
Com investimento de R$ 6 milhões, o Hospital Albert Sabin de São Caetano foi reaberto em março pela Prefeitura. No prédio anexo também 
foi entregue a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Juntos os serviços poderão realizar mensalmente mais de 20 mil 

atendimentos de urgência e emergência adulto e infantil, além de internações, exames e consultas. Ampla reforma foi custeada  
em parceria com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). – Pág. 9

São Caetano reinaugura Hospital Albert Sabin  
e entrega primeira UPA da cidade
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consecutivos, para conseguirmos 

colocar as coisas, novamente, 

em seus devidos lugares. Graças 

a esse comprometimento, a esse 

compromisso com a instituição, rei-

niciamos as atividades em tempo 

recorde. Após três dias, as aulas 

foram retomadas.

Providências importantes foram 

tomadas de imediato, como a rea-

lização de boletim de ocorrência e 

confecção de laudos técnicos sobre 

as perdas. Neste momento, estamos 

debruçados no levantamento minu-

cioso de todos os danos causados 

pela enchente, que serão reunidos 

em um inventário, a ser encaminha-

do à nossa mantenedora, a Fun-

dação do ABC. Esperamos, dessa 

Conselho de Curadores (Titulares): Adriana 
Berringer Stephan; Ari Bolonhezi; Carolina Fargio-
re Dantas de Assis; Edson Raddi; Felix Saverio 
Majorana; Hugo Macedo Junior; José Antonio Ace-
mel Romero; José Cláudio Simões; Juarez Tadeu 
Ginez; Letícia Pedroso Regis; Luiz Antonio Della 
Negra; Luiz Mario Pereira de Souza Gomes; Mar-
cos Sergio Gonçalves Fontes; Pedro Luiz Mattos 
Silva Botaro; Roberto Picarte Milani; Rodrigo Grizzo 
Barreto de Chaves; 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 Medi-
cina 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 Anchieta, Hospital Municipal Universitá-
rio, 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 Sabin, Hospital São Caetano, 
Hospital Euryclides de Jesus Zerbini e Complexo 
Municipal de Saúde); 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 região do ABC passou recen-

temente por uma grande catástrofe, 

que levou as prefeituras a declara-

rem situação de emergência. Em 

meio a alagamentos de proporções 

inimagináveis, o campus de nosso 

Centro Universitário não foi pou-

pado. Tivemos que enfrentar um 

verdadeiro desastre. Foram muitas 

perdas, tristeza e consternação 

com o saldo encontrado. Mas, nas 

grandes crises, surgem as grandes 

soluções.

Na reunião deste mês do Con-

selho Universitário, agradeci publi-

camente toda a comunidade acadê-

mica. Faço o mesmo neste espaço 

editorial. Funcionários, alunos, pais 

de alunos e diversas outras pessoas 

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

Tecnologia

Nas grandes crises, grandes soluções
forma, obter recursos do Poder 

Público – municípios instituidores 

e Governo do Estado de São Paulo 

– para reparação dos danos. Ainda 

é cedo para uma avaliação comple-

ta, mas as estimativas iniciais indi-

cam prejuízo de aproximadamente  

R$ 10 milhões.

Por fim, depois do caos inicia-

do na tempestade de uma noite de 

domingo, vivemos dias intensos de 

uma semana marcada por solidarie-

dade, companheirismo, colaboração, 

amizade e de amor incondicional 

pelo Centro Universitário, por nossa 

querida Faculdade de Medicina do 

ABC. Os gestos, as ações e a von-

tade comum de ter de volta o nosso 

campus jamais serão esquecidos.

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 Comunicação e Marketing da FUABC. Tex-
tos: Eduardo Nascimento e Maíra Sanches; 
Editoração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio 
Operacional (Textos e Fotos): Eduardo Nasci-
mento, Fernando Valini, Luciana Ferreira,  Maíra 
Sanches, Kamila Saar Donato, 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.

que amam essa faculdade se en-

gajaram em um árduo trabalho de 

reestruturação do campus. Tivemos 

pessoas empenhadas 24 horas por 

dia, durante praticamente três dias 

prof. Dr. David Everson Uip
Reitor do Centro Universitário Saúde ABC

Divulgação SES/Sp

A alta tecnologia nos serviços de 
diagnósticos por imagem já imprime 
mais assertividade e precisão nos re-
sultados dos exames realizados nas 
unidades de saúde da rede municipal 
de São Caetano. Em visita à sede 
da Fundação Instituto de Pesquisa e 
Estudo de Diagnóstico por Imagem 
(FIDI), dia 12 de fevereiro, na Capital, 
representantes da Secretaria de Saú-
de tiveram acesso aos detalhes dos 
recursos de inteligência artificial que 
a empresa dispõe ao município e que 
já estão em uso na cidade.

“São inovações tecnológicas que 
trazem melhor desempenho na ges-
tão das informações para otimizar a 
produtividade, auxiliar na tomada de 
decisões e na solução de problemas”, 
resume a secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone. “Temos à disposição um 
software com tecnologia israelense, 
inédito no Brasil, que identifica possí-
veis anormalidades nos exames e os 
priorizam para que sejam laudados com 
mais urgência. Dessa forma, podemos 
ter assertividade de mais de 99% no 
diagnóstico de patologias graves, o 

Rede dispõe de software que identifica anormalidades nos exames e prioriza laudos urgentes

São Caetano aprimora gestão de exames de imagem

que pode ser classificado como gran-
de aliado dos médicos radiologistas 
e importante recurso na acurácia dos 
laudos”, completa.

O histórico dos exames dos pa-
cientes pode ser acessado pela nu-
vem (imagens e laudos) de qualquer 
unidade da base da FIDI. Dessa forma, 

evita-se que o mesmo procedimento 
seja realizado repetidamente, sem 
necessidade, gerando economia e 
reduzindo a exposição do paciente à 
radiação, por exemplo.

Com dispositivos exclusivos, a rea-
lização de exames em São Caetano 
pode ser acompanhada em tempo real 

da sede da empresa, por especialista, 
que atua como segunda opinião no 
diagnóstico.

Em 2018, mais de 160 mil exames 
de imagem como raio X, ultrassonogra-
fia, mamografia, tomografia, ressonân-
cia magnética e densitometria óssea 
foram realizados em São Caetano.

Divulgação/pMSCS
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fmabc

Membros da Reitoria do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), junta-
mente com investigadores principais e 
coordenadores clínicos do Centro de 
Pesquisa Clínica da FMABC, estiveram 
reunidos em fevereiro para receber a 
certificação de qualidade ‘Prime Site’, 
conferida pela multinacional IQVIA - 
The Human Data Science. Desde en-
tão, o ABC Paulista passou a contar 
com o primeiro centro do País detentor 
da honraria e o segundo em toda a 
América Latina.

A certificação Prime Site entre-
gue ao Centro de Pesquisa Clínica da 
FMABC é válida tanto para a unidade 
instalada no campus universitário, 
como para as demais unidades que 
integram o Departamento de Pesquisa 
Clínica: Centro de Estudos e Pesquisas 
de Hematologia e Oncologia (CEPHO), 
Centro de Pesquisas CEPES, Centro 
Multidisciplinar de Estudos Clínicos 
(CEMEC) de Santo André e CEMEC 
São Bernardo.

“A parceria entre FMABC e IQVIA 
tem grande importância no cenário 
científico nacional, pois hoje fazemos 
parte de um seleto grupo mundial de 
centros de pesquisas ‘Prime Site’. Por 
esse reconhecimento, passaremos a 
receber maior volume de projetos 
clínicos inovadores. Esses estudos 
beneficiam diretamente os pacientes, 
que passam a ter acesso a terapias e 
medicações de ponta, muitas ainda in-
disponíveis no Brasil, mas já utilizadas 
com sucesso em países da Europa e 
nos Estados Unidos”, explica o coorde-
nador de Pesquisa Clínica da Faculda-
de de Medicina do ABC, Flávio Correa. 
“A aliança com a IQVIA também trará 
grandes avanços e aprimoramentos 
técnicos, pois engloba programas de 
treinamentos, aperfeiçoamento dos 
médicos investigadores principais e 
da equipe de coordenadores clínicos, 
o que auxiliará sobremaneira na con-
dução dos estudos clínicos com qua-
lidade, atenção à assistência clínica e 
ética nos projetos”, completou. 

Segundo Correa, FMABC e IQVIA 
também desenvolverão projetos com 
mapeamento de todos os municípios do 
Grande ABC, para o melhor conhecimen-
to das doenças mais prevalentes, perfil 
populacional e acompanhamento do his-
tórico de doenças crônicas, desde o início 
do tratamento na Atenção Básica até a 
chegada ao serviço especializado.

A certificação da IQVIA à FMABC 
foi oficializada durante jantar festivo no 
restaurante Baby Beef Jardim, em 14 
de fevereiro, e contou com a presença 
dos principais membros da IQVIA e de 
diversas autoridades, entre as quais o 
reitor do Centro Universitário Saúde 
ABC, Dr. David Everson Uip.

COOpERAÇÃO 
INTERNACIONAL
A aliança entre Faculdade de Me-

dicina do ABC e IQVIA foi assinada 
em outubro de 2018, com duração de 
cinco anos. O objetivo é a colaboração 
para elevar a participação e a condução 
de ensaios clínicos pela FMABC, sob 

supervisão da IQVIA.
Conforme acordado entre as par-

tes, a FMABC é responsável pelos as-
pectos de operação e gerenciamento 
dos ensaios clínicos, incluindo a manu-
tenção das instalações e equipamen-
tos, e também pelo recrutamento de 
pacientes. Os estudos são conduzidos 
internamente pela faculdade, utilizan-
do a infraestrutura disponível e equipe 
multiprofissional própria.

Já a IQVIA atua 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 legislações correspondentes. Se-
rão realizadas avaliações periódicas 
para examinar as instalações e os pro-
cessos de trabalho da FMABC, a fim de 
garantir que estejam em conformidade 
com as leis brasileiras e regulamenta-
ções da ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), do FDA (Food and 
Drug Administration) – órgão respon-

sável pelo controle de medicamentos 
e alimentos nos Estados Unidos – e 
demais diretrizes internacionais.

Conforme o acordo de colaboração, 
não há retribuição financeira entre FMA-
BC e IQVIA. Trata-se de um contrato de 
cooperação científica, cujos ensaios clí-
nicos desenvolvidos serão patrocinados 
pelas indústrias contratantes.

IQVIA
A IQVIA atualmente é detentora de 

50% do mercado de pesquisa clínica 
em todo o mundo. É considerada uma 
das maiores fontes de dados de saúde 
com curadoria do mundo, com métodos 
inovadores 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.

Centro de Pesquisa Clínica é o primeiro do País 
a receber certificação de qualidade ‘Prime Site’

Multinacional IQVIA oficializou selo de excelência em fevereiro; reconhecimento possibilita ampliar volume de projetos clínicos inovadores

Certificação é válida para Centro de Pesquisas e demais unidades que integram o departamento



4 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | março de 2019

Por meio de doações, unidade recebeu nova pintura, decoração com mosaicos e reforma dos espaços

Fundo Social de São Caetano promove reforma 
de humanização do Centro de Oncologia

“O paciente não é só paciente. Ele 
é o amor de alguém”. O pensamen-
to está estampado nas paredes do 
Centro de Oncologia Luiz Rodrigues 
Neves, da Prefeitura de São Caetano. 
E faz parte da reforma de humaniza-
ção pela qual o espaço passou graças 
a uma iniciativa do Fundo Social de 
Solidariedade do município.

Em visita ao local dia 27 de feve-
reiro, a presidente do Fundo Social 
e primeira-dama Denise Auricchio, 
acompanhada do prefeito José Au-
ricchio Júnior, disse estar feliz pela 
transformação. “Está mais colorido. É 
um ambiente mais acolhedor para as 
pessoas que precisam do tratamento e 
para seus familiares”, disse Denise.

O Centro de Oncologia recebeu 
nova pintura, decoração (inclusive 
com mosaicos produzidos por volun-
tárias) e reforma de espaços - tudo 
cedido pelo Fundo Social. “Agradeço a 
todas as doações que permitiram essa 
reforma e especialmente a arquiteta 
Angela Tasca, que fez um trabalho 
lindo e voluntário por essa grande 
causa”, afirmou a primeira-dama.

O prefeito elogiou a organização 
do espaço e o atendimento. “O local 
ficou mais agradável. A equipe realiza 
um trabalho muito atencioso”, comen-
tou Auricchio.

A equipe é comandada pela Dra. 
Andrea Alencar, coordenadora da 
unidade. “Em dois anos reorganiza-
mos todo o setor de Oncologia. Com 
essa reforma, fechamos um ciclo de 
transformação com uma casa bonita 
e humana. Só tenho a agradecer esse 
olhar carinhoso da primeira-dama e 
do Fundo Social para com a gente”, 
disse Andrea.

pREFEITURA À FRENTE
Até o ano passado, o fornecimen-

to de medicamentos quimioterápicos 
era feito por meio de parceria com o 
Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de 
Carvalho. Porém, por deficiência no 
serviço, o contrato foi encerrado e a 
Prefeitura assumiu todo o atendimento 
e fornecimento de materiais do Centro 
de Oncologia. “Tudo está normalizado 
e funcionando perfeitamente”, afirma 
a coordenadora.

melhorias

Primeira-dama (ao centro), Denise Auricchio visitou a unidade na companhia do prefeito, José Auricchio Júnior 

A apresentação foi feita pela secretária de Saúde, Regina Maura Zetone

A audiência pública para a pres-
tação de contas do terceiro quadri-
mestre de 2018 da Secretaria de 
Saúde de São Caetano foi marcada 
pela transparência. A plenária, reali-
zada dia 27 de fevereiro, na Câma-
ra, reuniu vereadores, população e 
técnicos da pasta.

 A apresentação ficou por con-
ta da secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone, que detalhou todas 
as despesas e ações executadas 
no setor. Em 2018, a Prefeitura 
investiu 30% de suas receitas na 

audiência pública

área, o dobro do mínimo exigido pela 
Constituição Federal. Percentual que 
garante a modernização dos equipa-
mentos públicos, sistemas e processos, 
além da capacitação dos profissionais, 
refletindo na elevação da qualidade do 
atendimento prestado aos pacientes.

“Em breve a população de São 
Caetano terá um hospital de ponta, 
que será referência por muitos e mui-
tos anos”, destacou Regina Maura, 
em referência ao Hospital Municipal 
de Emergências Albert Sabin, rei-
naugurado dia 16 de março – o local 

também recebeu uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).

Além da transformação estrutural, o 
local conta com sistema de prontuário ele-
trônico para atendimentos mais ágeis e 
eficientes. Já o mobiliário é todo em inox, 
o que gera economia na manutenção.

A Saúde de São Caetano está 
inserida em amplo processo de infor-
matização dos departamentos públicos 
municipais. A Prefeitura tem investido 
em tecnologia como solução para 
modernizar os serviços e atender às 
demandas da população.

Transparência marca prestação de contas da Saúde 

Divulgação/pMSCS

Divulgação/pMSCS
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Entre 11 e 16 de março foram realizadas coletas de Papanicolau e exames preventivos de câncer de mama em todas as UBSs da cidade

São Bernardo atende mais de 5 mil 
pacientes na Semana da Mulher

Em comemoração ao mês da 
mulher, a Prefeitura de São Ber-
nardo ofertou, de 11 a 16 de março, 
atendimentos prioritários ao público 
feminino. Ao todo, 5.144 mulheres 
receberam atendimento nas 34 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs) da 
cidade. Foram realizadas consultas 
ginecológicas, coletas de Papanico-
lau, exames preventivos de câncer 
de mama e orientações sobre as 
Infecções Sexualmente Transmis-
síveis (ISTs). 

Somente a UBS São Pedro re-
gistrou mais de 410 atendimentos de 
Papanicolau durante a semana. As 
unidades com maior demanda do teste 
foram as dos bairros São Pedro, De-
marchi e Batistini. Nos casos em que 
foram detectadas anormalidades, as 
pacientes foram encaminhadas para 
realização de exames específicos. 

O prefeito Orlando Morando par-
ticipou da atividade dia 16 de mar-
ço, na UBS Rudge Ramos. Acom-
panhado pelo secretário de Saúde, 
Dr. Geraldo Reple, e pelo diretor do 

Departamento de Atenção Básica, 
Dr. Rodolfo Strufaldi, o chefe do Exe-
cutivo aproveitou para incentivar as 
mulheres a procurarem as unidades 
de Saúde. 

“Nosso objetivo é incentivar e 
dar mais uma oportunidade para que 
todas as mulheres mantenham os 
exames preventivos em dia. O câncer 
de mama e o de colo de útero são as 
doenças que mais atingem o público 
feminino. Por isso, precisamos estar 
atentos e conscientizar sobre o pro-
blema”, disse Morando. 

ApROVAÇÃO
Usuária da UBS Alves Dias, Jo-

sefa Rosa da Silva, 62 anos, com-
pareceu à unidade e parabenizou a 
iniciativa. “Todos os anos eu utilizo 
a ‘Semana da Mulher’ para realizar 
os meus exames preventivos e fico 
muito satisfeita por isso. Este ano, 
também criei coragem e fiz os testes 
rápidos de IST. Eu tinha vergonha de 
fazer, hoje fiz e estou indo para casa 
tranquila e satisfeita”, comemorou a 

muTirão

dona de casa. 
Além dos exames preventivos, 

as UBSs também promoveram pa-
lestras de conscientização sobre 
violência doméstica e o aumento do 
feminicídio. 

pARCERIA
Em paralelo à Semana da Mulher, 

a Prefeitura de São Bernardo também 
apoiou uma ação realizada pela So-
gesp (Associação de Obstetrícia e 
Ginecologia do Estado de São Pau-

lo) no Supermercado Sonda, dia 16 
de março. No local foram realizadas 
orientações sobre a saúde da mulher, 
testes rápidos de ISTs e vacinação 
contra a febre amarela. Ao todo, mais 
de 100 pessoas foram atendidas.

No Dia Internacional da Mulher, prefeito Orlando Morando presenteou pacientes internadas no HMU

Atividade foi integrada por colaboradores das 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 

Ao som de marchinhas de Car-
naval, fantasias e muita alegria, cer-
ca de 500 foliões participaram dia 
23 de fevereiro da 10ª edição do 
tradicional Bloco da Prevenção. O 
evento é formado por colaboradores 
das 34 Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e do Programa Municipal 
de Controle das Infecções Sexual- 
mente Transmissíveis – IST/HIV/
Aids/Hepatites Virais, com objetivo 
de levar às ruas orientações sobre 
como evitar as doenças e a impor-
tância do sexo seguro.

O grupo se reuniu no entorno da 

conscienTização

Praça Lauro Gomes, no Centro, e seguiu 
pela Rua Marechal Deodoro distribuindo 
preservativos masculinos e folhetos in-
formativos sobre onde e como realizar 
testes, exames ou acompanhamentos 
de maneira rápida. 

ACEITAÇÃO
A dona de casa Fátima Santos Lo-

bato, 55 anos, foi surpreendida pelo blo-
co e aprovou a ação. “Vim para o centro 
da cidade fazer compras e me deparei 
com essa festa. A conscientização é 
muito importante”, disse. 

Presente na ação, o secretário de 

Saúde, Dr. Geraldo Reple, acompa-
nhou todo o bloco ao lado do diretor do 
Departamento de Atenção Básica, Dr. 
Rodolfo Strufaldi e da diretora do De-
partamento de Atenção Especializada, 
Fatima Sanchez.

“O Bloco da Prevenção já é tradição 
em São Bernardo. Utilizamos a folia do 
Carnaval para conscientizar as pessoas 
sobre os perigos da Aids e das doen-
ças infecciosas. Precisamos incentivar 
o cuidado com a saúde e com o corpo, 
só assim iremos impedir que os índices 
das ISTs aumentem”, disse Reple. 

São Bernardo distribui gratuitamente, 

Bloco da Prevenção leva 500 foliões às ruas de São Bernardo
Evento da Prefeitura diverte e conscientiza a população sobre as  

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Gabriel Inamine/PMSBC

Gabriel Inamine/PMSBC

em média, 1 milhão de preservativos ao 
ano em todas as unidades de Saúde. O 
município também oferece testes rápidos 

da doença nas 34 UBSs, nove Unida-
des de Pronto Atendimento (UPAs) e 
Policlínicas (Centro e Alvarenga).
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Será a terceira Unidade de Pronto Atendimento entregue nesta gestão; bairros Jardim Santo André e Bangu já foram contemplados

Renovação da frota faz parte de modernização promovida pelo programa Qualisaúde

UPA Perimetral reabre as portas em abril

Com a reforma finalizada e 
entrando na fase de instalação de 
equipamentos e mobiliário, a Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA) 
Perimetral foi vistoriada dia 22 de 
fevereiro pelo prefeito Paulo Serra. 
O equipamento, fechado na gestão 
anterior, teve as obras retomadas 
pela atual Administração em julho do 
ano passado e integra o Qualisaúde, 
programa que está modernizando 
toda a rede de saúde de Santo An-
dré. A inauguração ocorrerá em abril, 
mês de aniversário da cidade.

A UPA será habilitada como porte 
2 e recebeu investimento de R$ 1,9 
milhão. A unidade contará com seis 
consultórios médicos, sendo três de 
clínica médica adulto, dois de pedia-
tria e um de ortopedia, duas salas de 
classificação de risco, 19 leitos, além 
de uma ala de medicação e inalação 
pediátrica, separada da ala adulta.

Segundo o prefeito, a UPA Peri-
metral vai configurar importante papel 

de suporte ao Centro Hospitalar Mu-
nicipal Dr. Newton da Costa Brandão. 
“Essa UPA tem grande efeito estra-
tégico e papel fundamental para a 
região. Contará com média de 14 mil 
atendimentos ao mês, contribuindo 
com a valorização e qualificação do 
CHM. Teremos também uma base 
descentralizada do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência) 
com quatro ambulâncias de plantão 
para que as ocorrências nessa cir-
cunscrição tenham atendimento mais 
rápido”, explicou o prefeito.

QUALISAÚDE
A UPA Perimetral será o 12º equi-

pamento inaugurado com o padrão 
Qualisaúde. Em 2018 foram inau-
gurados a Clínica da Família Jardim 
Cipreste, Policlínica Campestre, Po-
liclínica Jardim Bom Pastor, Centro 
Médico de Especialidades Xavier de 
Toledo, Policlínica Parque Novo Orató-
rio, Centro Médico de Especialidades 

sanTo andré

Dando sequência ao processo 
de renovação da frota de veículos 
da saúde, a Prefeitura de Santo An-
dré entregou em fevereiro e março, 
respectivamente, cinco novas ambu-
lâncias e sete veículos destinados ao 
transporte de pacientes para exames 
e consultas. As ambulâncias são do 
modelo Sprinter e são equipadas com 
rede de oxigênio e ar comprimido, 
oxigênio portátil, pranchas longas, 
GPS, ar-condicionado, infraestru-
tura elétrica, maca retrátil, além de 
mochilas com materiais para aten-
dimento de primeiro socorros. Já os 
veículos para transporte, do mesmo 
modelo, possuem 15 lugares, GPS e 
ar-condicionado. A primeira entrega 
aconteceu dia 11 de fevereiro e a 
segunda em 8 de março.  

invesTimenTo

O prefeito Paulo Serra destacou o 
compromisso da gestão em oferecer 
mais qualidade no serviço prestado aos 
usuários. “É uma revolução na frota que 
tínhamos na cidade. Estamos aumentan-
do a nossa capacidade de atendimento 
com novo padrão, como parte da moder-
nização promovida pelo Qualisaúde. O 
programa está modernizando e propor-
cionando qualidade no serviço prestado 
à população”, afirmou. 

As cinco novas ambulâncias tiveram 
investimento médio de R$ 195 mil por 
veículo. “São totalmente equipadas para 
fazer atendimento interhospitalar e, se for 
necessário, atendimento de rua de urgên-
cia. Elas têm todos os equipamentos ne-
cessários para garantir um atendimento 
seguro e de qualidade para o paciente”, 
disse a secretária adjunta de saúde, Ro-

sana Pereira Madeira Grasso. 
A renovação da frota foi iniciada em 

novembro de 2018 com a entrega de 
duas ambulâncias de suporte avançado 
do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e duas motolâncias. 

TRANSpORTE DE pACIENTES
Já os sete novos veículos de transpor-

te de pacientes integram a frota do Serviço 
Municipal de Transporte de Pacientes e 
serão utilizados para levar os pacientes 
andreenses aos seus tratamentos e exa-
mes específicos dentro e fora do municí-
pio. Com isso, os serviços de transporte 
ambulatorial, como de hemodiálise e qui-
mioterapia, terão a qualidade que esse 
tipo de tratamento necessita.

Os veículos fazem parte da frota de 
36 automóveis do contrato de locação de 

Prefeitura entrega cinco novas ambulâncias e sete carros para transportes de pacientes

Local terá capacidade para realizar até 14 mil atendimentos por mês 

Novas ambulâncias tiveram investimento médio de R$ 195 mil por veículo 

Referência em Infectologia, Centro de 
Distribuição de Medicamentos, Centro 

de Diagnósticos do CHM e o Comple-
xo Regulador Municipal, responsável 

pela gestão das vagas por consultas 
e exames da rede.

Ricardo Trida/pSA

Helber Aggio/pSA

ambulâncias e carros de transportes e 
tiveram investimento médio de R$ 180 mil 
por veículo. “Estamos fazendo a renova-
ção de sete de 16 veículos que compõem 

a frota de transporte de pacientes. 
Até o final do ano pretendemos re-
novar a frota total”, disse o secretário 
de Saúde, Márcio Chaves. 
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Iniciativa visa solucionar dúvidas e incentivar o consumo consciente de medicamentos

São Bernardo inclui consultas farmacêuticas  
na rede de Atenção Básica

Em mais uma ação para aprimorar 
os serviços de saúde no município, a 
Prefeitura de São Bernardo, por meio 
da Secretaria de Saúde, anunciou um 
novo programa destinado à rede de 
Atenção Básica: a inclusão de con-
sultas com farmacêuticos de forma 
integrada, contínua e segura ao tra-
tamento indicado para cada paciente 
em todas as 34 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs).

O serviço de clínica farmacêutica 
teve como ponto de partida um projeto-
piloto realizado na UBS União, por três 
meses. Durante o período de análise, 
cerca de 550 pacientes foram aten-
didos, com serviços de orientação e 
consumo consciente, o que resultou 
na diminuição de 25% no consumo 
de medicamentos como antibióticos 
e anti-inflamatórios.

Além de educar o paciente sobre 
a forma correta de utilizar o medica-
mento, o novo serviço também visa 
aproximar os usuários das unidades 

de saúde, tornando o tratamento mais 
eficaz. “Trata-se de um canal importan-
te para os usuários, para informações. 
Muitos têm dúvidas, como aplicação de 
remédios e até mesmo os benefícios”, 
comentou o prefeito de São Bernardo, 
Orlando Morando.

Secretário de Saúde no município e 
médico, Dr. Geraldo Reple foi o autor do 
plano. “Temos em nossa rede pessoas 
com dores e doenças crônicas, que neces-
sitam de um acompanhamento mais de 
perto. Com este serviço, podemos entrar 
em contato com as pessoas e acompanhar 
se o tratamento está sendo realizado con-
forme a prescrição médica”, explicou.

HUMANIZAÇÃO
Em um consultório instalado dentro 

do estoque de medicamentos, o farma-
cêutico Daniel de Carvalho Bazoli aten-
de cuidadosamente aos pacientes. O 
profissional faz busca ativa na unidade 
e questiona as pessoas sobre possíveis 
dúvidas. As consultas também podem 

novidade

Projeto piloto resultou na diminuição de 25% no consumo de remédios

O Centro de Pesquisa Clínica 
da Faculdade de Medicina do ABC 
está com vagas abertas em novos 
estudos sobre doença de Crohn, uma 
inflamação intestinal crônica relativa-
mente frequente, de difícil diagnós-
tico e que necessita de supervisão 
médica constante. A FMABC possui 
ambulatório específico nessa área, 
referência nacional tanto na assistên-
cia como na pesquisa – de grande 
relevância para os pacientes, que 
podem se beneficiar de tratamentos 
gratuitos e medicamentos novos, in-
clusive na classe de imunobiológicos, 
que estão entre os mais promissores 
do mercado.

Interessados em participar dos 

seleção aberTa

estudos clínicos devem ter o diagnósti-
co confirmado da doença e preencher 
questionário disponível no link https://
bit.ly/2sXKkSR. As inscrições estarão 
abertas até o final de abril de 2019. Mais 
informações no telefone (11) 4317-0405 
ou pelo WhatsApp (11) 94129-1254.

DOENÇA DE CROHN
A doença de Crohn decorre de altera-

ções no sistema imunológico do intestino, 
cuja consequência é a inflamação. As 
origens são desconhecidas, mas pes-
quisas apontam que fatores hereditários 
potencializam o desenvolvimento. Pro-
blemas emocionais e estresse podem 
piorar o quadro.

Mais frequente entre adultos jovens 

de 15 a 25 anos, ela pode ocorrer em 
qualquer setor do aparelho digestivo – 
em alguns casos, levando à obstrução 
intestinal. Os sintomas geralmente estão 
associados ao emagrecimento e à dor 
abdominal. Também são considerados 
sinais de alerta a diarreia frequente, 
sensibilidade abdominal, febre, náusea, 
vômitos intermitentes e anemia impor-
tante.

“A inflamação ocorre com maior 
frequência na região do íleo, podendo 
afetar qualquer parte do trato gastroin-
testinal. A prevalência estimada é ao 
redor de um caso para 10 mil pessoas 
em países ocidentais, sendo ambos os 
sexos igualmente afetados”, explica a 
biomédica coordenadora de Pesquisa 

Medicina ABC recruta pacientes em pesquisa clínica sobre doença inflamatória intestinal
Estudos sobre doença de Crohn oferecem tratamentos 100% gratuitos e medicações de ponta – inclusive da classe dos imunobiológicos

Clínica da Faculdade de Medicina do 
ABC, Josiane Duarte.

De maneira geral, o tratamento pode 

Gabriel Inamine/PMSBC

ser clínico, à base de medicamentos, 
ou cirúrgico, dependendo da gravida-
de e das condições do doente.

ser solicitadas pela equipe multiprofis-
sional. Mas, se existir necessidade, ele 
também busca os usuários na saída 
dos consultórios médicos.

“Muitas vezes, os pacientes saem 

do consultório com muitas informações 
e não conseguem prestar atenção no 
tratamento. Por isso, o nosso trabalho 
é de extrema importância. Com exem-
plos e muita paciência, conseguimos 

direcionar os doentes sobre os medi-
camentos e seus problemas de saúde. 
Um medicamento tomado de forma 
apropriada torna o tratamento muito 
mais eficaz”, explicou o farmacêutico.
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As novas oficinas promovidas 
pelo Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS) Dr. Ruy Penteado 
aos usuários e familiares da Rede 
de Saúde Mental de São Caetano 
tiveram início dia 21 de fevereiro. 
A partir de agora, aulas de costura 
e confecção de bonecas passam 
a ser ministradas semanalmente 
com objetivo de promover a rea-
bilitação psicossocial por meio do 
trabalho.

 Segundo explica Joyce Fe-
liciano, terapeuta ocupacional e 
responsável pela iniciativa, o pro-
jeto faz parte do Incluarte, um 
empreendimento solidário de 
geração de renda. “Os trabalha-
dores têm oficinas terapêuticas 
de marcenaria, encadernação, 
artesanato, bolsas, culinária, 
entre outros, e produzem itens 
que ficam expostos e à venda 

A Fundação do ABC, por 
meio do Programa de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, 
deu início dia 25 de fevereiro ao 
projeto Reciclazul. Desde então, 
todos os departamentos admi-
nistrativos da Fundação do ABC 
e da Central de Convênios, em 
Santo André, contam com 146 
lixeiras com sacos azuis destina-
das à coleta de itens como papel, 
papelão, copos plásticos, garra-
fas pets, alumínio e vidros. Já os 
resíduos orgânicos, como restos 
de alimentos e papel toalha usa-
dos, devem ser descartados nas 

projeTo incluarTe

susTenTabilidade

Com 95% da modernização concluída, previsão é que a 
unidade seja entregue no fim de março

Empreendimento solidário de geração de renda conta com oficinas 
terapêuticas de marcenaria, encadernação, artesanato, culinária, entre outras

Coleta de recicláveis está em vigor na Fundação do ABC e Central de Convênios

A reabertura da Policlíni-
ca Vila Humaitá se aproxima. 
A unidade, que passa por 
obras de modernização do 
programa Qualisaúde, será 
entregue no final de março 
e contará com quatro con-
sultórios, sendo um de clínico 
geral, um de pediatria, um de 
ginecologia e um de odon-
tologia, além de contar com 
atendimento de enfermagem 
e geriatria.

“Além de ampliarmos o 
serviço de Unidade Básica 
de Saúde para Policlínica, 
oferecendo atendimento 
com geriatra e odontologia, 
teremos outro tipo de serviço 
que é a equipe de Saúde da 
Família, que não tínhamos 
antes. Será uma Policlínica e 

Clínica da Família no mesmo 
espaço físico, mas separado 
dentro do planejamento da 
unidade. Será um ganho 
enorme para a população 
da região a partir de mar-
ço”, disse o prefeito Paulo 
Serra, durante vistoria nas 
obras realizada dia 25 de 
fevereiro.  

As obras de moderniza-
ção em andamento na Po-
liclínica Vila Humaitá estão 
95% concluídas. Antes de 
receber as intervenções, a 
unidade possuía estrutura 
física inadequada, infiltra-
ções, falta de acessibilidade, 
entre outros problemas.

Um dos grandes dife-
renciais da unidade é a im-
plantação de três equipes de 

Estratégia Saúde da Família, 
o que vai possibilitar aumento 
considerável na quantidade 
de atendimentos ao mês. 
“Antes tínhamos média de 
6,5 mil atendimentos por mês 
e após a inauguração vamos 
passar a ter 10 mil. A obra 
está praticamente concluída. 
Agora vamos entrar na parte 
de equipamentos, mobiliários 
e contratação de mais profis-
sionais”, disse o secretário de 
Saúde, Márcio Chaves. 

Além da Policlínica Vila 
Humaitá, a previsão é que 
três outros equipamentos 
modernizados pelo Quali-
saúde sejam entregues até 
julho: UPA Perimetral, Rea- 
bilita e Policlínica Parque 
das Nações.

sanTo andré

Obras da Policlínica Vila 
Humaitá chegam à fase final

São Caetano inicia oficina  
de costura para usuários da 

Rede de Saúde Mental 

FUABC dá início ao projeto Reciclazul 

Helber Aggio/pSA

Prefeito Paulo Serra e equipe vistoriaram as obras dia 25 de fevereiro

Objetivo é promover a reabilitação psicossocial dos 
pacientes por meio do trabalho

Divulgação/pMSCS

em nosso bazar, de segunda a 
sexta, das 8h às 17h, no CAPS 
(Rua dos Castores, 60, Bairro 
Mauá)”, conta. “O valor arreca-
dado é revertido integralmente 

às famílias”, completa.
Cerca de 60 pessoas são 

contempladas diretamente pelo 
programa, e outras 250 de for-
ma indireta. 

lixeiras com sacos pretos. 
Entre os principais benefí-

cios da iniciativa está a redução 
da contaminação do solo e do 

ar; prolongamento da vida útil 
dos aterros sanitários; estímulo 
à geração de empregos e me-
lhoria da limpeza urbana. 

Para conscientizar os colabo-
radores, a equipe do Programa de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade 
distribuiu panfletos nas mesas dos 
funcionários, que também recebe-
ram diversos e-mails explicativos 
sobre o projeto durante a semana 
de lançamento.  

Dúvidas e mais informações 
podem ser enviadas para sus-
tentabilidade@fuabc.org.br ou 
pelo telefone (11) 2666-5433. 
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Nova UPA poderá realizar até 13,5 mil atendimentos por mês

Hospital conta com 16 leitos de internação, nove de UTI e três de psiquiatria

Prefeito José Auricchio Júnior em visita à unidade junto com equipe da Saúde

A Prefeitura de São Caetano deu 
dois grandes presentes à população 
dia 16 de março. A reinauguração do 
Hospital Municipal de Emergências 
Albert Sabin (Rua Aurélia, 101, Bairro 
Santa Paula) e a inauguração da UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) 24h 
Engenheiro Julio Marcucci Sobrinho, 
em prédio anexo. A reforma foi custea-
da em parceria com a Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do sul (USCS) 
e custou cerca de R$ 6 milhões. 

Com a ampla reforma, o hospi-
tal passa a contar com três salas de 
atendimento clínico, ortopedia, cirur-
gia, psiquiatria, sala de medicação e 
atendimento oftalmológico aos fins 
de semana. São 16 leitos de interna-
ção clínica, cirúrgica ou ortopédica, 
nove leitos de UTI e três leitos de psi-
quiatria. O hospital foi entregue com 
capacidade para realizar 10 mil aten-
dimentos por mês, incluindo exames 
laboratoriais, radiografias, tomografias 
e ultrassonografias.

Já a UPA tem três salas de 
atendimento clínico, duas salas de 
atendimento pediátrico, uma sala de 
atendimento odontológico, radiografia, 
exames laboratoriais, sala de medica-
ção adulto e sala de medicação in-
fantil. São cinco leitos de emergência 
(adulto e infantil), 15 leitos de observa-
ção adulto e sete leitos de observação 
infantil. A capacidade operacional é 

após obras

São Caetano reinaugura Hospital 
Albert Sabin e entrega nova UPA

Ampla reforma custou R$ 6 milhões e irá reorganizar sistema de atendimento nas áreas de urgência e emergência

Atualmente, 220 moradores e funcionários  
públicos participam do curso

Uma cidade cada vez 
mais inclusiva e com menos 
barreiras na comunicação. As-
sim tem sido a realidade em 
São Caetano nos últimos dois 
anos a partir da consolidação e 
expansão do curso de Libras 
(Língua Brasileira de Sinais) 
para moradores e funcionários 
públicos. Em 2019, a Secre-

em alTa

taria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência ou Mobilidade Redu-
zida (Sedef) ampliou a formação 
para aulas in loco na Secretaria 
de Saúde, na sede do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), 
e também na Câmara dos Vereado-
res, em iniciativa que contempla 70 
colaboradores. A qualificação teve 
início dias 5 e 6 de fevereiro.

 “O curso foi reestruturado e 
atualizado para melhor atender os 
alunos”, explica a secretária da Se-
def, Adriana Gomes da Fonseca. 
“Recebemos solicitações para a 
formação de turmas especiais, 
como na Guarda Civil Municipal 
(GCM) e o SOS Cidadão 156, a 
fim de capacitar os profissionais 
que estão em contato direto com 

a população”, completa.
Atualmente, 220 pessoas partici-

pam do curso de Libras, que passou 
a ser oferecido nas dependências 
da Fundação Anne Sullivan. Outra 
novidade em 2019 é a utilização de 
recursos digitais nas aulas por meio 
da plataforma Google Sala de Aula, 
que trouxe mais dinamismo e pratici-
dade à formação dos alunos.

Cidade se consolida como inclusiva e expande aula de Libras 
Divulgação/pMSCS

de 10 mil atendimentos adultos de 
urgência e emergência por mês, além 
de 3,5 mil atendimentos infantis de 
urgência e emergência por mês.

TECNOLOgIA
Com as entregas dos equipamen-

tos, há também outra grande novidade: 
a reestruturação do sistema de atendi-
mento de urgência e emergência de 
São Caetano. No novo modelo, os por-
tadores do Cid Card (e futuramente do 
Cartão São Caetano) deverão buscar 
atendimento no Hospital Albert Sabin. 
Os que não possuem o Cid Card serão 
atendidos na UPA.

Já o atendimento infantil (até 14 
anos) permanecerá sendo realizado 

no Hospital Infantil e Maternidade 
Márcia Braido para quem tem o Cid 
Card. Quem não possui o cadastro 
será atendido na nova UPA.

“Este novo modelo reorganiza o 
nosso sistema de atendimento de ur-
gência e emergência. Isso significa um 
serviço significativamente mais qualifi-
cado, com mais agilidade e eficiência 
no acolhimento aos pacientes”, ressal-
tou o prefeito José Auricchio Júnior. 

Os atendimentos foram iniciados 
dia 23 de março, tempo necessário 
para a transferência de toda a estrutura 
física e de pacientes antes atendidos 
no Hospital São Caetano.

A secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone, destacou que ambas 

as unidades já iniciaram os atendi-
mentos com o prontuário eletrônico, 
uma das medidas de informatização 
da rede que asseguram atendimentos 
mais ágeis e eficientes.

Dentro da estratégia também está 

inserido plantão médico 24 horas de pro-
fissionais da FIDI (Fundação Instituto de 
Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Ima-
gem) para sanar eventuais dúvidas sobre 
os laudos dos exames. A medida resultará 
em diagnósticos mais precisos.

Fotos: Letícia Teixeira/pMSCS
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Professora da FMABC defende tese de 
doutorado sobre trotes universitários

A professora e vice-coordenadora da 
Comissão de Extensão (COMEX) e do 
departamento de Saúde da Coletividade 
da Faculdade de Medicina do ABC (FMA-
BC), Dra. Silmara Conchão, defendeu dia 
25 de fevereiro, no Auditório Dr. David 
Uip, sua tese de doutorado “Faculdade de 
medicina, ame-a ou deixe-a – Um estudo 
intersetorial sobre o trote universitário”.

O trabalho foi orientado pelo Dr. Mar-
co Akerman, docente da Pós-Graduação 
da FMABC e professor titular da Facul-
dade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo (USP).

“Foi um trabalho dignificante. O re-
sultado é emocionante e muito positivo. 
Trata-se de um momento especial para o 
qual dediquei anos de empenho. Conse-
guimos aprofundar o conhecimento dos 

desTaQue

Pesquisa poderá servir de base para publicação de segundo livro sobre o tema

A professora e vice-coordenado-
ra da Comissão de Extensão (CO-
MEX) e do departamento de Saúde 
da Coletividade da Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC), Dra. 
Silmara Conchão, participou dia 8 
de fevereiro da oficina “Tráfico de 
Mulheres e Meninas: educação 
popular feminista para implementar 
políticas públicas”. A iniciativa é da 
Associação Mulheres pela Paz e teve 
apoio do Centro de Estudos em Saú-
de Coletiva do ABC (CESCO), da 
FMABC. O evento ocorreu no Hotel 
Plaza Mayor, em Santo André, e foi 
direcionado a lideranças de movi-
mentos sociais e universidades.

O objetivo da iniciativa é ampliar 
a discussão sobre o tema do tráfico 
de mulheres dentro do movimento fe-
minista e na sociedade, com foco no 
embasamento de políticas públicas 
de prevenção, repressão, responsa-

sanTo andré

bilização e atendimento às vítimas.
O mais recente relatório global sobre 

tráfico de pessoas, divulgado em janeiro 
pelo Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC), na sede da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU), em 
Nova Iorque, mostra número recorde de 
casos detectados em 2016, mas também 
a maior taxa já registrada de condenação 
de traficantes. A maior parte das vítimas 
identificadas globalmente é para explora-
ção sexual, especialmente nas Américas, 
Europa, leste da Ásia e Pacífico. 

Geralmente atraídas por falsas 
promessas de emprego, as vítimas são 
forçadas a trabalhar em regime análogo 
à escravidão. Enquanto em 2003 me-
nos de 20 mil casos foram registrados, 
o número subiu para mais de 25 mil em 
2016. Segundo a entidade, existem 460 
rotas de tráfico de pessoas entre países 
ou dentro de regiões diferentes de um 
mesmo país.

Docente integra debate sobre tráfico de mulheres

fatores sociais que influenciam as atitu-
des e valores sobre as formas de praticar 
o trote universitário. Agora, a perspectiva 
é de que a pesquisa vire um livro”, disse 
a docente após a defesa.

Esta seria a segunda obra publi-
cada pela autora sobre o tema. Em 
2012, com apoio dos alunos do curso 
de Medicina e do Centro de Estudos 
de Saúde Coletiva da FMABC, Silmara 
escreveu com outros dois professo-
res, Marco Akerman e Roberta Cris-
tina Boaretto, o livro “Bulindo com a 
universidade: um estudo sobre o trote 
na Medicina”, editoras Hucitec e Rede 
Unida. A obra discute os motivos dos 
alunos se submeterem ao trote – muitas 
vezes abusivo e violento – na entrada e 
permanência na faculdade, assim como 

revela as práticas trotistas, seus efei-
tos, dinâmicas sociais e as experiências 
e desafios da instituição de ensino.

AUTORA
Com mestrado em Sociologia pela 

Universidade de São Paulo (USP), a 
docente assumiu entre 2014 e 2016 a 
Secretaria de Política para Mulheres de 
Santo André – a primeira Pasta do gênero 
no Grande ABC. Há 30 anos é ativista do 
movimento feminista e já publicou livros 
e artigos sobre o tema.

Em 2017, recebeu do Conselho Es-
tadual da Condição Feminina do Estado 
de São Paulo a ‘Medalha Ruth Cardoso’ 
– honraria destinada a pessoas físicas ou 
jurídicas que se destacam na luta pelos 
direitos da mulher.

Evento reuniu representantes de universidades, igrejas, ONGs e lideranças de movimentos sociais

Oficina teve apoio do Centro de Estudos em Saúde Coletiva do ABC (CESCO)

“Este fenômeno atinge majoritaria-
mente mulheres jovens, mulheres trans, 
crianças e adolescentes, afrodescendentes 
e moradoras de áreas carentes. A pobreza, 
a desigualdade e a miséria de um país colo-
cam estas pessoas em situação de extrema 
vulnerabilidade e alvo fácil do mercado da 
exploração sexual e tráfico de pessoas”, 

analisa a professora.
Entre outras formas de tráfico de 

pessoas estão: meninas forçadas ao 
casamento, crianças para adoção ile-
gal, criminalidade forçada e remoção de 
órgãos. O evento também trouxe dis-
cussão de temas como vulnerabilidade 
de mulheres negras; orientação sexual 

e identidade de gênero como fato-
res agravantes; recomendações de 
ações e políticas públicas, além de 
discussões de grupos e plenárias. 
Denúncias sobre tráfico de pessoas 
podem ser feitas para o Disque 100 
(Direitos Humanos) ou Disque 180 
(Central de Atendimento à Mulher).

Dra. Silmara Conchão é professora e vice-coordenadora da 
Comissão de Extensão (COMEX) da FMABC
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Oncologista da 
FMABC treina 
voluntários de 
projeto social

humanização

Dr. Jairo Cartum é coordenador do Ambulatório de 
Oncologia Pediátrica da FMABC

Dr. Jairo e Roberta Bigucci

Big Riso é o Programa de Responsabilidade Social da MBigucci

no sistema imune. Ao brincar com as 
crianças em tratamento do câncer, 
os palhaços do Big Riso atuam de 
maneira positiva no estado de saúde 
e no sistema imune dessas crianças, 
e, consequentemente ajudam a mudar 
o prognóstico da doença. Não é so-
mente um trabalho lúdico, é um papel 
importante no resultado da cura da 
doença. Outra coisa positiva é que 
a presença dos palhacinhos também 
ajuda na adesão ao tratamento, pois 
as crianças não querem faltar”, disse 
Dr. Jairo aos voluntários.

O médico também abordou as di-
ferenças e chances de cura do câncer 
infantil e de carcinomas em adultos, 
principais tipos de câncer na infância 
e tratamentos atuais, além das se-
quelas psicossociais causadas pela 
doença. “Segundo o INCA, o Brasil 
registra por ano 12,5 mil novos casos 

de câncer em crianças e adolescentes. 
Os tumores mais frequentes são as 
leucemias, que afetam os glóbulos 
brancos e representam 1/3 dos casos; 
em segundo vêm os tumores cere-
brais que atingem o sistema nervoso 
central, com 20% dos casos; e, na 
sequência, os linfomas, com 15% das 
incidências”, explicou.

O especialista destacou ainda a 
importância da responsabilidade dos 
voluntários nos cuidados com seu pró-
prio bem-estar e saúde. “As crianças 
ficam debilitadas pelo tratamento da 
quimioterapia. Se não formos cautelo-
sos, podemos precipitar uma infecção. 
Por isso, oriento para que só façam as 
visitas quando estiverem 100% bem e 
não tiverem tido contato recente com 
alguém doente”, alertou.

A coordenadora do Big Riso, 
Roberta Bigucci, agradeceu ao Dr. 

Jairo pela parceria de longa data. “Em 
2019 o Big Riso completará 15 anos 
de voluntariado e nada melhor do que 
começar nossas comemorações com 
a excelente palestra do Dr. Jairo, que 
sempre foi um grande apoiador do Big 
Riso desde o início”. 

BIg RISO
Criado em 8 de novembro de 2004, 

o Big Riso é um Programa de Respon-
sabilidade Social da construtora MBi-
gucci. Colaboradores da construtora e 
voluntários externos se transformam 
em palhaços e visitam semanalmente 
crianças com câncer internadas em 
hospitais públicos do ABC e São Pau-
lo, levando amor, carinho e diversão. 
Em 15 anos de atuação o Big Riso 
já realizou mais de 1.900 visitas em 
hospitais. No total já passaram pelo 
grupo 643 voluntários.

A Rádio Jovem Pan realizou 
dia 18 de fevereiro o fórum “Mitos 
& Fatos”, cuja temática foi a área 
da Saúde. Entre os expoentes con-
vidados para os debates esteve o 
professor titular e reitor do Centro 
Universitário Saúde ABC, Dr. David 
Everson Uip. O evento contou com 

debaTe

três painéis temáticos: “Imortalidade: é 
possível chegar ao homo Deus?”, “Pre-
venção: os avanços em áreas críticas” e 
“Estamos matando o futuro?”.

Um dos objetivos do fórum foi discutir o 
conflito entre os grandes avanços da Medi-
cina e as dificuldades em tornar o acesso à 
saúde universal e igualitário. Dr. David Uip 

integrou o segundo painel, sobre “Preven-
ção: os avanços em áreas críticas”, que 
abordou a sobrecarga do Sistema Único 
de Saúde, que atende mais de 150 milhões 
de pessoas em todo o País. Diante do ce-
nário atual, o SUS deixa de oferecer, em 
parte significativa dos casos, atendimento 
preventivo, que poderia diminuir custos, 

evitar tratamentos mais caros e aumentar 
a saúde e o bem-estar da população.

O fórum incluiu a saúde suplementar 
nas discussões, a fim de ampliar o debate 
de ideias para o aumento da cultura de 
prevenção no País.

Ao lado do reitor do Centro Univer-
sitário Saúde ABC estiveram Mauricio 

Reitor do Centro Universitário Saúde ABC participa de fórum na Rádio Jovem Pan
Dr. David Uip esteve entre os expoentes convidados para a discussão de temas na área da Saúde

Wajngarten, professor de Cardiologia 
da USP e médico do Hospital Albert 
Einstein; Paulo Pachi, professor do 
Departamento de Pediatria da Facul-
dade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo; e Sidney Klajner, 
presidente da Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Albert Einstein. 

O docente e coordenador do Am-
bulatório de Oncologia Pediátrica da 
Faculdade de Medicina do ABC, Dr. 
Jairo Cartum, realizou dia 9 de feve-
reiro treinamento dos voluntários do 
Big Riso – Programa de Responsabi-
lidade Social da MBigucci, empresa 
que mantém o projeto voluntariado 
há 15 anos. O professor falou sobre o 

câncer infanto-juvenil e de que forma 
a humanização auxilia no tratamento 
de crianças com câncer. A palestra 
fez parte do Encontro Anual dos In-
tegrantes do Big Riso (EIBRISO) e 
ocorreu em São Bernardo, no auditório 
da construtora.

“Já existem trabalhos científicos 
comprovando que a felicidade ajuda 

Fotos: Divulgação/MBigucci
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Objetivo é alertar funcionários e população sobre prevenção das doenças

Alzheimer e HPV são temas de
palestras no CHM de Santo André

Duas palestras foram pro-
movidas no fim de fevereiro no 
anfitea-tro do Centro Hospitalar 
Municipal de Santo André (CHM-
SA) com objetivo de alertar co-
laboradores e população sobre 
cuidados com a saúde. Dia 25 de 
fevereiro, o psiquiatra Dr. Tomaz 
Eugenio de Abreu falou sobre a 
doença de Alzheimer e, dia 27 de 
fevereiro, foi a vez do urologista 
Dr. Guilherme Andrade Peixoto 
alertar sobre o HPV (Papiloma 
Vírus Humano) e outras Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs) no público masculino.

A palestra com o psiquiatra 
integrou o calendário da campa-
nha “Fevereiro Roxo”, cuja cor 

remete à conscientização tam-
bém de doenças como lúpus e 
fibromialgia. Segundo o médico, 
coordenador do pronto-socorro 
de Psiquiatria do CHMSA e mem-
bro da Associação Brasileira de 
Psiquiatria, o diagnóstico de Al-
zheimer é baseado em uma série 
de exames laboratoriais (até de 
sorologias para sífilis) e quadros 
de demência, que levam à perda 
de memória e ao déficit de fun-
ções cognitivas.

O profissional lembrou que o 
quadro de quem tem Alzheimer 
é progressivo e que a atividade 
física, dieta equilibrada e hábito 
de leitura contribuem para evitar 
a doença. “Álcool e drogas são 

fatores de risco, assim como 
histórico familiar, quadros de de-
pressão, traumatismo craniano, 
tabagismo e obesidade. Alguns 
sintomas se manifestam antes ou 
depois do diagnóstico, entre eles 
irritabilidade, paranoia, ansiedade, 
delírios e alucinações”, reforçou o 
especialista, também colaborador 
da disciplina de Psiquiatria e Psi-
cologia Médica da Faculdade de 
Medicina do ABC. 

Já o bate-papo sobre HPV 
e outras Infecções Sexualmente 
Transmissíveis atraiu colabora-
dores e público em geral. Várias 
dúvidas foram esclarecidas pelo 
Dr. Guilherme, membro titular da 
Sociedade Brasileira de Urologia, 

saúde

Dr. Guilherme Peixoto alertou sobre o HPV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis no público masculino

O Núcleo de Educação em 
Saúde do Centro Hospitalar 
Municipal de Santo André 
promoveu dia 30 de janeiro a 
palestra “Janeiro Verde: Mês 
de Conscientização Sobre 
a Prevenção do Câncer de 
Colo Uterino”. A palestra foi 
ministrada pelo ginecologista e 
obstetra da Faculdade de Me-
dicina do ABC, Dr. Fernando 
Sansone Rodrigues, que tam-
bém atua no Hospital Estadual 

Mário Covas de Santo André 
e nos ambulatórios de Patolo-
gia do Trato Genital Inferior da 
Secretaria de Saúde. 

 Diante de plateia formada 
por alunos da área da Saúde, 
voluntárias que atuam no hos-
pital e colaboradores, o médico 
abordou temas como preven-
ção, diagnóstico, tratamento e 
a relação entre a doença e a 
infecção pelo HPV (Papiloma 
Vírus Humano). “Ter o vírus 

não significa que a mulher de-
senvolverá o câncer de colo do 
útero, mas é importante saber 
que o HPV é muito frequente e 
está presente na maioria dos 
casos de câncer na região ge-
nital”, explicou o médico.

Em 90% dos casos, as 
infecções pelo HPV regridem 
espontaneamente. Algumas, 
no entanto, são causadas por 
um tipo viral com potencial 
para causar câncer. 

A Prefeitura de Santo An-
dré realizou dia 19 de feverei-
ro um mutirão de vacinação 
contra a febre amarela que 
imunizou 298 pessoas. A ini-
ciativa aconteceu na estação 
Prefeito Celso Daniel - Santo 
André da CPTM (Companhia 
Paulista de Trens Metropoli-
tanos) e teve como objetivo 
facilitar o acesso à vacina, 
além de ampliar o número de 
pessoas imunizadas. 

Apesar de a vacina pa-
drão da febre amarela estar 
disponível em todas as unida-
des de saúde, até o momento 
apenas 366,3 mil pessoas 
foram vacinadas contra a 
doença em Santo André. 
Esse número corresponde 
a 53,7% da cobertura. 

Os sintomas da febre 

prevenção imunização

Ginecologista aborda riscos do  
câncer de colo do útero 

Prefeitura vacina 300 pessoas 
contra a febre amarela

Dr. Fernando Sansone Rodrigues atua no Hospital Estadual Mário Covas e FMABC

Objetivo é facilitar o acesso à vacina e ampliar o número  
de pessoas imunizadas 

médico assistente do CHMSA e 
preceptor de ensino da FMABC. 
O urologista também chamou a 
atenção para problemas como 

herpes (labial e genital) e para o 
aumento dos casos de sífilis, prin-
cipalmente entre os jovens. Relató-
rio de 2017 do Ministério da Saúde 

mostra que o número de casos da 
doença no Brasil cresceu 2.000% 
desde 2010, o que coloca o País 
em situação de epidemia.

Alex Cavanha/pSA

Comunicação/CHMSA

amarela podem ser leves e diminuir 
espontaneamente, ou evoluir para 
complicações graves e causar a mor-
te. Cerca de 30% das pessoas que 
contraem a doença vão a óbito. Isso 
ocorre porque, até o momento, não foi 
descoberta a cura da doença. 

A vacina ainda é considerada 
a melhor forma de prevenção e é 
indicada a partir dos nove meses 
de idade. Não há indicação para 

gestantes, mulheres ama-
mentando e imunodeprimi-
dos. Portadores de HIV po-
sitivo e transplantados devem 
consultar o médico sobre a 
necessidade de se vacinar. 
Para se vacinar basta pro-
curar qualquer unidade de 
saúde de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, munido 
de documento com foto.

Comunicação/CHMSA
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No mês da mulher o Hos-
pital da Mulher “Maria José dos 
Santos Stein” de Santo André 
comemora o posto de referência 
na cidade em relação ao cuida-
do à saúde da mulher. O sonho 
de um SUS (Sistema Único de 
Saúde) humanizado para que 
as mulheres tenham mais di-
reitos tornou-se realidade. Em 
2018, a unidade atendeu mais 
de 22 mil pacientes.

Só no ano passado foram 
registrados 4.205 partos - sendo 
168 com laqueaduras - 2.857 
mamografias e 6.564 ultras-
sons. Na área cirúrgica, foram 
1.088 cirurgias ginecológicas 
e 149 mastológicas (cirurgia 
mamária). A unidade que tam-
bém faz acompanhamento de 
gestantes no pré-natal de alto 
risco realizou no ano mais de 3 
mil atendimentos.

O hospital oferece assistên-
cia total nas áreas de obstetrícia 
e ginecologia nos períodos de 
pré-parto, parto e pós-parto ime-

O anfiteatro do Hospital 
da Mulher se transformou 
em um SPA de beleza dias 
7 e 8 de março. As colabo-
radoras participaram de 
aulas de maquiagem para 
o dia a dia, organizado por 
consultoras independentes 
da Mary Kay. O objetivo foi 
aprimorar técnicas de ma-
quiagem e proporcionar mo-
mentos de autoestima para 
as funcionárias de acordo 
com o perfil de cada uma. 
Também foram oferecidos 
serviços como limpeza e 
preparação de pele, es-
maltação de unhas e ma-
quiagem completa. 

A supervisora de enfer-
magem da unidade, Fernan-
da Neris, ofereceu o serviço 
de massagem com direito 
a espaço reservado para 
música relaxante, incenso e 
luz especial. “Proporcionar 
momentos de relaxamento 
às funcionárias do hospital 
foi uma satisfação. Eu, que 
trabalho diretamente com 

O Hospital da Mulher 
abriu o anfiteatro dia 27 de 
fevereiro para uma palestra 
gratuita sobre a prevenção 
de Aids e IST’s (Infecções 
Sexualmente Transmissí-
veis). Com o tema “Carna-
val Sem Aids”, o objetivo 
foi conscientizar o público 
sobre a importância de se 
prevenir independente-
mente da ocasião. 

Ministrado pelo pales-

balanço

carnaval sem aids

Unidade se destaca por iniciativas de humanização e acolhimento; 
foram feitos cerca de 4.200 partos no período

8 de março

Dia da Mulher reúne  
colaboradoras para cuidados 

com beleza e massagem

Hospital da Mulher consolida 
referência e atende 22 mil  

pacientes em 2018 

Funcionários participam de palestra sobre Aids e IST’s

 Houve serviços como limpeza e preparação de pele,  
esmaltação de unhas e maquiagem completa

Atualmente, cerca de 866 mil pessoas vivem com Aids no Brasil

São oferecidas assistências nas áreas de obstetrícia e ginecologia

diato e pós-operatório. Promove 
o alojamento conjunto para mãe 
e bebê, incentiva e dá condições 
para acompanhamento familiar 
e presta assistência integral e 
humanizada aos recém-nasci-
dos – tanto saudáveis como em 
regime de terapia intensiva.

“Somos um hospital refe-
rência e nossa prioridade é que 
todas as mulheres, gestantes e 
crianças tenham cuidados ga-
rantidos desde que entram no 
hospital. Trabalhamos para po-
tencializar cada vez mais nossa 
estrutura, a fim de receber cada 

vez mais mulheres e gestantes 
sem prejudicar a qualidade do 
atendimento”, disse a diretora-
geral, Sandra Gallo.

No Hospital da Mulher há 
cursos bimestrais para gestan-
tes e pais que focam nas orien-
tações sobre cuidados com a 
gravidez e o recém-nascido; 
visitas agendadas ao hospital 
para conhecer a filosofia do 
parto humanizado; Projeto Mãe-
Canguru para prematuros, além 
do Banco de Leite Humano para 
suprir bebês cujas mães não 
podem amamentar.

estas pessoas, sei o quanto 
estou contribuindo para o bem-
estar delas. Cinco minutinhos de 
massagem é um acréscimo lá 
na frente”, comenta. 

Para a diretora-geral do 
Hospital da Mulher, Sandra 
Gallo, a ação não só valoriza 
a mulher como alivia a tensão 
do dia a dia de trabalho. “Um 
evento como este valoriza a 
equipe de colaboradores. Sa-
bemos que o profissional con-
tente é mais produtivo e muito 

mais disposto”. 
O Hospital da Mulher 

contou com a presença 
do Grupo Vocal Espe-
rançar, que cantou pelos 
corredores da unidade e 
do pronto-atendimento. 
Todas as colaboradoras 
receberam lembrancinhas 
em alusão à data. Já as 
pacientes foram surpreen-
didas no café da manhã 
ao receberem diplomas de 
“Mulheres do Ano”. 

trante do grupo Saber é Saú-
de, Fernando Lemos Barbosa, 
também educador físico, o ba-
te-papo abordou a importância 
de se informar. “Hoje a maioria 
das pessoas busca informação 
sobre saúde pela internet por 
não achar importante gastar 
dinheiro com livros informativos 
e didáticos”, explicou. Por meio 
de palestra dinâmica, Barbosa 
abordou não só a necessida-
de de prevenção de doenças, 

como incentivou e alertou so-
bre a importância do uso de 
preservativos.  

Atualmente, cerca de 866 
mil pessoas vivem com Aids no 
Brasil. Dessas, 694 mil foram 
diagnosticadas, enquanto 172 
mil não sabem que são soro-
positivas. Um em cada cinco 
novos casos de infecção ocorre 
entre homens de 15 a 24 anos. 
Dados do Ministério da Saúde 
apontam, ainda, que esses 

mesmos jovens são os que 
menos se tratam após o diag-
nóstico. Os números mostram 
que 44% dos 22 mil brasileiros 
diagnosticados com HIV nessa 
faixa etária não estão em tra-
tamento antirretroviral.

O evento contou com a 
presença de usuários e cola-
boradores do hospital. Foram 
distribuídos camisinhas e in-
formativos sobre prevenção 
das doenças. 
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Diretora da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) prestigiou evento no Centro Universitário Saúde ABC/FMABC

Pediatria forma primeira turma de residentes
em novo programa com duração de três anos

formaTura

A primeira turma do novo programa 
de três anos da Residência Médica 
em Pediatria do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC acaba de se formar. O grupo 
de 12 residentes concluiu em 27 de 
fevereiro o novo currículo instituído 
em 2016, em todo o território nacional, 
pela Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP). Entre as autoridades presentes 
à formatura estiveram a chefe do De-
partamento de Pediatria da FMABC, 
Dra. Lígia de Fátima Nóbrega Reato, 
o vice-chefe, Dr. José Kleber Kobol 
Machado, a coordenadora do R3 em 
Pediatria, Dra. Fabíola Isabel Suano 
de Souza, a professora titular do De-
partamento de Pediatria da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo, Dra. Sandra Grisi, o presidente 
da Sociedade de Pediatria de São Pau-
lo, Dr. Claudio Barsanti, e a segunda 
diretora financeira da SBP, represen-

tando a Presidência da entidade, Dra. 
Ana Cristina Ribeiro Zöllner.

“Esse foi um evento de extrema 
importância para o Departamento de 
Pediatria de nossa faculdade. Com mui-
to orgulho, entregamos à sociedade 
esta nova turma de pediatras, quali-
ficados para exercer a especialidade 
com humanização, qualidade e ética”, 
declarou a Dra. Lígia Reato.

Para a Dra. Ana Zöllner, é muito 
importante que todos os profissionais 
médicos acompanhem a evolução da 
medicina e do ensino médico de uma 
maneira geral. Além disso, destacou 
que “é essencial a participação de 
todos – preceptores, professores e 
residentes – na construção da ex-
celência desse novo projeto peda-
gógico”. Ela conta que, ao conversar 
com os novos pediatras, todos se 
disseram muito satisfeitos. “A SBP 
serviu como norteadora nesse senti-

do, mas a Faculdade de Medicina do 
ABC conseguiu, por meio da união, 
construir um projeto que atendia às 
necessidades e especificidades da 
região onde está instalada e do sis-

tema ao qual está ligada”.
A Residência Médica de três anos 

tem sido amplamente discutida pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria, que 
defende a consolidação de uma Pe-

diatria cada vez mais forte, cuja base 
adquirida durante a residência é funda-
mental para o futuro dos profissionais, 
independentemente da área de atuação 
que seguirão. 

Médica neurologista e coorde-
nadora do Laboratório do Sono do 
Centro Universitário Saúde ABC / 
Faculdade de Medicina do ABC, 
Dra. Rosa Hasan lançou recen-
temente o livro “Sono e Compor-
tamento”. Publicada pela Editora 
Atheneu, a obra tem por propósito 
analisar a interação bidirecional 
entre sono e comportamento – ou 
seja, aquela que ocorre em ambos 
os sentidos.

A redução do sono e outros 
transtornos relacionados ocasio-
nam repercussões na fisiologia e no 
psiquismo dos indivíduos. Por outro 
lado, as alterações comportamen-
tais e aquelas ligadas ao estilo de 
vida, do mesmo modo, repercutem 

obra acadêmica

Dra. Rosa Hasan é neurologista e coordenadora do Laboratório do Sono da Medicina ABC

Médica da FMABC lança livro “Sono e Comportamento”

na qualidade do sono. Dessa forma, 
sono e comportamento estão totalmente 
interligados. De acordo com os mais 
recentes estudos psicológicos, interfe-
rem no estado de saúde em todas as 

Dra. Maria Cecília Lopes, Dr. Alan Luiz Eckeli e a Dra. Rosa Hasan

Grupo de 12 residentes concluiu programa em fevereiro

faixas etárias da sociedade. Portanto, 
os conceitos da higiene do sono são 
fundamentais para a estabilização de 
comportamentos adequados que favo-
reçam, em recíproca, uma boa jornada 
de sono.

Além da Dra. Rosa Hasan, “Sono 
e Comportamento” traz como editores 
a Dra. Maria Cecília Lopes e o Dr. Alan 
Luiz Eckeli. Ao todo são 17 colabora-
dores e 14 capítulos distribuídos num 
total de 200 páginas. O público-alvo é 
formado por especialistas em Medicina 
do Sono, pediatras, psiquiatras, neuro-
logistas, neuropediatras, psicólogos e 
neuropsicólogos. O lançamento oficial 
ocorreu no final de 2018, durante o 
XXVIII Congresso Brasileiro de Neu-
rologia, na Capital.
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Objetivo é ajudar professores e estudantes a melhorarem a saúde e a resiliência

Professor do ABC comanda palestras em Maringá 
e Petrópolis sobre a saúde de alunos e docentes

saúde menTal

Coordenador do Fórum Nacional 
de Serviços de Apoio ao Estudante 
de Medicina (FORSA) e professor de 
Psiquiatria do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC, Dr. Sergio Baldassin parti-
cipou neste início de ano de eventos 
acadêmicos no Paraná e no Rio de 
Janeiro. Em 30 de janeiro, o docente 
esteve na UniCesumar, em Maringá 
(PR), convidado para palestra dentro 
do Projeto INSPIRA, cujo objetivo é a 
capacitação de docentes para a pro-
moção da saúde emocional de alunos 
na área da Saúde.

Já em fevereiro, dias 6 e 7, Dr. Ser-
gio Baldassin participou do Programa 
de Desenvolvimento Docente da Fa-
culdade de Medicina de Petrópolis e 
Faculdade Arthur Sá Earp Neto, em 
Petrópolis (RJ), com palestra sobre “O 
papel do professor frente aos principais 
transtornos apresentados pelos estu-
dantes de graduação”.

Segundo Baldassin, os eventos 

foram importantes para a dissemina-
ção do conhecimento que vem sendo 
produzido ao longo de 20 anos de pes-
quisas nessa área, assim como para 
o fortalecimento da rede nacional de 
profissionais que integram o FORSA. 
“Aproveitamos a expertise de duas 
décadas de trabalho na FMABC nas 
palestras e oficinas em Petrópolis e Ma-
ringá, focando em como ajudar alunos 
e professores a melhorarem a saúde e 
a resiliência”, explica Baldassin.

EXPERIÊNCIA DE 20 ANOS
Referência nacional e responsá-

vel pela produção de conhecimento 
na área da saúde dos estudantes, o 
Serviço de Orientação Psicológica ao 
Aluno (SEPA) da Faculdade de Medi-
cina do ABC completou 20 anos em 
2018. Já são mais de 9 mil atendimen-
tos realizados aos alunos – mais da 
metade em procura espontânea (52%). 
Por meio da disciplina de Psiquiatria, a 
FMABC iniciou os trabalhos nessa área 

em 1998, quando instituiu o SEPA. Dez 
anos mais tarde, em 2008, a iniciativa 
ganhou reforço do GAIA - Grupo de 
Atenção Integral ao Acadêmico, que 
incorporou dois psicólogos e mais um 
psiquiatra à assistência.

Após duas décadas de apoio ao 
aluno, percebe-se hoje uma onda de 
casos graves, com aumento significati-
vo da necessidade de farmacoterapia. 
“Registramos mais de 100 casos no-
vos em 2017 na FMABC, sendo 25% 
considerados graves, com classifica-
ção de ‘ultra high risk’. É um índice 
bastante preocupante, que reforça 
a necessidade de intensificarmos a 
atenção aos discentes”, afirma Dr. 
Sergio Baldassin.

O cenário do ABC não é diferente 
do que ocorre nas demais escolas for-
madoras de profissionais de saúde no 
País. Essa realidade deu origem, em 
2015, ao primeiro Fórum dos Serviços 
de Apoio ao Estudante de Medicina – o 
FORSA –, realizado durante o Con-

gresso Brasileiro de Educação Médica 
(COBEM), da Associação Brasileira de 
Educação Médica (ABEM).

A iniciativa tomou forma e evoluiu: 
atualmente são mais de 300 participan-
tes ativos no FORSA, com represen-
tação de 100 escolas médicas de 20 

estados brasileiros. Trata-se de uma 
rede nacional de cuidadores e pesqui-
sadores, que hoje debate junto ao Con-
selho Federal de Medicina a implantação 
de um Plano Nacional de Promoção de 
Saúde e de Prevenção ao Suicídio entre 
Estudantes de Medicina. 

O aleitamento estimula o vín-
culo afetivo entre a mãe e o bebê 
e é fundamental para a saúde de 
ambos. Existem mães, porém, que 
têm dificuldades para amamentar. No 
Hospital da Mulher de Santo André 
diversos bebês diariamente depen-
dem das doações de leite materno. 

E, para estocar esse leite doa- 
do, são necessários frascos de 
vidros com tampas de plástico, 
como os de maionese ou café so-
lúvel. Esse material é esterilizado 
e seguro, pois é resistente ao con-
gelamento e descongelamento. O 
processo evita que o leite não perca 
os seus nutrientes, além de não 

sanTo andré

Itens são essenciais para a conservação do leite materno

Hospital da Mulher faz campanha para doação de frascos de vidro
acumular cheiro e resíduos com o uso 
da tampa de plástico.

De acordo com a supervisora do 
Banco de Leite, Luciene Barbosa dos 
Santos, os vidros doados são utiliza-
dos para coleta, armazenamento e 
pasteurização do leite humano doado. 
“A doação de vidros pode salvar a vida 
de muitos bebês da UTI Neonatal. Para 
mantermos este trabalho é essencial a 
doação de leite materno e de potes de 
vidro com tampa plástica que garantem 
a conservação adequada”, explica.

BANCO DE LEITE
O Banco de Leite Humano do Hos-

pital da Mulher atende de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 18h. Para doar é 
preciso ligar para (11) 4478-5048 ou (11) 
4478-5027. É realizado um cadastro e 
agendada uma visita à casa da doadora 
para o recolhimento do leite. A mãe de-
verá retirar o excedente e armazená-lo 
segundo orientações da equipe.

Todo o material doado passa por 
processo de pasteurização. Também 
é submetido a controles de qualidade 
e distribuído aos bebês prematuros e 
outros recém-nascidos clinicamente 
impossibilitados de recebê-lo do seio 
materno. Para doar pessoalmente bas-
ta comparecer à unidade, localizada à 
Rua América do Sul, 285, Parque Novo 
Oratório, Santo André. 

São necessários frascos com tampas de plástico, como os de maionese ou  
café solúvel, que posteriormente são esterilizados

Dr. Sergio Baldassin participou de eventos acadêmicos no Paraná e Rio de Janeiro




