esta foi a 20ª edição da 
campanha nacional da SBD. Desde 
1999, o mutirão já beneficiou mais de 
594 mil brasileiros. Na região do ABC, 
a ação é coordenada pela disciplina de 
Dermatologia da Faculdade de Medicina 
do ABC desde a primeira edição, há 
duas décadas.

Causado pelo efeito cumulativo da radiação solar, a doença normalmente se 
manifesta na população acima de 50 anos Os 20 casos diagnosticados serão atendidos ainda em dezembro na FMABC
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Unidade reuniu mães e crianças que foram atendidas na UTI Neonatal para celebrar a recuperação

Acadêmicos de Medicina venceram na categoria “Tema Livre” do
primeiro Congresso Interligas de Clínica Médica de São Paulo

Em comemoração pelo aniversário de 10 anos,
Hospital da Mulher celebra a vida

Neste ano, o Dia Mundial da Prema-
turidade foi comemorado no Hospital da 
Mulher “Maria José dos Santos Stein”, 
em Santo André, juntamente com o ani-
versário de 10 anos da unidade. Batizado 
“10 Anos Salvando Vidas”, o evento em 
27 de novembro ocorreu no Anfiteatro do 
hospital e reuniu cerca de 150 pessoas 
entre crianças nascidas prematuras e 
seus pais, além da equipe de profissio-
nais da saúde.

Médica neo-
natologista do 
Hospital da Mu-
lher, Dra. Sueli 
Bispo esteve no 
evento para reen-
contrar seus pa-
cientes e ressaltou 
a importância des-
se momento. “É 
muito gratificante 
poder rever essas 
crianças que nas-
ceram aqui tão pequenininhas e frágeis 
e hoje estão correndo e brincando. Poder 
reencontrá-las e acompanhar a evolução 
desses pacientes é maravilhoso’’.

Para a diretora-geral do Hospital da 
Mulher, Sandra Gallo, não teria melhor 
forma de comemorar os 10 anos do 
hospital do que celebrando a vida. “É 
isso que fazemos aqui, trazemos vidas 
todos os dias para o mundo. Reunir os 
bebês que iniciaram aqui a luta pela vida 
e que foram atendidos pela nossa equipe 
é maravilhoso”.

Buscando valorizar histórias reais de 
superação, a fes-
ta de 10 anos do 
Hospital da Mulher 
foi um misto de 
agradecimento, 
emoção e de co-
roação aos super-
heróis da vida real, 
que são os profis-
sionais que atuam 
diretamente na UTI 
Neonatal. “Eu só 
tenho a agradecer 
a todos do Hospital 

da Mulher que sempre nos trataram com 
muito carinho. Se não fossem eles, nós 
não estaríamos aqui hoje”, disse a mãe 
do Davi, Aline Rocca.

santo anDré

Festa de 10 anos também celebrou Dia Mundial da prematuridade

A médica neonatologista, Dra. Sueli Bispo

A Faculdade de Medicina do 
ABC ocupou lugar de destaque na 
primeira edição do Congresso In-
terligas de Clínica Médica de São 
Paulo (ICLIM-SP), realizado em 10 
de novembro no Campus Pinhei-
ros da Universidade Cidade de São 
Paulo (UNICID). Os acadêmicos da 
FMABC conquistaram primeiro lugar 
no “Prêmio Antônio Carlos Lopes de 
Incentivo a Criação Científica”, na 
categoria “Tema Livre”, com o traba-
lho “Associação entre as patologias 

DestaQue

Felipe Mingorance Crepaldi, aluno do terceiro ano do curso de Medicina

das vias áreas inferiores e superiores 
e poluentes ambientais em moradores 
próximos a áreas industriais no Estado 
de São Paulo”.

Ao todo, participaram do evento 18 
ligas de grandes faculdades de Medici-
na. Com objetivo central de transmitir e 
trocar conhecimentos, o Interligas teve 
como tema central “Emergências Clí-
nicas”, abordado por profissionais de 
renome da área médica – professores 
e doutores de diversas especialidades 
e universidades.

O trabalho premiado da FMABC 
esteve sob orientação da professora 
de Endocrinologia, Dra. Maria Angela 
Zaccarelli Marino, que há quase 30 
anos realiza pesquisas sobre diversas 
patologias relacionadas à poluição 
atmosférica. Assinam o estudo os alu-
nos de Medicina: Felipe Mingorance 
Crepaldi, Mayara de Cassia Benedi-
to, Liya Serikawa Sato, Rafaela Tiemi 
Iwamoto Vicentin, Maria Laura dos 
Reis Leitão, Marina Alves Pinto, e 
Pedro Ivo Sanches.

Alunos da FMABC conquistam 1º lugar em congresso de Clínica Médica

Também prestigiaram o evento o vice-
prefeito de Santo André, Luiz Zacarias, e o 
presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz 
Mario Pereira de Souza Gomes. Ambos 
ressaltaram a importância do trabalho dos 
profissionais, a estrutura de atendimento 
do hospital e a presença das famílias. “É 
uma honra ter sido convidado para esta 
festa de 10 anos do Hospital da Mulher e 
mais ainda de poder ver a dedicação e o 

empenho dos profissionais que cuidaram 
desses prematuros. Poder comemorar o 
crescimento dessas crianças é uma con-
quista para todos que as cercam”, disse 
o presidente da FUABC.

“Temos aqui muitas histórias de 
superação, que hoje também estão 
aqui graças ao comprometimento da 
equipe médica do Hospital da Mulher. 
Uma equipe boa, qualificada e huma-

nizada salva vidas. Uma vida que foi 
salva é uma família que fica realizada. 
Poder comemorar o crescimento dessas 
crianças é uma conquista para todos”, 
finalizou o vice-prefeito.

O encontro contou com apresenta-
ções musicais, depoimentos de mães de 
filhos prematuros e de funcionários do 
hospital. Ao final, houve confraternização 
entre todos os convidados. 
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Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo - Regional ABC promoveu capacitação na FMABC

Parceria internacional

A Faculdade de Medicina do ABC 
acaba de dar importante passo no sen-
tido da ampliação e desenvolvimento 
da área de Pesquisa Clínica. A escola 
assinou aliança com a multinacional 
IQVIA - The Human Data Science, uma 
organização de pesquisa internacional, 
dedicada à prestação de serviços em 
pesquisa clínica a empresas envolvi-
das no desenvolvimento, distribuição 
e venda de produtos farmacêuticos. A 
parceria tem duração de cinco anos e 
integra o plano de trabalho do diretor-
geral da FMABC, Dr. David Everson 
Uip, que ao assumir o comando da ins-
tituição, em 2017, 
anunciou medidas 
para internaciona-
lização da faculda-
de e expansão da 
área científica.

Nesse sen-
tido, o objetivo 
central da parce-
ria é justamente a 
colaboração para 
elevar a participa-
ção e a condução 
de ensaios clínicos pela FMABC, sob 
supervisão da IQVIA, com ênfase no 
desenvolvimento clínico e priorizando 
a segurança dos participantes.

“Hoje a faculdade tem pesquisado-
res excelentes, que publicam nas maio-
res revistas do mundo. No entanto, ain-
da falta um pouco de sistematização e 

de internacionalização nessa área. Não 
tenho dúvidas de que avançaremos 
muito a partir da parceria com a IQVIA”, 
garante o diretor-geral da FMABC, Dr. 
David Everson Uip, que completa: “É 
um contrato muito importante. Primeiro, 
porque trará novos estudos, tendo em 
vista que a FMABC passa a ser polo de 
pesquisas da IQVIA na América do Sul. 
Além disso, estamos falando de uma 
das maiores companhias do mundo 
nessa área. A pesquisa junto a uma 
empresa como essa é muito auditada, 
o que aumenta as possibilidades de 
publicação internacional. Por fim, a par-

ceria certamen-
te nos ajudará 
no desenvolvi-
mento de novos 
processos, na 
gestão das pes-
quisas clínicas 
da faculdade, no 
aprimoramento 
do trabalho e 
dos nossos re-
sultados”.

DIVISÃO De TAReFAS
Conforme acordado entre as partes, 

a FMABC será responsável por todos os 
aspectos de operação e gerenciamen-
to de cada ensaio clínico, incluindo a 
manutenção das instalações e equipa-
mentos, e também pelo recrutamento de 
pacientes. Os estudos serão conduzidos 

internamente pela faculdade, utilizando 
a infraestrutura disponível e equipe mul-
tiprofissional própria.

A IQVIA atuará na captação de 
parceiros e oportunidades de novos 
ensaios clínicos para a Faculdade de 
Medicina do ABC, cuidando para que 
os estudos respeitem regras de segu-
rança, de boas práticas clínicas, assim 
como as legislações correspondentes. 
Para isso, serão realizadas avaliações 
periódicas para examinar as instala-
ções e os processos de trabalho da 
FMABC, a fim de garantir que estejam 
em conformidade com as leis brasi-
leiras e regulamentações da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária), do FDA (Food and Drug Admi-
nistration) – órgão responsável pelo 
controle de medicamentos e alimentos 
nos Estados Unidos – e demais diretri-
zes internacionais.

Os ensaios clínicos disponibiliza-
dos pela IQVIA à FMABC observarão 
requisitos orçamentários e dos pa-
trocinadores, assim como possíveis 
conflitos de interesse, necessidade de 
pacientes e capacidade de inclusão, 
disponibilidade de especialistas, inves-
tigadores e funcionários experts em 
áreas determinadas. A multinacional 
também atuará na colaboração para o 
diagnóstico de processos e sugestões 
de melhorias que impactem nos resul-
tados dos projetos, fornecendo treina-
mentos e consultoria sobre padrões de 

Medicina ABC e IQVIA fecham acordo
de cooperação na área de pesquisa

Empresa multinacional é uma das maiores do mundo na prestação de serviços em pesquisa clínica e como fonte de dados em saúde

O diretor-geral da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. David Uip

A Regional ABC da Associação 
de Obstetrícia e Ginecologia de São 
Paulo (SOGESP-ABC), com apoio 
da Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) e do Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia, organizou 
dia 27 de outubro o “Curso Teórico-

santo anDré

presidente da SOgeSp-ABC,  
chefe do Departamento de 

ginecologia e Obstetrícia da FMABC, 
Dra. elizabeth Jehá Nasser 

Prático de Emergências Obstétricas”. 
Destinada a médicos, enfermeiros e mé-
dicos residentes, a atividade ocorreu no 
campus da FMABC em Santo André.

Foram abordados no evento temas 
como “Contextualização da morte ma-
terna”, “Classificação de risco e critérios 

de near miss obstétrico”, “Sequencia-
mento do atendimento da hemorragia 
pós-parto”, entre outros.

“Nosso objetivo foi oferecer capa-
citação profissional com o que há de 
mais atual na área de emergências obs-
tétricas, a fim de contribuirmos para a 

redução dos índices de mortalidade ma-
terna”, informa a presidente da Regional 
ABC da Associação de Obstetrícia e 
Ginecologia de São Paulo, professora e 
chefe do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia da Faculdade de Medicina do 
ABC, Dra. Elizabeth Jehá Nasser.

“Emergências Obstétricas” são tema de curso de atualização

qualidade e técnicas de recrutamento 
de pacientes com eficiência.

Os dados obtidos pela Faculdade de 
Medicina do ABC nos estudos clínicos 
serão compartilhados com a IQVIA me-
diante anonimato dos pacientes e levando 
em consideração a proteção dos direitos, 
da segurança e do bem-estar.

Conforme o acordo de colabora-
ção, não há retribuição financeira entre  
FMABC e IQVIA. Trata-se de um contrato 
de cooperação científica, cujos ensaios 
clínicos desenvolvidos serão patrocina-
dos pelas indústrias contratantes.

IQVIA
A IQVIA é considerada uma das 

maiores fontes de dados de saúde com 
curadoria do mundo, com métodos ino-
vadores de proteção de privacidade. 
Especialista em análises avançadas 
projetadas para a saúde e detentora 
de métodos científicos e tratamento 
de dados pioneiros, a empresa é reco-
nhecida mundialmente pela liderança 
tecnológica, que garante acesso em 
tempo real às informações, e por for-
necer ferramentas que permitem maior 
rapidez na tomada de decisões.
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Ação teve parceria com Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e envolveu 150 profissionais

UPA Central de Santos participa de 
simulado de acidente com múltiplas vítimas

Gritos de pavor, sangue, fraturas 
expostas, uma grávida presa embai-
xo do pneu do veículo que ocasionou 
o acidente e uma criança chorando 
desesperada pedindo pela mãe. Uma 
van perdeu o controle e atropelou 18 
pessoas que estavam no ponto de ôni-
bus em frente à Estação da Cidadania, 
em Santos, na manhã de 1º de dezem-
bro. Motorista e passageiro também 
se machucaram. Este foi o cenário 
montado para o primeiro simulado ofi-
cial do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) de Santos, que 
contou com a participação de diversos 
serviços públicos e unidades de saúde 
do município, entre as quais a UPA 
Central de Santos.

“Estamos planejando este primeiro 
simulado oficial há um ano com o intuito 
de integrar todas as equipes e treinar 
os profissionais para situações como 
estas. A teoria todos têm, mas o treina-
mento deve ser constante”, destacou 
o coordenador geral do SAMU, Luiz 
Carlos Espíndola Júnior.

Em alguns minutos, Polícia Militar, 
Guarda Municipal, Corpo de Bombei-
ros, SAMU, CET e Defesa Civil esta-
vam no local para prestar os primeiros 
atendimentos. As vítimas foram enca-
minhadas para a UPA Central e para a 

treinamento

Psicóloga e professora do De-
partamento de Pediatria da Facul-
dade de Medicina do ABC, Dra. 
Maria Regina Domingues de Aze-
vedo acaba de lançar, juntamente 
com o médico Dr. Halley Ferraro 
Oliveira, o livro “Tabagismo na Ado-
lescência: Fatores de Risco”. Com 
133 páginas, divididas em seis 
capítulos, a obra publicada pela 
Novas Edições Acadêmicas propõe 

em alta

de vida passada e presente, que traz 
nuances da família, dos amigos, da 
escola, do local onde mora, da cultu-
ra, da mídia, do momento histórico-
político e econômico da sociedade 
na qual está inserido”.

O livro “Tabagismo na Adoles-
cência: Fatores de Risco” pode ser 
adquirido no site da editora Novas 
Edições Acadêmicas: https://www.
nea-edicoes.com.

a abordagem integral e integrada dos 
aspectos biológicos, psicoemocionais, 
social, histórico, cultural e econômico 
da vulnerabilidade, dos riscos e dos 
diferentes fatores que permeiam o ato 
de fumar na adolescência.

“Compreender o adolescente em 
suas diversas circunstâncias de vida 
pressupõe o amplo conhecimento de 
sua singularidade. Dessa forma, lidar 
com o adolescente nas várias situações 

de vulnerabilidade do cotidiano, como o 
tabagismo, implica não apenas no diag-
nóstico preciso de suas características 
de crescimento e desenvolvimento, 
mas exige um olhar além daquilo que 
se apresenta”, considera Dra. Maria 
Regina Domingues de Azevedo.

Segundo a especialista, é impres-
cindível reconhecer o adolescente 
como um todo, “levando em consi-
deração o conjunto de experiências 

Professora do Departamento de Pediatria lança 
livro sobre tabagismo na adolescência

Santa Casa de Santos de acordo com 
a gravidade.

O secretário de Saúde, Fábio 
Ferraz, acompanhou toda a ativida-
de. “A iniciativa é fundamental para 
estabelecer protocolos bem definidos 
em situações de crise, como a apresen-
tada aqui. A equipe do SAMU está de 
parabéns por idealizar a ação e unir os 

demais serviços”. Já o chefe do depar-
tamento da Defesa Civil, Daniel Onias, 
ressaltou que o simulado contribui para 
que todos entendam a função do outro. 
“Cada um pode conhecer o trabalho do 
outro profissional, além do entrosamen-
to das equipes”.

Todos os personagens da cena 
montada são estudantes de Enfer-

magem da Escola Politécnica Cien 
de Cubatão, e foram maquiados 
especialmente para o simulado. Ao 
todo, 150 profissionais participaram 
da atividade.

Para a gerente da UPA Central, 
Zilvani Guimarães, foi uma ótima 
oportunidade para a integração das 
equipes e o treinamento prático em 

situação de emergência. “Pudemos 
vivenciar de forma realística um aci-
dente com múltiplas vítimas e treinar 
nosso pessoal para o atendimento 
adequado nesse tipo de ocorrência. 
Foi uma ótima experiência, que cer-
tamente agrega valor a todo sistema 
municipal de atendimento às urgên-
cias e emergências”.

encenação foi baseada em atropelamento com 18 vítimas Objetivo da iniciativa é habilitar profissionais para ocorrências graves
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As 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Poupatempo da cidade abriram em um sábado exclusivamente para o público masculino

Veículos serão utilizados pelo Centro de Controle de Zoonoses Unidade fará cerca de 2.500 atendimentos por mês 

Em um dia, São Bernardo registra 3.370 
atendimentos do Novembro Azul 

A Prefeitura de São Bernardo, por 
meio da Secretaria de Saúde, realizou 
3.370 atendimentos entre consultas 
clínicas, testes rápidos de IST/AIDS e 
avaliações de saúde bucal referentes à 
campanha Novembro Azul. A iniciativa 
ocorreu dia 24 de novembro, entre 8h 
e 17h, nas 34 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e no Poupatempo. 

O prefeito de São Bernardo co-
memorou o balanço e classificou a 
ação como um importante avanço 
para a conscientização no combate 
à doença. “O câncer de próstata é a 
segunda enfermidade que mais afe-
ta os homens. Estamos trabalhando 
cada vez mais no setor da Saúde 
para ampliar o alcance dos serviços 
de atendimentos”, destacou. 

As UBSs que receberam maior 
público foram dos bairros São Pedro, 
Jardim Nazareth e Jardim Ipê. Só a 
UBS São Pedro registrou 287 consul-
tas clínicas, 195 testes rápidos de IST/

O prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando, anunciou dia 21 de 
novembro que a entrega do maior 
CAPS (Centro de Atenção Psicosso-
cial) da cidade será feita até o fim do 
primeiro trimestre do ano que vem. A 
unidade Farina/Nova Petrópolis – loca-
lizada na Avenida Wallace Simonsen, 
1.900, no bairro Nova Petrópolis –, foi 
vistoriada pelo chefe do Executivo, 
pelo secretário de Saúde, Dr. Geraldo 
Reple, e pela coordenadora de Saúde 
Mental, Cintia Azevedo.

“Ela será entregue à população 
no primeiro trimestre de 2019. A uni-
dade irá atender aos pacientes da Vila 

São Pedro, Parque São Bernardo e 
Nova Petrópolis. Iremos oferecer aten-
dimento de qualidade e com estrutura 
apropriada”, comentou Morando. 

A nova unidade de Saúde será 
especializada no acompanhamento 
de pacientes com mais de 18 anos 
e que apresentam transtornos men-
tais graves e persistentes. O serviço 
terá funcionamento 24 horas. Por 
mês, serão realizados, em média, 
2.500 atendimentos. A equipe mul-
tiprofissional é composta por médico 
psiquiatra, psicólogo, assistente so-
cial, terapeuta ocupacional, educador 
físico e enfermeiros.

A Disciplina de Urologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC pro-
moveu mutirão de atendimento no 
Hospital de Clínicas de São Bernardo 
no dia 1º de dezembro. Foram convo-
cados 220 pacientes que relatavam 
queixas sobre doenças da próstata, 
dos quais 120 compareceram à uni-
dade no dia agendado. Foram reali-
zadas previamente ultrassonografias 

das vias urinárias e exames de PSA 
(Antígeno Prostático Específico), que 
verifica possíveis alterações da prós-
tata no sangue. 

Compareceram à atividade 
dez urologistas, entre eles médicos 
residentes da FMABC, alunos da 
Sociedade Acadêmica Urológica 
Eric Roger Wroclawski e da Liga de 
Urologia da FMABC.

Em planejamento reforçado pela “Se-
mana Nacional de Combate ao Aedes”, 
celebrada entre 25 e 30 de novembro, 
a Prefeitura de São Bernardo entregou 
dois novos carros para o programa “São 
Bernardo Contra a Dengue”. As duas 
picapes modelo S10 serão utilizadas 
pelo Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) para fiscalização, monitoramento 
e controle das arboviroses. 

O prefeito de São Bernardo, Orlando 
Morando, apresentou os novos modelos 
acompanhado pelo secretário de Saú-
de, Dr. Geraldo Reple, e pelo diretor do 
Departamento de Vigilância Sanitária, 
Dr. Wagner Kuroiwa. Identificados, os 

camPanha

Somente na UBS São pedro foram realizadas 287 consultas

prefeito Orlando Morando (ao centro) participou do ato de entrega

Divulgação/pMSBC

saúDe mentalcombate ao mosQuito

Maior CAPS da cidade será 
entregue no início de 2019

Urologia da FMABC atende 120 
pacientes no Hospital de Clínicas

Prefeitura reforça cuidado com a dengue e  
entrega novos carros para fiscalização

gabriel Inamine/pMSBC

Alunos, médicos residentes e docentes da Disciplina de Urologia da FMABC

carros foram encaminhados ao municí-
pio via Ministério da Saúde. Todos os 

veículos são 0km e estão avaliados em 
cerca de R$ 120 mil cada. 

Aids e 195 solicitações de PSA (An-
tígeno Prostático Específico), exame 
que verifica possíveis alterações da 
próstata no sangue. 

O secretário de Saúde, Dr. Geraldo 
Reple, e o diretor do Departamento de 
Atenção Básica, Dr. Rodolfo Strufaldi, 
também visitaram a UBS São Pedro. 

Todos os pacientes que apresen-

taram sintomas ou alterações nos 
exames clínicos foram encaminhados 
para tratamento ou acompanhamento 
no Hospital de Clínicas, no bairro Al-
varenga. Além dos atendimentos mé-
dicos, as unidades também realizaram 
orientações sobre álcool e drogas e 
práticas de terapias alternativas, como 
massagem e reiki.
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pedro Charles, Dr. Luiz Mario pereira de Souza gomes, Dra. Adriana Berringer, Dr. geraldo Reple, Rogério Alvarenga e Odair Ramos

O Departamento de Qualidade 
da Fundação do ABC, por meio do 
Programa Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade, promoveu dia 29 de 
novembro a quarta edição do “Fórum 
em Saúde e Sustentabilidade”. O 
objetivo é dar visibilidade a ações 
socioambientais relevantes, assim 
como promover a discussão de 
temas relacionados ao desenvolvi-
mento sustentável, responsabilidade 
social, gestão ambiental, saúde e 
meio ambiente. O evento aconteceu 
no Anfiteatro David Uip, no campus 
universitário da Faculdade de Me-
dicina do ABC, em Santo André, e 
contou com cerca de 180 pessoas.

Participaram da abertura do fórum 
o presidente da Fundação do ABC, Dr. 

Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, 
a vice-presidente, Dra. Adriana Ber-
ringer, o secretário de Saúde de São 
Bernardo, Dr. Geraldo Reple, o diretor 
da Divisão de Desenvolvimento Am-
biental do Sistema de Água, Esgoto e 
Saneamento Ambiental de São Cae-
tano, professor Rogério Alvarenga, o 
coordenador do curso de Gestão em 
Saúde Ambiental da FMABC, Odair 
Ramos, além do gestor do Programa 
Meio Ambiente e Sustentabilidade da 
Fundação do ABC, Pedro Charles.

“É um tema de extrema relevância 
para a Fundação do ABC. Vivemos 
em um tempo ímpar, que demanda 
mudanças de cultura, de iniciativas e 
cultivo às boas práticas. Há uma série 
de interfaces entre a área de saúde e 

meio ambiente inseridas em um con-
texto de relevância global. Hoje não 
se fala mais em hierarquia, mas em 
interdepêndencia. E não se pode mais 
descartar a ideia de sustentabilidade 
enquanto valor desta interdependência, 
especialmente em relação às atividades 
desempenhadas na área da saúde”, 
disse o presidente da FUABC. 

Entre os palestrantes esteve o co-
ordenador do Programa Estadual de 
Gerenciamento de Resíduos de Servi-
ços de Saúde do Centro de Vigilância 
Sanitária do Governo do Estado, Vital 
de Oliveira Ribeiro Filho, que também 
preside o Conselho Consultivo do Pro-
jeto Hospitais Saudáveis. O tema da 
palestra foi “O desafio das mudanças 
do clima para a sustentabilidade das 

organizações de saúde”. 
O presidente da empresa W-

Energy, administrador de empresas 
e especialista em Sustentabilidade, 
Wagner Cunha Carvalho, palestrou 
sobre “Sustentabilidade Humana na 
Saúde”. Já a engenheira ambiental e 
sanitária, Priscila Bolcchi, abordou o 
tema “Resíduos do serviço de saúde 
e a sociedade”, enquanto a engenhei-
ra civil e ambiental, Lyuko Nagata, 
comandou palestra sobre “Programa 
Pró-Billings – Programa Integrado de 
Melhoria Ambiental na Área de Ma-
nanciais da Represa Billings”.

AMIgO DO MeIO AMBIeNTe
No período da tarde, o IV Fórum 

em Saúde e Sustentabilidade da  

FUABC teve a apresentação dos tra-
balhos das unidades da Fundação 
do ABC que participaram do Prêmio 
Amigo do Meio Ambiente – certificação 
da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo concedida anualmente 
às melhores práticas sustentáveis 
desenvolvidas em serviços de saúde 
públicos ou privados de todo o País. 

Ao todo, oito unidades apresenta-
ram projetos. São elas: Centro Hospi-
talar do Sistema Penitenciário (CHSP), 
Hospital Nardini de Mauá, Hospital Es-
tadual de Francisco Morato (HEFM), 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas 
do Guarujá, Contrato de Gestão São 
Mateus, AME Praia Grande, UBS Vila 
Marchi de São Bernardo e Faculdade 
de Medicina do ABC. 

meio ambiente

Fundação do ABC organiza IV Fórum 
em Saúde e Sustentabilidade

Cerca de 180 pessoas participaram do evento organizado no campus universitário da Faculdade de Medicina do ABC
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imagens Do evento

pedro Charles e Maria goreti de Oliveira,  
de São Mateus, gestora local do programa  

Ambientes Verdes e Saudáveis (pAVS)

Vital de Oliveira Ribeiro Filho, do governo estadual e 
do projeto Hospitais Saudáveis

O presidente da empresa W-energy e especialista  
em Sustentabilidade, Wagner Cunha Carvalho

Da esquerda para a direita: Maria goreti de Oliveira (São Mateus), elaine Cristina dos Santos (CHSp),  
eliesse Oliveira da Silva (Hospital Nardini de Mauá), pedro Charles (Fundação do ABC), geovana Reple  

(emílio Ribas II), Fabiana Martins (HeFM), e Yago Trombini (AMe praia grande)

A palestrante e engenheira civil e ambiental,  
Dra. Lyuko Nagata

priscila Bolcchi, palestrante e  
engenheira ambiental e sanitária

participantes do fórum após término do evento; público acompanhou quatro palestras e apresentações dos projetos das mantidas

O presidente da ApM-SBC/D, Dr. João eduardo 
Charles, e o secretário de Saúde de São Bernardo,  

Dr. geraldo Reple
pedro Charles e a coordenadora de Hotelaria do 

emílio Ribas II, geovana Reple
Pedro Charles e o auxiliar financeiro do  

AMe praia grande, Yago Trombini

O diretor-geral do CHSp, Dr. Rogério Bigas, pedro Charles, e a 
coordenadora de Qualidade da unidade, elaine Cristina dos Santos

pedro Charles e o jardineiro do HeFM, Sr. Fernando gonçalves, e a 
técnica de segurança do trabalho da unidade, Fabiana Martins

eliesse Oliveira da Silva, responsável pela Comissão de gerenciamento 
de Resíduos do Hospital Nardini de Mauá, e Umbelina Dantas
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Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário 
ganha Prêmio Amigo do Meio Ambiente

O Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário do Estado de São Pau-
lo (CHSP), gerido pela Fundação do 
ABC em parceria com o Governo do 
Estado, acaba de receber pela primeira 
vez o Prêmio Amigo do Meio Ambiente, 
concedido anualmente pela Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo às 
organizações de saúde que compõem 
o Sistema Único de Saúde (SUS) em 
âmbito nacional e se destacaram por 
iniciativas de proteção ao meio ambiente 
e sustentabilidade. A entrega ocorreu 
durante a 11ª edição do Seminário Hos-
pitais Saudáveis (SHS), promovido dias 
5 e 6 de dezembro no auditório do Hos-
pital Santa Catarina, em São Paulo.

O projeto elaborado pela unidade 
tem como objetivo contribuir com a redu-
ção da emissão de gás carbônico a partir 
do uso de veículo institucional contratado 
pela unidade para deslocamento de fun-
cionários da estação do Metrô Carandiru 
até o CHSP. O trajeto de um quilômetro 
que os funcionários realizariam a pé é 
feito pela van em sete minutos. 

Antes, os colaboradores optavam 
pelo deslocamento com veículo próprio, 
por questões de tempo e segurança. 
A ideia é, justamente, evitar que o 
funcionário se desloque desta forma. 
Atualmente cerca de 200 colaboradores 

da unidade utilizam o transporte público 
para chegar ao trabalho. 

De 2014 até hoje – período que o 
projeto está em vigor – calcula-se que 
a redução de emissão de gás carbônico 
(CO2) no ar chegue a 323 toneladas 
por ano. Os dados foram baseados no 
percurso médio de deslocamento dos 
trabalhadores até a unidade (30 km), 
considerando a emissão diária de 10,9kg 
de gás carbônico por carro.  

“Além de contribuirmos com o 
meio ambiente, temos como resultado 
a redução do tempo de percurso do 
deslocamento de funcionários e a oti-
mização de vagas do estacionamento 
do hospital. Se cada funcionário fosse 
com o seu próprio veículo da sua casa 
até a unidade, estaríamos despejando 
toneladas de partículas de poluição a 
mais no ar que respiramos”, explicou a 
coordenadora de Qualidade do CHSP, 
Elaine Cristina dos Santos. 

Ao todo, foram inscritos 81 projetos de 
todo o País, sendo 15 reconhecidos com o 
Prêmio Amigo do Meio Ambiente. 

pLACAS e MeNÇÕeS 
HONROSAS
No mesmo evento, as mantidas da 

Fundação do ABC receberam 11 placas 
referentes ao cumprimento do “Desafio 

reconhecimento

Projeto de transporte institucional e redução da poluição atmosférica leva premiação máxima no 11º Seminário Hospitais Saudáveis

evento da Secretaria de estado da Saúde foi promovido no auditório do Hospital Santa Catarina, em São paulo

edmilson Magalhães

Grande idealizador do Fórum 
em Saúde e Sustentabilidade da 
Fundação do ABC, o ex-funcionário 
do departamento de Qualidade da 
Fundação do ABC, José Alexandre Fi-
lho, faleceu em setembro, justamente 
no período de organização do even-
to para o qual se dedicou por tantos 
anos. Deixou uma filha e a esposa, 
Denise Peselli Alexandre, que compa-
receu à edição deste ano para receber 
uma placa de homenagem póstuma 

em memória

em menção de agradecimento. 
José Alexandre passou boa parte 

da sua vida profissional no Hospital 
Estadual Mário Covas de Santo André. 
Usou de conhecimento técnico e de cria-
tividade para proporcionar, com custo 
zero, melhorias diversas para pacientes 
e funcionários. Graças a um trabalho 
pioneiro, ajudou a unidade a conquistar 
por dois anos consecutivos, em 2009 e 
2010, o título de Hospital Amigo do Meio 
Ambiente. Já na FUABC, coordenou a 

estruturação do Programa de Saúde e 
Meio Ambiente da unidade. 

“Falar em Sustentabilidade na Fun-
dação do ABC é falar de José Alexan-
dre. Trabalhamos muito tempo juntos, 
especialmente no Hospital Estadual 
Mário Covas. Era honrado e muito 
trabalhador. Se hoje existem projetos 
de Sustentabilidade nesta instituição, 
é graças ao trabalho iniciado por ele”, 
disse o secretário de Saúde de São 
Bernardo, Dr. Geraldo Reple.  

Fundação do ABC e amigos homenageiam José Alexandre Filho

A esposa Denise peselli Alexandre recebe placa de homenagem 
de pedro Charles, da Fundação do ABC

a Saúde pelo Clima” e “Desafio Resídu-
os”, campanhas mundiais coordenadas 
no Brasil pela Rede Global Hospitais 
Verdes e Saudáveis. O reconhecimen-
to é feito mediante avaliação de dados 
inseridos pela unidade na plataforma 
digital destinada às iniciativas. 

Receberam as placas: AME Praia 

Grande, AME Mauá, Faculdade de Me-
dicina do ABC, Hospital Estadual Mário 
Covas (HEMC), UPA São João de Gua-
rulhos, Hospital Nardini de Mauá, Cen-
tro Hospitalar do Sistema Penitenciário 
(CHSP) e Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas do Guarujá – sendo os três últimos 
vencedores dos dois desafios. 

As unidades da FUABC também 
receberam dez menções honrosas pelo 
desenvolvimento de projetos de relevân-
cia ambiental. Cinco foram destinadas ao 
CHSP e as demais para: HEMC, Hospital 
Estadual de Francisco Morato, Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas II, Contrato de 
Gestão São Mateus e AME Mauá.
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São Caetano promove semana de 
conscientização e testes de HIV e sífilis

O Dezembro Vermelho, mês de 
prevenção ao HIV/Aids e outras doen-
ças sexualmente transmissíveis, teve 
ações de conscientização promovidas 
pela Secretaria de Saúde de São Ca-
etano. De 3 a 7 de dezembro foram 
realizados testes rápidos de HIV e 
sífilis em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) e no Centro de Tes-
tagem e Aconselhamento do Centro de 
Prevenção e Assistência às Doenças 

Infecciosas (Cepadi). 
“A ação teve como objetivo cons-

cientizar a população para a impor-
tância da prevenção dessas doenças, 
com orientações, aconselhamentos e 
com a oferta de testes rápidos”, ex-
plica o coordenador da área técnica 
do Programa Municipal de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, Aids e 
Hepatites Virais, Alexandre Yama-
çake. “A testagem é o caminho para 

o cuidado contínuo, diagnóstico, trata-
mento, retenção e supressão viral. O 
exame é rápido, seguro e o resultado 
é entregue em alguns minutos”.

De acordo com o especialista, atual- 
mente 772 pessoas estão em tratamen-
to de HIV na rede municipal de São 
Caetano. “Outro dado preocupante é 
o aumento dos registros de sífilis, uma 
vez que a rede atendeu mais de 1.800 
casos em 2018”, revela Alexandre.

Dia 26 de novembro a Secretaria 
de Saúde realizou uma atualização 
com os profissionais das equipes de 
enfermagem da Rede de Atenção 
Básica, Hospital Maternidade Dr. 
Euryclides de Jesus Zerbini e Hos-
pital de Emergências Albert Sabin 
para as novas marcas e modelos 
de testagem. Assim, todas as UBSs 
contaram com técnicos treinados 
para atender a demanda.

A Disciplina de Urologia 
da Faculdade de Medicina 
do ABC organizou ativida-
de relativa à campanha No-
vembro Azul, mês mundial 
de combate ao câncer de 
próstata. A palestra dirigida 
aos funcionários foi minis-
trada pelo professor titular 
da disciplina, Dr. Sidney 
Glina, dia 27 de novembro, 

O Hospital Estadual de 
Francisco Morato (HEFM) 
promoveu em novembro, 
durante dois dias, atividade 
sobre a prevenção do câncer 
de próstata. Em visita aos 

Dezembro vermelho

novembro azul

Atualmente, 772 pacientes estão em tratamento contra a Aids na rede municipal de Saúde

palestra com professor titular de Urologia da FMABC, Dr. Sidney glina

Divulgação/pMSCS

no anfiteatro da Urologia. Na 
ocasião os presentes puderam 
tirar dúvidas sobre esta e outras 
enfermidades que afetam a po-
pulação masculina. 

O docente alertou os cola-
boradores sobre os perigos da 
doença, atualmente o segundo 
câncer que mais mata homens 
no mundo, atrás apenas do 
câncer de pulmão. Por meio de 

setores, os membros da Comis-
são Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) entregaram 
laços azuis alusivos à cor da 
campanha e deram orientações 
gerais sobre o tema. Para atingir 

a todos os plantões, a unidade 
exibiu aos colaboradores um do-
cumentário sobre o Novembro 
Azul produzido pelo programa 
Panorama, da TV Cultura.

Já a equipe do Ambulatório 

Médico de Especialidades (AME) 
de Mauá vestiu a cor da campa-
nha e enfeitou a entrada da uni-
dade com banners explicativos 
para estimular a conscientização 
dos pacientes. 

Urologia da FMABC orienta funcionários sobre câncer de próstata

Hospital de Francisco Morato e AMEs Santo André e Mauá promovem campanhas

Testes rápidos foram disponibilizados 
em todas as UBSs

Orientações a pacientes no AMe Santo AndréFuncionários do AMe Mauá enfeitaram entrada da unidadeHeFM exibiu documentário sobre o tema

linguagem dinâmica, também 
foram abordados temas como 
incidência na família, fatores de 
risco, tratamento e diagnóstico 
precoce. “Se o câncer for diag-
nosticado dentro da próstata, a 
possibilidade de cura é de 90%. 
Se espalhar, a chance diminui 
muito. Como a doença não apre-
senta sintomas na fase inicial, só 
é possível descobri-la ao fazer o 

Em Santo André, o AME 
promoveu palestra aos funcioná-
rios com o urologista Dr. Carlos 
Eduardo Bonafé sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce, 
além de realizar intervenções 

exame da próstata”, disse 
o professor, referindo-se ao 
exame de toque retal. 

O recomendável é que 
homens que tenham caso 
da doença na família façam 
o exame anualmente após 
os 45 anos. Já quem não 
possui histórico familiar 
deve realizá-lo a partir dos 
50 anos. 

com pacientes nas salas 
de espera. O Ministério da 
Saúde prevê que, até o fim 
de 2018, sejam confirmados 
68 mil novos casos da doen-
ça no Brasil.
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Unidade conta com 14 consultórios e atenderá demandas de toda a cidade em áreas como pneumologia, dermatologia e endocrinologia

Santo André entrega novo 
Centro Médico de Especialidades

Os moradores de Santo André ga-
nharam dia 21 de novembro mais um 
equipamento de saúde concluído por 
meio do programa Qualisaúde. O novo 
Centro Médico de Especialidades, lo-
calizado no Centro, atenderá pacien-
tes previamente agendados. O espaço 
foi equipado com totem de senhas 
e possui duas salas de espera, 14 
consultórios, farmácia, sala de proce-
dimentos, seis pontos de atendimento 
na recepção, além de brinquedoteca 
e padrão visual moderno.

O novo equipamento fica na Rua 
Xavier de Toledo e receberá as deman-
das de todo o município nas áreas de 
dermatologia, otorrinolaringologia, en-
docrinologia, pneumologia e gastroen- 

terologia adulto e infantil. No local, 
também serão feitos os atendimentos 
exclusivos pediátricos de hematologia, 
nefrologia, neurologia, nutrologia e 
reumatologia.

A reestruturação não se restringiu 
à parte física. A oferta de consultas das 
especialidades, que no outro endereço 
era de 4.000 atendimentos mensais, 
vai para 7.000 agendamentos por mês, 
um salto de 75% na capacidade de 
atendimento.

“No começo muita gente duvidou 
desse programa, mas não dá pra ter 
um resultado diferente sem mudar o 
jeito de fazer as coisas. Nunca se tratou 
apenas de reformar unidades. Sempre 
quisemos dar um novo padrão para a 

no centro

evento de inauguração contou com a presença do prefeito paulo Serra

Helber Aggio/pSA

Prefeitura recebeu duas ambulâncias e duas motolâncias; demais veículos chegarão até início de 2019
A Prefeitura de Santo André oficializou 

dia 7 de novembro o início do processo de 
informatização de toda a rede de saúde 
municipal, dentro do programa Qualisaúde. 
Com a instalação do sistema SissOnline, 
qualquer serviço de saúde da administração 
municipal terá acesso de forma unificada ao 
histórico médico do paciente, haverá revisão 
dos cadastros duplicados do Cartão SUS, 
instalação de totens de senha e será possível 
verificar o tempo de espera para atendimento 
de cada usuário nas unidades.

A transição terá como modelo o funcio-
namento da UPA Bangu, Clínica da Família 
Jardim Cipreste e Policlínicas Campestre e 
Bom Pastor, equipamentos recém-moderni-
zados e qualificados pelo programa, onde o 
sistema já opera.

Para a implantação, custeio mensal, aqui-
sição de novos equipamentos e capacitação 
dos funcionários, a Secretaria de Saúde pro-
jeta investimento total para os três próximos 
anos de R$ 6 milhões, por meio de contrato 
permanente via Fundação do ABC.

Santo André passou a contar dia 29 de no-
vembro com duas novas ambulâncias de suporte 
avançado, além de duas motolâncias. Os novos 
equipamentos proporcionarão atendimento pré-
hospitalar e oferecerá às vítimas os recursos 
necessários com mais agilidade.  

“Comemoramos mais esta entrega para a 
Saúde, que contribui para serviços de qualidade 
que vão além de equipamentos físicos. Agora 
temos quatro motolâncias para servir a popu-
lação. Além destas duas novas ambulâncias, 
teremos mais dez que ainda estão por vir até o 
início do próximo ano. Isso é resultado de um 
trabalho efetivo neste um ano e 11 meses, já que 
Santo André não contava com equipamentos 
desta qualidade e suporte avançado”, destacou 
o prefeito Paulo Serra. 

Cada ambulância doada pelo Ministério da 
Saúde custou R$ 172 mil e conta com rede de 
oxigênio e ar comprimido, oxigênio portátil, duas 
pranchas longas, GPS, ar-condicionado e toda 
infraestrutura elétrica, além de mobiliário de uma 
UTI móvel. Devido à grande resolutividade e agi-
lidade que a equipe da motolância tem oferecido 

equipe do SAMU e do departamento de Urgência e emergência da prefeitura de Santo André

melhoriasinvestimento

Rede de saúde será 
100% informatizada

Cidade receberá reforço de 12 novas ambulâncias
Helber Aggio/pSA

à população andreense, a Guarda Civil Municipal 
de Santo André doou duas motos ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que 
foram adequadas conforme legislação do Minis-
tério da Saúde. 

O SAMU tem como objetivo atender de for-
ma rápida vítimas em situação de urgência ou 
emergência, reduzindo o sofrimento e riscos de 
sequelas ou morte. Por meio do número 192, a 

Central de Regulação Médica recebe em média 
8.000 ligações ao mês. 

Santo André conta com três tipos de equipes: 
Unidade de Suporte Avançado de Vida, composta 
por médico, enfermeiro e condutores; Suporte 
Básico de Vida, com técnico/auxiliar de enferma-
gem e condutor; e as motolâncias, que contam 
com enfermeiros que realizam média de 3.000 
atendimentos mensais.

saúde pública andreense. E antes mes-
mo de chegar à metade desta gestão já 

estamos recebendo o retorno positivo 
dos usuários, que estão vendo a melho-

ra nos locais que foram reinaugurados”, 
disse o prefeito Paulo Serra.
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Com 80% de trabalhos inéditos, exposição em São Bernardo segue até o fim de janeiro

Wagner Kuroiwa expõe obras em
galeria do Golden Square Shopping

arte

Médico e artista plástico, Wagner 
Kuroiwa tem 25 obras expostas na 
Galeria Cia. Arte e Cultura do Golden 
Square Shopping, em São Bernardo. 
O lançamento da mostra ocorreu em 
vernissage organizada dia 7 de de-
zembro. A exposição aberta ao público 
teve início no dia seguinte e irá até o 
fim de janeiro, com entrada franca e 
funcionamento durante o expediente 
do shopping: de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 22h, aos sábados, domin-
gos e feriados, das 11h às 22h.

Batizada “Arte Comtexto”, a 
exposição traz desenhos, pinturas 
e entalhes em temática variada, 
construídos a partir de cinco téc-
nicas distintas: aquarela, pastel, 
serigrafia, entalhe e acrílico sobre 
tela. Além disso, como o próprio 
nome da mostra sugere, todas as 
25 obras são acompanhadas de um 
texto correlato do próprio artista, 
escrito em forma de conto, poema, 
prosa, crônica ou verso.

“Trago para essa exposição in-
dividual meus trabalhos mais recen-
tes. Cerca de 80% das obras nunca 
foram expostas”, revela Wagner Ku-
roiwa, que completa: “É uma alegria 
muito grande expor em São Bernar-
do, cidade que me acolheu como ci-
dadão. Como forma de homenagem, 
uma das pinturas separadas é a do 
KM 18 da Rodovia Anchieta”, revela 
o artista plástico natural de Garça, 
no interior de São Paulo, que em 
2017 recebeu do Poder Legislativo 
de São Bernardo o título de ‘Cidadão 
São-Bernardense’.

DeSTAQUe ARTÍSTICO
Reconhecido pelo trabalho rico 

em detalhes e pelas telas de cores 
fortes, o artista plástico Wagner Ku-
roiwa faz parte da geração de pintores 
descendentes de japoneses que in-
fluenciaram a cena artística brasileira 
nas últimas décadas. Traz mais de 40 
exposições individuais no currículo e 

Wagner Kuroiwa com um dos quadros que estão na exposição de São Bernardo, a pintura do KM 18 da Rodovia Anchieta

A Harvard T.H. Chan School of 
Public Heath está com inscrições 
abertas para a 8ª edição do curso de 
pesquisa clínica “PPCR - Principles 
and Practice of Clinical Research”, 
cujas aulas ocorrem em parceria 
com o Centro de Estudos e Pes-
quisas de Hematologia e Oncologia 
da Faculdade de Medicina do ABC 
(CEPHO-FMABC). As inscrições vão 
até 31 de dezembro 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 con-
ceituadas instituições de ensino e 
pesquisa do mundo.

agenDa acaDêmica

Com início em 2019, modalidade de ensino é realizada em parceria com a Faculdade de Medicina do ABC, com aulas em Santo André 

Formatura da 7ª turma ocorreu em 10 de novembro, na praia do Forte, na Bahia: Vitor Mauad, 
Victor Borducchi, Marcella Savordelli, Lara pessotto, Clarissa Almeida e Fauze Camargo

Harvard inscreve para 8ª turma de pesquisa clínica na Medicina ABC

ver habilidades na área de pesqui-
sa clínica. As aulas ocorrerão às 
quintas-feiras, das 17h às 20h. Toda 
a seleção, análises de currículo e 
dos requisitos mínimos necessários 
serão feitas diretamente pela equipe 
da Harvard, assim como a emissão 
dos certificados de conclusão.

Interessados podem obter 
mais informações e se inscre-

ver pelo site http://ppcr.org/
ppcr/index.php?option=com_

rsform&Itemid=289, ou diretamen-
te no CepHO, com pâmela Nunes: 

(11) 4993-5491, e-mail  
pamela.nunes@cepho.org.br.

O curso de pesquisa clínica da 
Harvard tem duração de nove meses, 
com encontros semanais no anfitea-
tro do CEPHO, no próprio campus da 
FMABC em Santo André. As aulas 
serão ministradas por professores 
norte-americanos, que estarão ao 
vivo via videoconferência. A equipe 
do CEPHO coordenará os trabalhos 
presencialmente, assim como as di-
nâmicas de grupo e demais atividades 
que necessitem de interação entre os 
alunos, inclusive com participação de 
grupos de outras partes do mundo.

Podem se inscrever professores, 
pesquisadores e alunos interessados 
em conhecer os conceitos e desenvol-

dezenas de coletivas. 
Em 1995, apresentou seus tra-

balhos ao lado de mestres como Ma-
nabu Mabe e Tikashi Fukushima, em 
exposições em São Paulo e Curitiba. 
Acumula considerável produção e 

prêmios, como no Salão Bunkyo de 
Artes Plásticas, em 1997 e 1998, e 
menção honrosa do Open Studio 
da União Cultural Brasil-Estados 
Unidos, em 1999.

Além de médico e artista plás-

tico, Wagner Kuroiwa é diretor do 
Departamento de Proteção à Saúde 
e Vigilâncias de São Bernardo e in-
tegra o Conselho de Curadores da 
Fundação do ABC, onde foi vice-
presidente em 2017.
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Evento “De 0 a 1.000 dias, um conceito para a vida toda” ocorreu no Cenforpe

Unidade possui atualmente 20 leitos de UTI e 18 na área de Urgência

Diminuir os índices de 
mortalidade infantil e ofere-
cer mais qualidade de vida 
às crianças. Com essa 
proposta, o secretário de 
Saúde de São Bernardo, Dr. 
Geraldo Reple, deu início 
ao 1º Encontro Municipal da 
Infância “De 0 a 1.000 dias, 
um conceito para a vida 
toda”, que ocorreu entre os 
dias 13 e 14 de novembro, 
no Centro de Formação de 
Professores (Cenforpe), 
no bairro Planalto. Mais de 
600 profissionais da Saúde 
participaram do evento de 
capacitação.

O encontro foi baseado 
em cursos rápidos, pales-
tras e rodas de conversa, 
com foco em aprofundar 
assuntos importantes para 
uma infância saudável, 
como aleitamento materno 

O Hospital Nardini de 
Mauá entregou, dia 8 de 
novembro, a nova ala de 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) do 1º andar. Os dez 
leitos foram revitalizados para 
acomodação dos pacientes 
que necessitam de cuidados 
intensivos. O hospital é refe-
rência para a população de 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra.

A unidade possui atual- 
mente 20 leitos de UTI, 
sendo os outros dez loca-
lizados em ala do 6º andar. 
Além disso, na área de Ur-
gência, também dispõe de 

atualização

mauá

Capacitação em São Bernardo busca 
redução da mortalidade infantil

Hospital Nardini entrega 
revitalização de dez leitos de UTI

Faculdade em Santo André foi escolhida sede do Pré-Congresso do 
Colégio Ibero Latino-Americano de Dermatologia (CILAD 2018)

Medicina ABC recebe  
médicos do mundo

todo para cursos práticos  
de Dermatologia

A disciplina de Dermatolo-
gia da Faculdade de Medicina 
do ABC foi escolhida sede 
para o Pré-Congresso da 22ª 
edição do Congresso do Colé-
gio Ibero Latino-Americano de 
Dermatologia – o CILAD 2018. 
O evento principal ocorreu de 
14 a 17 de novembro, no World 
Trade Center São Paulo. Já o 
Pré-Congresso reuniu 40 cur-
sos eminentemente práticos e 
ocorreu no Instituto da Pele da 
FMABC, dias 12 e 13.

A programação científica 
do CILAD contou com cerca 
de 500 speakers, divididos em 
mais de 100 sessões nos for-
matos de conferências magis-
trais, cursos práticos, fóruns, 
simpósios, sessões interati-
vas, workshops e simpósios. 
Ao todo foram 25 convidados 
internacionais, especialistas 
em diversas áreas e das mais 
variadas partes do mundo, 
como Estados Unidos, Espa-
nha, Suíça, Canadá, Argentina, 
Itália, Portugal, Romênia, Chile 
e França.

“Esta foi a primeira vez que 
São Paulo sediou o congresso 
do CILAD, que em seu esforço 
contínuo para integrar e atua-
lizar seus membros e derma-
tologistas da América Latina, 
Espanha e Portugal, promove 
a realização deste encontro e 
a internacionalização da der-
matologia brasileira”, disse o 
presidente do CILAD 2018, Dr. 
Paulo Cunha, que acrescenta: 
“Trabalhamos e pesquisamos 
incessantemente para trazer 
um programa científico com-
pleto nas grandes áreas da 
Dermatologia clínica, cirúrgi-
ca e cosmiátrica e nosso ob-
jetivo fundamental é divulgar 
conhecimentos dermatológicos 
atualizados. Tivemos no CILAD 
2018 professores mundialmen-
te famosos por suas pesquisas 
e artigos em livros e revistas 
e vida acadêmica, com o que 
há de melhor na Dermatologia 
mundial”.

pRÉ-CONgReSSO
Centenas de dermatolo-

gistas compareceram ao Pré-
Congresso do CILAD 2018, que 
ocorreu no Instituto da Pele 
da Faculdade de Medicina do 
ABC, no campus universitário 
em Santo André. Foram 40 cur-
sos para profissionais de todo o 
mundo, nas áreas clínica, cirúr-
gica, estética e cosmiátrica. 

“É uma grande honra para 
a disciplina de Dermatologia ter 
a oportunidade de sediar um 
evento internacional tão gran-
dioso, responsável por reunir 
na FMABC profissionais da 
Dermatologia dos mais diversos 
países. Além disso, trata-se de 
um importante reconhecimento 
do trabalho que temos desen-
volvido ao longo dos anos, no 
ensino, na pesquisa e na assis-
tência, pela qual já chegamos a 
realizar mais de 40 mil atendi-
mentos por ano no Ambulatório 
de Dermatologia”, comemora o 
professor titular de Dermatolo-
gia da Faculdade de Medicina 
do ABC e vice-presidente do 
CILAD 2018, Dr. Carlos Santos 
Machado Filho.

referência

Secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. geraldo Reple

Os leitos foram modernizados para acomodação dos pacientes que 
necessitam de cuidados intensivos

Divulgação/pMSBC

e o vínculo familiar. Também 
foram promovidas aulas de 
primeiros socorros, importân-
cia da saúde bucal e práticas 
de terapias alternativas, como 
shantala.

Entre os destaques da progra-
mação estiveram as participações 
das professoras do Departamento 
de Pediatria da Faculdade de Me-

12 leitos na área de Choque e 
seis leitos na Área Amarela. 

No primeiro andar tam-
bém foram modernizados os 
ambientes do almoxarifado, 
farmácia, conforto médico e 
sala do Coreme (Comissão 

dicina do ABC, Dra. Fabíola 
Isabel Suano de Souza, que 
falou sobre “O conceito 1000 
dias”, e Dra. Roseli Oselka 
Saccardo Sarni, responsável 
pelo tema “Guia alimentar”. 
Especialistas no tema, as dou-
toras da FMABC lançaram em 
2017 o livro “De 0 a 1000 - Os 
dias decisivos do bebê”.

de Residência Médica). Já 
no 2º andar, a recepção foi 
entregue com nova pintura 
e sistema de iluminação, e 
a sala de capelania refor-
mada para a visita de fiéis 
de todas as religiões. 

Instituto da Pele da FMABC ministrou 40 cursos para profissionais de todo o mundo nas  
áreas clínica, cirúrgica, estética e cosmiátrica
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Método também está sendo implantado em São paulo e Curitiba

evento reuniu médicos e enfermeiros das áreas de pediatria e Neonatologia

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

Hospital Irmã Dulce aborda serviço 
inovador à criança com autismo

Praia granDe

Um modelo de atendimento dife-
renciado para crianças com autismo 
foi apresentado em novembro aos pro-
fissionais de saúde que atuam na rede 
básica e no Complexo Hospitalar Irmã 
Dulce, em Praia Grande. Denominado 
Serviço de Intervenção Precoce no 
Transtorno do Espectro Autista (SIP-
TEA), a iniciativa visa oferecer atenção 
e cuidados na fase infantil para evitar 
complicações futuras. As equipes fo-
ram 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 
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 tra-
balho multidisciplinar simultâneo com 

crianças que apresentem risco para o 
autismo, antes mesmo do diagnóstico 
oficial.

De acordo com uma das pales-
trantes, a assistente social Amanda 
Prado Honorato, o atendimento inter-
profissional é feito por fonoaudiólogos, 
psicólogos, terapeutas ocupacionais e 
assistentes sociais. “A intervenção de 
todos os profissionais de forma con-
junta com a família é um modelo mais 
eficiente que o modelo ambulatorial, 
em que a criança é trabalhada por 
cada profissional separadamente sem 
a participação da família. Em casa, 
como na escola, esses ambientes 
naturais recebem capacitação para 
continuidade da intervenção”, disse.

Além de auxiliar os pais na iden-
tificação de sinais do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), a medida pos-
sibilita cuidados cruciais na faixa etária 
em que a criança com autismo atinge 
o máximo de seu desenvolvimento 
cerebral, evitando o comprometimento 

Em novembro, no mês da Pre-
maturidade, um treinamento com 
profissionais de saúde abordou 
todos os cuidados necessários aos 
bebês prematuros e recém-nasci-
dos internados na UTI Neonatal do 
Hospital Municipal Irmã Dulce, em 
Praia Grande. Além da importân-
cia da amamentação e da atenção 
aos procedimentos na unidade, as 
equipes debateram estratégias para 
capacitar mães para que possam dar 
prosseguimento ao atendimento em 
casa, após a alta hospitalar. O evento 
ocorreu dia 14 de novembro. 

O Método Canguru (técnica em 
que o bebê fica pele a pele com a 

avanços

Capacitação abordou protocolos que devem ser respeitados para proteger a saúde de recém-nascidos 

Unidade qualifica cuidados com bebês na UTI Neonatal

destacou os riscos que os bebês 
correm quando o leite é substituído 
pelo tipo industrializado. 

“Durante a internação, nossa 
orientação às mães é ressaltar a 
importância do leite materno para 
a continuidade do tratamento e me-
lhora do bebê, falando ainda sobre 
os riscos que a criança corre quando 
não recebe as propriedades presen-
tes no leite materno”, destacou.

Os demais protocolos e rotina 
do atendimento foram debatidos 
pelo enfermeiro Manuel dos San-
tos, que mereceu um agradeci-
mento especial no evento por sua 
atuação no setor. 

mãe) e os benefícios da amamentação 
foram alguns dos assuntos expostos 
por auxiliares de Enfermagem que atu-
am na assistência às mães. Segundo a 
auxiliar de enfermagem Mayara Rodri-
gues, quando o bebê tem alta médica 
é comum algumas mães ficarem deso-
rientadas sobre como agir. “Algumas se 
sentem incapazes de cuidar do filho. O 
que nós fazemos é demonstrar que é 
possível prosseguir com o cuidado do 
bebê em casa”, disse.

A dificuldade para ordenha (como 
retirar o leite quando o bebê não con-
segue pegar o peito) foi outro aspecto 
abordado pela também auxiliar de en-
fermagem, Liliane Novais, que ainda 

da evolução da assistência.
Segundo a terapeuta ocupacio-

nal, 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, incluindo 
as escolas para alcançar melhor re-
sultado”, destacou.




