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Mais de 3 mil mulheres 
saem da fila de espera da 

mamografia no ABC

Faculdade comemora 
15 anos da primeira 
fertilização in vitro

Heliponto do HC
agiliza socorro a  
pacientes graves

Parceria entre a disciplina de Oftalmologia da Faculdade de Medicina do ABC e a Prefeitura beneficiou crianças que 
aguardavam há anos por consultas oftalmológicas. A iniciativa envolveu 30 médicos da faculdade, além de professores e 

médicos assistentes e residentes. Em dois finais de semana, foram atendidas 4 mil crianças de até 15 anos. Pág. 3

Oftalmologia da FMABC atende 4 mil 
crianças em São Bernardo
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Medicina ABC reúne 
especialistas em debate sobre 

poluição e os impactos na saúde

As discussões sobre iniciativas susten-
táveis e qualidade do ar são cada vez mais 
constantes nos serviços de saúde, espe-
cialmente motivadas pela importância da 
conscientização ambiental e otimização 
de gastos. Nesta vertente, a Faculdade de 
Medicina do ABC promoveu em junho 
a primeira edição do Fórum de Poluição 
Atmosférica e seus Impactos na Saúde. 
O objetivo foi provocar reflexões sobre o 
tema entre representantes do poder públi-
co e elaborar estudo sobre a qualidade do 
ar no Grande ABC. O debate, em parceria 
com o Projeto Hospitais Saudáveis (PHS), 
aconteceu no prédio central da FMABC. 

O foco do encontro foi difundir no 
Grande ABC a campanha mundial Cida-
des sem Máscara (Unmask My City), coor-
denada nacionalmente pelo Projeto Hospi-
tais Saudáveis e lançada em São Paulo em 
2 de maio. A iniciativa já foi divulgada em 
grandes centros urbanos como Londres e 
Istambul e avança por outras capitais mun-
diais. Em recente estudo divulgado pela 
Agência Internacional de Energia (AIE), a 
poluição do ar foi apontada como causa-
dora de 6,5 milhões de mortes por ano em 
todo mundo. “Vamos amadurecer a discus-
são regional sobre o problema para pro-

duzir estudo em parceria com a FMABC 
sobre a qualidade do ar no Grande ABC. 
Depois, definiremos soluções viáveis que 
possam ser adotadas nos municípios, com 
foco nos impactos sanitários, segurança 
dos pacientes, redução de doenças e emis-
são de gases do efeito estufa”, explica uma 
das organizadoras do evento e gestora em 
Saúde Ambiental pela FMABC, Ecimara 
dos Santos Silva, responsável pelo setor de 
Controle de Risco Hospitalar e Ambiental 
do Hospital Nardini de Mauá.

O debate no ABC foi organizado a 
partir de parcerias entre o curso de Gestão 
em Saúde Ambiental, Comissão de Exten-
são e setor de Sustentabilidade da FMABC, 
setor de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
da Fundação do ABC, Hospital Nardini de 
Mauá, PHS e o Consórcio Intermunicipal 
do Grande ABC. Participaram do fórum 
Odair Ramos, Rodrigo Romão e Eriane 
Justo Savóia, docentes do curso de Gestão 
em Saúde Ambiental, Vital Ribeiro, presi-
dente do Conselho Consultivo do Projeto 
Hospitais Saudáveis, e o secretário adjunto 
de Meio Ambiente de Santo André, Murilo 
Andrade Valle, também membro do Gru-
po de Trabalho e Meio Ambiente do Con-
sórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Compromisso com a 
transparência

Criamos neste ano o 
Portal da Transparência 
da Fundação do ABC. 
Em destaque no site 
institucional, o espaço 
busca facilitar o acesso 
da população às infor-
mações, números, rela-
tórios, manuais e demais 
registros que podem 
ser de interesse público. 
Trata-se de ferramen-
ta que certamente será 
aperfeiçoada a partir de 
sugestões que recebere-
mos ao longo do tempo.

É importante destacar 
que a abertura do Portal visa, prioritariamen-
te, a aproximação entre a Fundação do ABC 
e a população. Isso deve estar bem claro, pois 
toda a prestação de contas da entidade ao Po-
der Público e aos órgãos fiscalizadores sem-
pre esteve em dia, muito antes da criação de 
um espaço no site. Todos os contratos, recei-
tas e despesas da FUABC são auditados, me-
diante prestação de contas, pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo e Promotoria 
de Fundações do Ministério Público, assim 
como por auditoria interna e por auditoria 
independente.

Conforme exigência legal, (Lei 
6.404/1976, combinada à Lei Complemen-
tar 846/1998 e à Lei Federal 9.637/1998), a 
Fundação do ABC publica anualmente seu 
balanço financeiro. O deste ano, inclusive, foi 
publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e está no Portal da Transparência. No 
site institucional também estão disponíveis, 
no campo de publicações oficiais, todos os 
chamamentos para contratação de compras, 
obras e serviços, bem como os resultados dos 
certames e as empresas vencedoras.

Os contratos de gestão e convênios fir-
mados com a FUABC também são públicos, 
disponibilizados pelos contratantes – no caso, 
prefeituras e Governo do Estado – em seus 

respectivos portais de 
transparência.

Recentemente, tive-
mos questionamentos so-
bre os salários praticados 
na instituição – que estão 
devidamente publicados 
no Portal da Transpa-
rência. Nesse ponto, vale 
lembrar que a Fundação 
do ABC possui um Pla-
no de Cargos, Carreiras 
e Salários aprovado pelo 
Conselho de Curadores. 
Além disso, todos os sa-
lários praticados na enti-
dade passaram pelo crivo 

do Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo e pela Promotoria de Fundações do Minis-
tério Público, ressaltando-se que em nenhu-
ma oportunidade tiveram um apontamento 
sequer das autoridades fiscalizadoras.

Aproveito para reafirmar o compromis-
so desta Presidência em seguir no caminho 
do aprimoramento da relação com a popu-
lação. Nesse ponto, inclusive, temos o canal 
direto da Lei de Acesso à Informação – pelo 
qual qualquer cidadão tem direito a pedir in-
formações à Fundação do ABC, desde que 
cumpra os requisitos da estipulado na Lei nº 
12.527/2011.

É desejo da atual gestão que as ações de 
transparência passem por constante melho-
ria, razão pela qual temos empreendido es-
forços para ampliar o volume de informações 
disponíveis ao público. Entretanto, é preciso 
deixar claro que o parâmetro de atualização 
ou de ampliação de informações no Portal 
da Transparência da Fundação do ABC será 
sempre ditado pela lei, no melhor interesse 
público, e não por interesses particulares ou 
de grupos que são alheios à nossa missão nas 
áreas de saúde, assistência e filantropia.

Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna
Presidente da Fundação do ABC

Campanha Cidades sem Máscara estimula a adoção de medidas efetivas para redução 
da poluição do ar em cidades de todo o mundo
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Fim da fila: 4 mil crianças passam por 
oftalmologistas em São Bernardo

A disciplina de Oftalmologia da Faculda-
de de Medicina do ABC (FMABC) atendeu 
4 mil crianças de até 15 anos em dois me-
gamutirões realizados em São Bernardo, em 
parceria com a Prefeitura. Foram agendadas 
mil consultas por dia, em dois finais de se-
mana – 24 e 25 de junho e 1º e 2 de julho. As 
ações ocorreram na Policlínica Centro, no 
bairro Baeta Neves, e integram o programa 
municipal “Saúde Prioridade”.

O trabalho da FMABC contou com cer-
ca de 30 médicos por dia, entre professores, 
médicos assistentes e residentes da discipli-
na de Oftalmologia, além de 20 alunos da 
Liga de Oftalmologia e de toda a equipe de 
apoio da unidade, composta por recepcio-
nistas, controladores de acesso e equipes de 

enfermagem, entre outros colaboradores.
“A ideia central da ação foi identificar 

crianças com problemas de refração e de-
terminar o grau dos óculos que devem usar. 
Priorizamos o público de zero a 15 anos, 
justamente porque problemas oculares nes-
sa faixa etária podem ter grande impacto no 
desempenho escolar”, observou o chefe da 
disciplina de Oftalmologia da FMABC, Dr. 
Vagner Loduca Lima.

O prefeito Orlando Morando e o secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, acom-
panharam os trabalhos na Policlínica Centro. 
“Encontrei pessoas que estavam aguardando 
há anos. Vamos zerar toda a demanda deixada 
pela gestão anterior e não permitiremos que 
novas filas sejam geradas”, disse Morando.

Segundo o secretário de Saúde, São Ber-
nardo tem 30% das crianças em idade esco-
lar com problemas oculares. “Cerca de 5% 
delas já apresentam dificuldades de apren-
dizagem ocasionadas pela visão. Temos de 
diagnosticar e iniciar o tratamento. Ter um 
diagnóstico rápido significa oferecer vida 
saudável para essas crianças”, explicou Dr. 
Geraldo Reple.

ADULTOS NO FOCO
O objetivo da Prefeitura, agora, é zerar a 

fila de espera para consultas oftalmológicas 
de adultos estimada em 8 mil pessoas. Desde 
abril, a equipe de Oftalmologia da FMABC 
tem adotado rotina diferenciada, com am-
pliação da oferta regular de atendimentos. 

Docentes da FMABC 
consideram prática insegura 

para gestantes e bebês

Quais os 
perigos do 

parto 
domiciliar?

As disciplinas de Obstetrícia e 
Neonatologia da Faculdade de Medi-
cina do ABC (FMABC) publicaram 
em junho carta conjunta que alerta 
para os perigos do parto domiciliar. 
Segundo as cadeiras, todas as entida-
des médicas do país desaconselham 
e são contra esse tipo de prática, pois 
a consideram insegura tanto para a 
parturiente quanto para os bebês.

O documento publicado na 
FMABC reforça ainda a questão da 
humanização, que não deve ser con-
fundida com a realização de partos 
em casa. “As disciplinas da FMABC 
envolvidas no contexto do parto, 
seja a Obstetrícia, a Neonatologia, e 
mesmo outras que integram o curso 
de Medicina e os demais cursos da 
área da Saúde, têm tido preocupação 
constante, tanto no ensino quanto na 
assistência nos campos de estágio, 
em incentivar e desenvolver cada dia 
mais a humanização da assistência. 
O parto deve ser e é humanizado 
dentro das dependências de nossos 
hospitais, com o ‘plus’ fundamental, 
a garantia de se ter recursos de se-
gurança para o binômio mãe-bebê, 
situação esta, não presente no parto 
domiciliar e nas casas de parto”, assi-
nam as disciplinas.

Conforme determinado nas “Di-
retrizes Nacionais de Assistência 
ao Parto Normal”, do Ministério 
da Saúde (MS), todas as gestantes 
devem ser informadas que “a assis-
tência ao parto no domicílio não faz 
parte das políticas atuais de saúde no 
país”. Além disso, o MS reforça que o 
planejamento do parto no domicílio 
não é recomendado, tendo em vista 
o maior risco de complicações para 
a criança, e que o local de parto deve 
ter acesso à equipe médica de obste-
trícia, anestesiologia e pediatria.

Secretaria da Saúde estima que 30% das crianças apresentam problemas oculares que atrapalham o estudo 

Trinta médicos da FMABC, entre professores e residentes, participaram dos atendimentos 
PMSBC/Ricardo Cassin
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Mais de 3 mil mulheres saem da fila
de espera da mamografia no ABC

No primeiro semestre deste ano, Santo André, São 
Bernardo e São Caetano fizeram, juntas, 3.162 exames de 
mamografias pelo Programa Mulheres de Peito, do Gover-
no do Estado, de acordo com dados divulgados pelas pre-
feituras. A Carreta da Mamografia fez trabalho itinerante 
nas cidades do ABC com foco no diagnóstico precoce do 
câncer de mama, doença que mata anualmente quase 15 mil 
pessoas no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de 
Câncer (INCA).

Em Santo André, o veículo ficou estacionado por três 
semanas no mês de abril, na Praça do Carmo, Centro. No 
total, 675 mulheres passaram pelo procedimento gratuita-
mente e receberam encaminhamento quando necessário.

Já em São Bernardo, onde o serviço foi oferecido por 
45 dias no bairro Assunção e Vila São Pedro, o número foi 
o maior dos três municípios: 1.500 exames, de acordo com 
a Prefeitura. “Podemos dizer que essa foi mais uma vitó-
ria para a Saúde de São Bernardo. O diagnóstico precoce 
é o melhor tratamento que existe”, disse o prefeito Or-
lando Morando. As pacientes diagnosticadas com nódulos 
ou suspeita de câncer de mama foram encaminhadas para 

Mantidas da Fundação do ABC promoveram diver-
sas atividades juninas, com muita diversão e comidas tí-
picas desta época do ano. 

No Hospital Estadual de Francisco Morato o evento 
aconteceu nos dias 20 e 22 de junho, em parceria com os 

Carreta do Programa Mulheres de Peito, do Governo do Estado, ofereceu exames gratuitos para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

setores de Nutrição e Manutenção.  
Na Praia Grande, a celebração foi promovida nas Uni-

dades de Pronto Atendimento (UPAs) Samambaia e Charles 
Antunes Bechara, além da Unidade de Alta Complexidade 
em Cuidados ao Portador de Doença Renal Crônica e Tera-

pia Renal Substitutiva, Nefro-PG. 
Em Santo André, o arraiá do Hospital da Mulher Ma-

ria José dos Santos Stein aconteceu no dia 29 de junho 
entre todas as equipes. 

Arraiá da saúde: unidades celebram festa junina

Equipe do Complexo Hospitalar Irmã Dulce A festa no Hospital Estadual de Francisco Morato Funcionários do Hospital da Mulher 

O prefeito de Santo André e a primeira-dama, Paulo Serra e 
Ana Carolina Barreto Serra, o vereador Marcos Pinchiari e a secretária 

de Saúde, Ana Paula Peña Dias

Em São Bernardo, serviço foi oferecido por 45 dias no bairro 
Assunção e na Vila São Pedro, com 1.500 exames realizados 

tratamento no próprio município, com apoio do Centro de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM).

Em São Caetano, a carreta se despediu da cidade em 

19 de junho, após permanecer por 31 dias estacionada nas 
imediações da Praça Luiz Tortorello, no bairro Santo An-
tônio. Ao todo foram feitas 987 mamografias. 

Ricardo Cassin/PMSBCRicardo Trida/PMSA
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Medicina ABC comemora 15 anos da
primeira gravidez por fertilização in vitro

Em junho de 2002, o recém-inaugurado 
Laboratório de Fertilização da Faculdade de 
Medicina do ABC comemorava a primeira 
gravidez a partir de óvulos fertilizados in vi-
tro. De algumas poucas salas no Prédio Cen-
tral, a iniciativa cresceu e, depois de 15 anos, 
tornou-se o serviço universitário com maior 
número de procedimentos do país – mais de 
300 ciclos mensais de reprodução assistida – 
e referência nacional na atenção a casos es-
peciais, como portadores de HIV e hepatites. 
Ao longo dos anos, cerca de 4 mil bebês vie-
ram ao mundo graças ao trabalho desenvolvi-
do na FMABC.

A história do serviço ganhou capítu-
lo especial em 2010, quando foi fundado o 
Instituto Ideia Fértil, que funciona em pré-
dio próprio no campus. São três andares que 
funcionam de forma ininterrupta, sete dias 
por semana. Ligado à disciplina de Saúde 
Sexual, Reprodutiva e Genética Populacio-
nal da FMABC, o Ideia Fértil responde por 
consultas, exames, inseminações artificiais 

O Núcleo Especializado em Apren-
dizagem da Faculdade de Medicina do 
ABC (NEA-FMABC) promoveu a quarta 
edição do “CINENEA” – atividade cujo 
objetivo é proporcionar encontros edu-
cativos e lúdicos, assim como a troca de 
experiências dentro de temas diversos nas 
áreas de educação e saúde. Desta vez, o 
encontro, no dia 30 de junho, foi precedi-
do pelo lançamento do livro “Dificulda-
des escolares: um desafio superável”. As 
atividades ocorreram no Anfiteatro Da-
vid Uip, no campus em Santo André. 

Com 320 páginas, a obra é assinada 
pela coordenadora do NEA-FMABC, a 
psicóloga, neuropsicóloga e psicopeda-
goga Alessandra Bernardes Wajnsztejn, e 
pelo neuropediatra, professor da discipli-
na de Neurologia da FMABC e presiden-
te da Sociedade Brasileira de Neurologia 
Infantil (SBNI), Dr. Rubens Wajnsztejn.

Publicado pela editora Pampaideia, o 
livro aborda o neurodesenvolvimento re-
lacionado à aprendizagem. “Dar a chan-

Cerca de 4 mil bebês vieram ao mundo graças ao trabalho desenvolvido na FMABC, considerada o maior 
serviço universitário de reprodução assistida do país

Obra aborda o neurodesenvolvimento relacionado à aprendizagem; noite de autógrafos foi marcada pela 4ª edição do CINENEA
zagem”, explicou Alessandra Wajnsztejn.

O neuropediatra Dr. Rubens Wajnszte-
jn fala sobre o processo de aprendizagem 
nas instituições de ensino. “Quando a 
escola adota procedimentos diferentes 
entre os alunos, como provas orais em 
lugar de dissertativas, o objetivo é corrigir 
desvantagens decorrentes dos quadros do 
neurodesenvolvimento. Seria como usar 
óculos. O acessório apenas corrige uma 
desvantagem, sem trazer vantagem quan-
do comparado a quem não precisa usar. A 
avaliação diferenciada para um aluno com 
dislexia segue a mesma filosofia”.

MÃOS TALENTOSAS
Baseado em uma história real, o filme 

“Mãos talentosas” marcou o 4º CINE-
NEA ao contar a trajetória de Ben Carson, 
representado pelo ator Cuba Gooding Jr. 
O protagonista é um neurocirurgião, que 
ficou mundialmente famoso por conse-
guir feito grandioso na medicina: separar 
gêmeos siameses unidos pela cabeça. 

Docentes lançam livro sobre dificuldades escolares

ce ao aluno de ser avaliado com estratégias 
específicas é uma forma real de salvar uma 
vida psiquicamente, pois um aluno não é uma 

nota, mas sim a soma de suas diversas vivên-
cias pedagógicas e sociais dentro do processo 
de aquisição do conhecimento e da aprendi-

e procedimentos cirúrgicos. São, em média, 
400 consultas todos os meses, para oferecer 
tratamentos de fertilidade a preço acessível, 
que pode chegar a menos da metade do co-

brado por clínicas particulares.
“São 15 anos de dedicação, crescimento, 

aprendizado, gratidão, inovação e realização. 
É motivo de orgulho ver que nosso traba-

lho vem gerando tantos frutos. Atingimos 
patamar que seria impossível sonhar quando 
aconteceu o nascimento do primeiro bebê, 
fruto da primeira inseminação. Hoje são mais 
de 120 colaboradores entre recepcionistas, 
pessoal de limpeza, médicos, enfermeiras, 
psicólogos, auxiliares de enfermagem, biomé-
dicos, biólogos, nutricionista, pesquisadores, 
pós-graduandos, residentes, alunos de inicia-
ção científica e pessoal administrativo. O su-
cesso obtido nesses anos é fruto do trabalho 
dessa equipe maravilhosa”, afirmou o profes-
sor titular de Saúde Sexual, Reprodutiva e Ge-
nética Populacional e presidente do Instituto 
Ideia Fértil, Dr. Caio Parente Barbosa.

Para passar em atendimento, o contato 
deve ser via telefone (11) 4433-2830 ou pelo 
e-mail agendesuaconsulta@ideiafertil.com.
br. Os atendimentos ocorrem de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, no campus da 
Faculdade de Medicina do ABC (Av. Lauro 
Gomes, 2000, Vila Sacadura Cabral, Santo 
André - SP).

Dr. Caio Parente Barbosa é professor titular de Saúde Sexual, Reprodutiva e 
Genética Populacional e presidente do Instituto Ideia Fértil

A psicóloga e psicopedagoga Alessandra Bernardes Wajnsztejn e o 
professor da disciplina de Neurologia Dr. Rubens Wajnsztejn
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Lúpus e artrite 
reumatoide: o que são?

A disciplina de Reumatologia da Facul-
dade de Medicina do ABC programou para 
julho e agosto atividades gratuitas de cons-
cientização e orientação à população. Serão 
palestras aos sábados, a partir das 10h, no 
Anfiteatro Dr. David Uip, no próprio campus 
universitário da FMABC. Em 22 de julho, o 
tema será o lúpus. Em 5 de agosto, a artrite 
reumatoide. São duas doenças autoimunes 
(desenvolvidas pelo próprio organismo) e 
ainda pouco conhecidas pela população.

O objetivo é dar orientação sobre o perfil 
das doenças, opções de tratamentos, sintomas 
principais e reunir informações para criação 
de um banco de dados com indicadores. “Te-
mos muitos estudos clínicos em andamento, 
mas não devemos apenas explicar sobre as 
pesquisas. Queremos educar a população, 
pois muitos não sabem lidar com as doen-
ças. Os usuários precisam aprender a identi-
ficar os sintomas iniciais e saber que podem 
ser submetidos a tratamentos promissores e 
gratuitos”, explica a pesquisadora clínica da 
FMABC, Josiane Duarte. 

Inicialmente, o objetivo é orientar a po-
pulação. Depois, os profissionais irão selecio-
nar pacientes aptos para participação nos tes-
tes clínicos feitos em parceria com indústrias 

farmacêuticas. As pesquisas estão em fase 
conclusiva e apontam para o surgimento de 
medicamentos mais modernos e capazes de 
retardar a evolução dos sintomas. As palestras 
abertas ao público serão ministradas pelos es-
pecialistas da disciplina de Reumatologia da 
FMABC, Dra. Sônia Loduca Lima e Dr. José 
Carlos Szajubok.

AS DOENÇAS
A artrite reumatoide, que atinge cerca de 

1 milhão de brasileiros, é uma doença infla-
matória crônica, cujos principais sintomas são 
dor, edema, calor e vermelhidão em qualquer 
articulação do corpo – sobretudo nas mãos e 
punhos. Provoca limitação dos movimentos, 
atrofia muscular e deformidade dos dedos. 

O lúpus, por sua vez, é caracterizado por 
manchas avermelhadas pelo corpo – espe-
cialmente no rosto, pescoço e peito. Segundo 
a Sociedade Brasileira de Reumatologia, há 
cerca de 65 mil pessoas com lúpus no Brasil, 
sendo que 90% dos casos acometem mulhe-
res entre 15 e 45 anos. 

As inscrições para as palestras são limi-
tadas e devem ser feitas pelo telefone (11) 
4993-5459 ou pelo e-mail recrutamento.pes-
quisaclinica@fmabc.br. 

Especialistas da FMABC conscientizam sobre doenças autoimunes

Titular de Psiquiatria, Dr. Arthur Guerra foi escolhido para comandar trabalho da gestão João Doria

Professor da Medicina ABC coordena 
programa contra o crack em São Paulo
O professor titular de Psicologia 

Médica e Psiquiatria da Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC) Dr. Arthur 
Guerra de Andrade assumiu, a convite 
da Prefeitura de São Paulo, o cargo de 
coordenador do Programa Redenção – 
plano municipal de combate à depen-
dência química.

Os protocolos éticos e médicos do 
atendimento para as regiões conhecidas 
como cracolândias foram tema de en-
contro entre o Dr. Arthur Guerra e o 
secretário municipal de Saúde, Wilson 
Modesto Pollara. Durante o encontro 
foram estabelecidas formas de aborda-
gem, participação de equipes multidis-

ciplinares, critérios clínicos e cuidados mé-
dico-hospitalares na indicação de internação 
de dependente de drogas.

Ficou estabelecido que, caso o usuário 
necessite de internação, a abordagem poderá 
ser feita por agentes de saúde não-médicos e 
por assistente social. Se ele se negar a passar 
por avaliação, o médico será acionado. Veri-
ficados como esgotados os recursos extra-
hospitalares de tratamento, será indicada a 
internação. Caso seja compulsória, a solicita-
ção deverá ser fundamentada e submetida a 
decisão judicial.

O Dr. Arthur Guerra anunciou que o 
Hospital Sírio-Libanês (HSL), onde ele 
coordena o Núcleo de Álcool e Drogas 

(NAD), se ofereceu para desenvolver 
projeto de como deverá ser a assistên-
cia aos usuários de drogas das cra-
colândias. “Especialistas do Nú-
cleo de Estratégias e do NAD 
construirão um programa em 
que os objetivos sejam bem 
definidos, com avaliações 
periódicas e identificação 
dos recursos. O principal 
objetivo será definir as 
melhores estratégias de 
continuidade do trata-
mento pelo dependen-
te após o período de 
internação”, afirmou.

D
ivulgação
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Santo André terá registro de ponto  
com gPS e reconhecimento facial

Maior unidade da Fundação do ABC, a 
Central de Convênios implantará em agosto sis-
tema de registro de ponto com reconhecimento 
facial e localização via GPS para cerca de 2.500 
colaboradores, que atuam em 134 postos de tra-
balho em Santo André. A ferramenta substituirá 
as antigas folhas de assinatura de ponto e permi-
tirá que a Diretoria de Recursos Humanos (RH) 
consolide todos os apontamentos do mês em 
apenas dois dias. Hoje o processo manual leva, 
em média, 20 dias.

O funcionamento do sistema é simples e 
intuitivo. O funcionário instala gratuitamente 
o aplicativo TradingWorks no celular – An-
droid ou iOS – e segue o passo a passo para 
cadastramento de login e senha, conforme 
manual de utilização que será entregue. A fer-
ramenta já estará abastecida com as fotos de 
todos os colaboradores. Dessa forma, ao che-
gar ou sair do local de trabalho, basta entrar 
no aplicativo e posicionar o celular como se 
fosse tirar uma “selfie”. Ao clicar para regis-
trar, o sistema confere a identificação visual 
e a localização via GPS, para garantir que o 
funcionário se encontra no local de trabalho. 
O horário é registrado e fica disponível, via 
acesso remoto e em tempo real, para o gestor 
da unidade de saúde e para a Diretoria de RH 
da Central de Convênios.

Colaboradores que não têm celular ou 
que não quiserem utilizar o aplicativo po-
derão registrar o ponto em notebooks e 
desktops nas próprias unidades de trabalho.

“O sistema descentraliza a gestão e mo-
derniza o processo, permitindo a marcação 
de todos os registros de ponto das unidades 
de saúde, em tempo real, na tela do compu-

Iniciativa da Central de Convênios da FUABC terá início em agosto e abrange cerca de 2.500 colaboradores da Saúde 

Quarenta e dois novos integrantes da 
Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA) participaram em junho do 
curso de formação para novos “cipeiros” 
da Central de Convênios. A ação foi pro-
movida pelo Serviço Especializado de 
Segurança e Medicina do Trabalho (SES-
MT) da instituição. 

A equipe foi eleita para a gestão 

Eleição da CIPA na 
Central de Convênios

Ao fundo, o engenheiro de Segurança do Trabalho da FUABC Amaury Machi Junior durante treinamento 

Bruna Fraga, da Central de Convênios, ao registrar ponto com reconhecimento facial

Ana Paula Barros de Queiroz e Danilo Mucinato, da Diretoria de Recursos Humanos da Fundação do ABC

2017/2018, sendo 21 indicados pelos fun-
cionários e 21 pelo empregador. A CIPA é 
regida pela portaria 3.214/78 do Ministério 
do Trabalho e Emprego e é a ferramenta 
mais importante dos trabalhadores para tra-
tar da prevenção de acidentes do trabalho, 
das condições do ambiente e de todos os 
aspectos que afetam a saúde e segurança do 
colaborador.

tador”, explica a diretora de Recursos Huma-
nos da Fundação do ABC, Ana Paula Barros 
de Queiroz. Para a gestora, são muitas as 
vantagens com a implantação da ferramenta. 
“Hoje recebemos os registros de ponto em 
papel. Temos duas funcionárias dedicadas in-
tegralmente à análise e registro no sistema de 
todos os apontamentos feitos manualmente. 
São justificativas de atrasos, atestados médicos 
e comprovantes diversos, que são verificados 
um a um, em trabalho que leva cerca de 20 
dias para ser consolidado. A partir de agosto, 
a expectativa é de que esse mesmo trabalho 
seja concluído em dois dias, pois os aponta-
mentos serão validados ao longo do mês, via 
sistema, pelo próprio gestor da unidade”.

Além da maior agilidade nos processos, 
o sistema garante segurança e confiabilidade 
às marcações de ponto, uma vez que registra 
não somente os horários dos funcionários, 
mas também a localização geográfica, con-
firmando que estão, de fato, na unidade de 
saúde conforme jornada contratada.

“A modernização também traz benefí-
cios aos funcionários. Pelo mesmo aplicativo 
em que marca o ponto, o colaborador tem 
acesso ao histórico com seus horários de 
entrada, saída e período de almoço, além de 
acompanhar o saldo de banco de horas em 
tempo integral, tudo com facilidade e trans-
parência”, afirma Danilo Mucinato, coorde-
nador administrativo da Diretoria de RH da 
Fundação do ABC. 

O próximo passo será implantar o siste-
ma nos demais municípios parceiros, entre 
os quais São Caetano, São Bernardo, Guaru-
lhos e Santos. 
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Hospital da Mulher treina equipes para 
avaliação de filhos de usuárias de drogas

A posse da Comissão de Ética de Enfermagem Equipes aprimoram cuidados com 
saúde da mulher e da criança 

A avaliação de recém-nascidos 
filhos de mães usuárias de drogas 
lícitas e ilícitas foi tema de capa-
citação no Hospital da Mulher 
Maria José dos Santos Stein, em 
Santo André, em junho. Enfer-
meira da unidade, Carolina Souza 
Giampaoli conduziu o treinamen-
to, baseado em estudo com 100 
recém-nascidos da própria unida-
de, de ambos os sexos. A pesquisa 
foi publicada na revista científica 
“Interdisciplinar Saúde e Meio 
Ambiente”.

“Os resultados do estudo 
mostram que o uso de drogas lí-
citas e ilícitas pelas gestantes al-
tera as condições de nascimento 

dos bebês, contribui para o bai-
xo peso e para a prematuridade. 
Consequentemente, torna a saúde 
do recém-nascido mais vulnerá-
vel, prolongando os dias de inter-
nação na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) Neonatal, onde há 
maior exposição a riscos, manipu-
lação e elevado risco de morte”, 
revela a autora do trabalho.

Segundo Carolina Giampaoli, 
as drogas ilícitas mais utilizadas 
pelas gestantes são a maconha, a 
cocaína e o crack. Entre as subs-
tâncias lícitas, o cigarro e o álcool. 
Além dos problemas relacionados 
à prematuridade, outras compli-
cações que podem ocorrer são 

anomalias congênitas e a síndro-
me da abstinência fetal, em que 
o bebê apresenta sintomas como 
irritabilidade, nervosismo, choro 
forte, tensão muscular, diarreia e 
vômitos.

“O uso de drogas pela gestan-
te deixa o recém-nascido mais vul-
nerável a hospitalizações e contri-
bui para a interrupção do vínculo 
materno. A consulta de pré-natal 
deve ser usada como instrumen-
to de intervenção e prevenção 
ao uso de drogas na gestação, 
contribuindo para a diminuição 
tanto dos danos maternos como 
das complicações aos recém-nas-
cidos”, adverte Giampaoli.

A Comissão de Ética de En-
fermagem do Hospital da Mu-
lher tomou posse no dia 5 de ju-
lho. As novas integrantes terão a 
responsabilidade de garantir que 
os elevados padrões de conduta 
da profissão sejam seguidos por 
todos os funcionários, na intera-
ção com pacientes e colegas de 
trabalho. Estiveram presentes os 
integrantes do Conselho Regio-
nal de Enfermagem de São Paulo 
(COREN/SP), Denis Fiorezi e 
Alessandro Andrighetto. 

Certificado com o selo da 
Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança (IHAC) desde 2010, o 
Hospital da Mulher de Santo 
André promove periodicamen-
te treinamentos internos com 
foco nos cuidados com a saúde 
da criança e da mulher. O último 
foi organizado dias 10 e 11 de 
julho, na própria unidade, para 
20 novos enfermeiros e auxi-
liares. O objetivo foi mobilizar 
funcionários para que assumam 
condutas e rotinas responsáveis, 
a fim de reduzir índices de des-
mame precoce e de orientar as 
pacientes sobre a importância 
do aleitamento materno e as leis 
que protegem a amamentação.

O treinamento foi condu-
zido pela equipe multidisci-
plinar do hospital, que conta 
com fonoaudióloga, psicóloga, 
enfermeiras, assistente social e 
nutricionista.

Em maio, outra capacitação 
abordou assuntos como “Práti-
cas de parto”, “Como lidar com 
a queixa de pouco leite”, “Como 
ajudar no aleitamento”, “Bebês 

Uso excessivo de entorpecentes pode causar prematuridade, baixo peso e anomalias congênitas

AS ELEITAS: 
• Patrícia de Cássia Ruiz | Presidente
• Valdirene Silva da Cruz Nascimento | Secretária
• Tatiane Carlines dos Santos | 3º Membro Efetivo
• Ana Paula Rodrigues Muniz | 4º Membro Efetivo
• Dayana Rodrigues da Silva | 5º Membro Efetivo
• Fernanda Campos Kubota | 1º Suplente 
• Flávia Cristina Teixeira Frassato | 2º Suplente
• Carolina Souza Giampaoli | 3º Suplente
• Gisele Gal Santinon | 4º Suplente
• Danada da Silva Bispo Burilli | 5º Suplente

que exigem cuidados especiais” 
e “Método Canguru”.

AMIgO DA CRIANÇA
Idealizada em 1990 pela 

Organização Mundial da Saú-
de (OMS) e pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), a Iniciativa Hospi-
tal Amigo da Criança certifica 
instituições de saúde públicas 
e privadas que cumprem deter-
minados requisitos, com foco 
no cuidado com a saúde da 
criança e da mulher a partir da 
promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno. 

Vinte novos funcionários 
foram treinados por equipe 
multidisciplinar do hospital

A cerimônia de posse, no auditório da unidade

Estudo foi coordenado pela enfermeira da unidade Carolina Souza Giampaoli
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Professor da Medicina 
ABC comanda Congresso 

Brasileiro de Diabetes 

Pediatras lançam livro sobre 
a importância dos primeiros 

mil dias de vida do bebê

Com apoio da Faculdade de 
Medicina do ABC, a Associação 
Nacional de Atenção ao Diabéti-
co (ANAD) promove de 27 a 30 
de julho o 22º Congresso Brasilei-
ro Multidisciplinar em Diabetes. 
A ANAD é presidida pelo profes-
sor titular de Endocrinologia da 
FMABC, Dr. Fadlo Fraige Filho. 
O encontro científico ocorrerá 
na Universidade Paulista (UNIP), 
localizada à rua Vergueiro, 1.211, 
bairro Paraíso, em São Paulo, en-
tre 8h e 18h. Estão programados 
36 simpósios com mais de 200 pa-
lestras apresentadas pelos maiores 
expoentes de saúde do Brasil, além 
de convidados internacionais.

Sem cura, o diabetes pode ser 
apenas controlado. O tratamento 
principal consiste em manter ali-
mentação adequada, aliada à prá-

tica regular de atividades físicas e 
ao uso de medicações de acordo 
com prescrições médicas. Se não 
tratado, pode levar à morte. De 
acordo com a Sociedade Brasilei-
ra de Diabetes, cerca de 130 mil 
brasileiros morrem anualmente 
em decorrência da doença. 

“Hoje existem mais pesquisas 
sobre diabetes do que de câncer. 
A prevalência mundial chega a 
350 milhões de pessoas. Por isso, 
o congresso oferece anualmente 
atualização constante a todos os 
profissionais envolvidos no trata-
mento da doença. O cuidado vai 
além da Medicina. Enfermeiros, 
nutricionistas, educadores físicos, 
entre outros profissionais, devem 
conhecer bem a doença e seus 
métodos de controle”, disse Dr. 
Fadlo Fraige Filho. Atualmente 

a doença é a maior responsável 
pelos casos de cegueira e amputa-
ções no Brasil e no mundo.

A marca principal do congres-
so é a multidisciplinaridade. Ou 
seja, não é destinado apenas aos 
médicos, mas também à capaci-
tação de outros profissionais de 
saúde que integram a assistência 
ao diabético, como dentistas, far-
macêuticos, enfermeiros, nutri-
cionistas e educadores físicos. 

Serão oferecidos sete cursos 
e quatro oficinas, entre os quais 
Contagem de Carboidratos, Pé 
diabético, Nutrição Enteral e Me-
dicina Molecular Aplicada à Prá-
tica Endocrinológica. De acordo 
com a Sociedade Brasileira de 
Diabetes, o país tem atualmente 
14 milhões de diabéticos, metade 
deles não diagnosticados. 

Professoras do Departa-
mento de Pediatria da Faculda-
de de Medicina do ABC (FMA-
BC), as doutoras Roseli Sarni e 
Fabíola Suano lançaram em 4 
de julho, na livraria FNAC da 
Avenida Paulista, o livro “De 
0 a 1.000 - Os dias decisivos 
do bebê”. A autoras detalham 
o que é preciso saber sobre o 
período que vai da gestação 
até o segundo ano de vida da 
criança, fase que moldará a sua 
saúde por toda a vida.

Com 176 páginas, a publica-
ção integra o segmento de livros 
da revista “SAÚDE”, do Grupo 
Abril, e está dividida em cinco 
partes: o conceito de mil dias, a 
importância de cuidados e exames 
antes mesmo da concepção da 
criança, a gestação, os momentos 
do nascimento e do aleitamen-
to, a introdução da alimentação 

complementar, e o desenvolvi-
mento posterior – fase em que a 
criança descobre o mundo e seus 
estímulos. A tiragem inicial é de 
67 mil exemplares.

As autoras Roseli Sarni e 
Fabíola Suano explicam que 
hábitos de vida saudáveis du-
rante a gravidez têm impacto 
imediato na saúde do bebê. 
Atualmente, porém, está cada 
vez mais claro que isso pode 
se estender para toda a vida. 
“Amamentar, alimentar e esti-
mular o bebê de forma adequa-
da também contribui, portanto, 
para uma longevidade saudá-
vel”, completam as pediatras 
da FMABC.

“De 0 a 1.000 - Os dias 
decisivos do bebê” está dis-
ponível em bancas, livrarias e 
e-commerces de todo o Brasil 
por R$ 29,90. 

Evento atualiza conhecimento de profissionais da área e 
reforça importância do cuidado multidisciplinar 

Publicação integra segmento de livros 
da Revista Saúde do Grupo Abril

Dr. Fadlo Fraige Filho também é presidente da Associação Nacional de Atenção ao Diabético
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Hospital Irmã Dulce de Praia grande 
moderniza sistema de raio-X

Empatia: você pratica? Higienização de 
ambientes em foco

A implantação de um novo centro de 
diagnóstico de imagem, com digitalização 
de exames de raio-X, tem conseguido redu-
zir filas e agilizar o atendimento no setor de 
Traumatologia e Ortopedia do Complexo 
Hospitalar Irmã Dulce da Praia Grande. Sem 
as tradicionais “chapas” de radiografia, o sis-
tema permite o tratamento da imagem para 
visualização mais rápida e qualificada. A mu-
dança, que segue recomendação da Prefeitura 
de Praia Grande, também produz benefícios 
ambientais, já que produtos tóxicos deixam 
de ser usados no processamento com filme. 

Com a modernização, o médico tem acesso 
rapidamente ao exame no computador e conse-
gue acessá-lo de qualquer consultório da unida-
de, o que acelera o atendimento. De acordo com 
o secretário de Saúde Pública, Cleber Suckow 
Nogueira, a mudança foi proposta pela Pre-
feitura para enfrentar o aumento da demanda, 
com vantagens. “Em tratativas com a Fundação 

do ABC, o prefeito Alberto Mourão sugeriu o 
investimento na modernização, uma vez que a 
Praia Grande é referência na especialidade de 
Traumatologia e Ortopedia na região. Com isso, 
moradores e pacientes de municípios vizinhos 
serão beneficiados”, disse.

Inicialmente, dois equipamentos fixos – 
um portátil e dois de digitalização de imagens 
– estão em funcionamento. O próximo passo 
concentrar o serviço em um só espaço e reu-
nir os consultórios de ortopedia, além dos se-
tores de tomografia e imobilização. As obras 
estão em curso. 

O diretor geral do Complexo Hospitalar, 
Dr. Ricardo Carajeleascow, afirmou que a res-
ponsabilidade social é a marca dessa iniciativa. 
“São beneficiados os pacientes, os profissio-
nais envolvidos no atendimento e o meio am-
biente. Estamos nos empenhando para que 
cada vez mais possamos avançar na qualidade 
da prestação de serviços à população”. 

Tema contemporâneo e em evidência 
nos serviços de Saúde, a empatia é o exer-
cício de se colocar no lugar do outro e sen-
tir suas necessidades. Nesse papel hipotéti-
co, uma pergunta costuma ser recorrente: 
como gostaríamos de ser tratados? 

Com foco em ambientes produtivos 
e na melhoria do relacionamento inter-
pessoal, o setor de Recursos Humanos do 
Complexo Hospitalar Irmã Dulce promo-
veu discussão sobre o tema e reuniu pro-
fissionais para propor dinâmicas de grupo 
e reflexões. O principal é objetivo é revisar 
velhos conceitos e destacar a necessidade 

da excelência no atendimento ao público.
“No momento em que fizermos o 

exercício de compreender as sensações do 
outro, teremos um convívio muito mais 
saudável, tanto internamente como com o 
público em geral”, destacou o diretor geral 
do Complexo, Dr. Ricardo Carajeleascow. 

O debate contou com a apresentação 
de vídeos e teorias apresentadas pelo ge-
rente de Recursos Humanos, Alan Ceres. 
Ao final, ele propôs a reflexão: “Se pre-
cisasse de ajuda e viesse a um hospital, 
você gostaria de ser atendido por uma 
pessoa como você?”.

A obediência às normas de higie-
nização hospitalar, que visa impedir a 
disseminação e transferência de micror-
ganismos nos ambientes, foi tema de 
treinamento com equipes de higieniza-
ção do Complexo Hospitalar Irmã Dul-
ce. A capacitação, que ocorre trimestral-
mente, oferece segurança aos pacientes e 
profissionais que atuam nos serviços de 
saúde em geral e na limpeza – um dos 
quesitos mais elogiados em pesquisas de 
satisfação com pacientes.

A correta higienização de locais que 
oferecem maior risco de contaminação, a 
periodicidade desse trabalho em ambien-
tes como Centro Cirúrgico, Emergência 
e UTIs, bem como a não-conformidade 
de algumas técnicas foram temas das ex-
posições feitas por técnicos da empresa 
Guima Conseco, responsável pela higie-
nização na unidade. 

De acordo com a coordenadora do 
Serviço de Apoio ao Paciente (SAP), Ma-
risa Paiva, o conteúdo reforça e atualiza 
o conhecimento das equipes, de modo 
que nenhuma parte do ensinamento seja 

Centro de diagnóstico de imagem acaba com antigas chapas, reduz filas e beneficia o meio ambiente

Recursos Humanos propõe reflexão sobre 
atendimento ao público

desprezada. “Nosso pessoal tem domí-
nio sobre a técnica, sobre como identifi-
car áreas críticas e quais procedimentos 
em cada local. Mas, em ambiente hospi-
talar, quando se fala em higienização, é 
preciso estar sempre alerta”. 

Nova tecnologia extingue impressão com produtos tóxicos e acelera atendimento ao público

Serviço de limpeza é um dos quesitos mais 
elogiados em pesquisas de satisfação

Colaboradores participaram de dinâmicas de grupo no auditório da unidade

Fotos: HMID/Maitê Morelatto
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Ministro do STF entrega título de  
Professor Honoris Causa ao Dr. David Uip

Um dos mais conceituados infectologistas 
do Brasil, o professor titular da Faculdade de 
Medicina do ABC e atual Secretário de Esta-
do da Saúde de São Paulo, Dr. David Everson 
Uip, agora é também Professor Honoris Cau-
sa do Centro Universitário de Brasília, o Uni-
CEUB. O título foi entregue em 13 de junho 
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Marco Aurélio Mello.

“O prêmio pelos bons atos não requer 
requerimento, não tarda, não depende de 
outrem. O prêmio pelos bons atos está no 
implemento desses atos. Mas, nós somos hu-
manos, e no caminhar da vida, em nossos se-
tores de atuação, precisamos de estímulos. E 
é este estímulo que o corpo docente e o cor-
po discente do UniCEUB implementam nes-
te momento, outorgando ao Dr. David Uip o 
título de Professor Honoris Causa do centro 
educacional exemplar, que é o UniCEUB”, 
destacou Mello.

Diante de plateia lotada de alunos dos 
cursos da Saúde, Uip também recebeu pelas 
mãos do pró-reitor administrativo e finan-
ceiro do UniCEUB, Gabriel Costa Mallab, 
placa com os dizeres: “Em agradecimento ao 

Secretário de Estado da Saúde desde 2013, Uip é graduado em Medicina pela segunda turma da FMABC, de 1975

Gabriel Costa Mallab, David Everson Uip e Marco Aurélio Mello

A 29ª edição do Congresso Brasilei-
ro de Cirurgia Dermatológica (CBCD), 
em junho, contou com importante con-
tribuição da disciplina de Dermatologia 
da Faculdade de Medicina do ABC. As 
ações foram concentradas no Centro de 
Convenções Frei Caneca, na Capital. O 
primeiro dia do Congresso, porém, ocor-
reu no campus da FMABC, onde foram 
ministrados cursos práticos. 

Todas as salas do prédio de Estética 
da faculdade foram ocupadas para reali-
zação de diversos procedimentos. Aten-
dimentos mais complexos ocorreram no 
Centro Cirúrgico da disciplina. Ao todo, 
cerca de 130 congressistas participaram 
das atividades práticas. Na programação 
constaram cursos de radiofrequência bá-
sica e avançada, toxina botulínica e pre-
enchimentos, terapia fotodinâmica, crio-
cirurgia, peeling de fenol, laser, retalhos e 

enxertos, cirurgia micrográfica de Mohs, 
transplante de cabelos, blefaroplastia, viti-
ligo e técnicas de repigmentação.

“Tradicionalmente, os cursos práti-
cos estão entre os destaques do CBCD. 
A comissão organizadora escolhe pre-
viamente um serviço de Dermatologia, 
que é incumbido de coordenar os cursos, 
as palestras e de realizar os procedimen-
tos de maneira extremamente didática, 
para que os congressistas tenham acesso 
às técnicas e possam tirar possíveis dú-
vidas”, explicou o professor titular de 
Dermatologia da FMABC, Dr. Carlos 
Machado Filho. “Foi uma grande hon-
ra ter nosso serviço escolhido para co-
mandar as atividades deste ano. Além da 
parte prática, conduzimos 13 palestras. 
Foram oito médicos da disciplina e 17 
residentes envolvidos na organização e 
execução dos trabalhos”.

Dermatologia da FMABC coordena cursos práticos do 
Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica

Cerca de 130 congressistas participaram da simulação de procedimentos, 
como enxertos, transplantes de cabelo e peelings

excelentíssimo doutor David Everson Uip, 
secretário de Saúde do Estado de São Paulo, 
por sua inestimável colaboração para a área 
de Saúde Coletiva Brasileira e por sua valiosa 

contribuição à formação acadêmica universi-
tária”.

Dr. David Uip agradeceu a homenagem e 
as palavras do ministro Marco Aurélio Mello, 

de quem disse ser “um fã incondicional e de 
suas posições, inclusive na área de saúde”. 
Após a entrega do título, Uip comandou a 
conferência “Saúde Pública do Brasil: Passa-
do, Presente e Futuro”, transmitida ao vivo 
pelo YouTube. 

“Eu sou gestor de Saúde. Trabalho com 
saúde pública há mais de 40 anos. A saúde pú-
blica do Brasil, seguramente, é uma das mais 
complexas. E tem um Sistema Único de Saúde, 
o SUS, do qual sou defensor ferrenho, extre-
mamente difícil de ser entendido”, afirmou o 
professor, que ao longo de sua palestra apre-
sentou experiências exitosas desenvolvidas na 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

VIDA DEDICADA À SAÚDE
Secretário estadual desde setembro de 

2013, Dr. David Uip é graduado em Medi-
cina pela segunda turma da Faculdade de 
Medicina do ABC, em 1975, com mestrado 
e doutorado em Doenças Infecciosas e Pa-
rasitárias pela Universidade de São Paulo. É 
também professor livre-docente pela Facul-
dade de Medicina da USP e professor titular 
na FMABC.

Tereza Sá/Gerência de Comunicação e Eventos do UniCEUB
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O Hospital de Clínicas de São Bernardo 
tornou-se a primeira unidade de Saúde do 
Grande ABC a ter heliponto homologado pela 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 
O novo espaço vai agilizar o transporte de 
pacientes graves entre hospitais, bem como 
melhorar o trânsito de órgãos para doação.

O prefeito Orlando Morando participou 
da abertura oficial, acompanhado do subco-
mandante da Polícia Militar, Coronel Mauro 
Ricciarelli, do secretário de Segurança Urba-
na, Coronel Carlos Alberto, e da superinten-
dente do Complexo Hospitalar de São Ber-
nardo, Agnes Faria. 

Segundo o prefeito, o espaço havia sido 
inaugurado junto com o Complexo Hospi-
talar pela gestão passada, porém ainda esta-
va com documentação irregular. “Desde o 
início da gestão trabalhamos para conseguir 
a licença da ANAC. A autorização só foi pu-
blicada no Diário Oficial da União em mar-
ço. O heliponto vai operar 24 horas por dia e 
complementar o quadro assistencial da saú-
de do município. Nós dispomos de 34 UBSs, 
nove UPAs e quatro hospitais, portanto ter 
o equipamento pronto para uso significa 
fornecer a possibilidade de um atendimento 
mais rápido”, disse.

Outro ponto lembrado por Morando foi 

Professor da Faculdade de Medicina 
do ABC há mais de 30 anos e chefe do se-
tor de Neurologia Infantil, o Dr. Rubens 
Wajnsztejn foi um dos convidados do 1º 
Seminário da Universidade Federal do 
ABC de Dislexia e Transtorno do Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no 
Ensino Superior, na Universidade Federal 
do ABC (UFABC), em Santo André. 

O objetivo do seminário, realizado 
em junho, foi debater os desafios do 
acesso e permanência do aluno com dis-
lexia e TDAH nas universidades, com 
foco em critérios que possam subsidiar a 
política de cotas para pessoas com defi-
ciência. Para o docente da FMABC, que 
atualmente preside a Sociedade Brasilei-
ra de Neurologia Infantil, ainda é preciso 
avançar consideravelmente no país quan-

Professor da Medicina ABC debate dislexia e déficit 
de atenção em seminário da UFABC

Unidade é a primeira do ABC a ter espaço homologado pela ANAC; estrutura irá agilizar transporte de pacientes graves

Dr. Rubens Wajnsztejn discutiu política de cotas e assistência aos universitários com transtornos de atenção
to à assistência adequada aos universitá-
rios que possuem estes transtornos.

“O tema me interessou bastante, 
pois é pouco discutido. Isso porque im-
plica a criação de procedimentos espe-
ciais que geram gastos às universidades. 
O aluno com déficit de atenção demora 
mais tempo para fazer a prova, ou faz 
em outro horário. O professor precisa 
supervisioná-lo, ou então deve aprender 
a aplicar uma prova oral, por exemplo”, 
comenta Dr. Rubens Wajnsztejn.

Estima-se que de 3% a 6% da popula-
ção mundial possua TDAH, que tem como 
principais características a desatenção, im-
pulsividade e hiperatividade. Já a dislexia 
consiste em dificuldades com a leitura e 
para decodificar o alfabeto, e atinge de 6% 
a 8% das pessoas no mundo.

Hospital de Clínicas de São Bernardo ganha heliponto

a localização estratégica do Hospital de Clíni-
cas. “Essa região está próxima a três rodovias. 
Agora, o socorro de pacientes acidentados 
será mais eficaz. O Águia da Polícia Militar 
possui 25 aeronaves multiuso que prestam 
auxílio na segurança, nos primeiros socorros 
e até mesmo no transporte de órgãos. Tenho 

certeza que cada pouso que acontecer nesse 
local permitirá mais uma oportunidade de 
vida aos pacientes. Esse é o nosso objetivo”, 
completou.

A licença da ANAC tem validade de 
10 anos, e o local está apropriado para 
receber aeronaves de até três toneladas, 

que realizam transporte de passageiros 
ou órgãos para transplante. O heliponto 
está equipado com rampas de proteção, 
terá bombeiros 24 horas por dia e toda 
estrutura necessária para segurança, como 
mangueiras de água e equipamentos de 
primeiros socorros.

Prefeito Orlando Morando participou da entrega do espaço, que funciona de forma ininterrupta

Docente também preside a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil

PMSBC/Omar Matsumoto
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O médico e artista plástico Wagner Ku-
roiwa expõe até 2 de agosto, na Pinacoteca 
da Associação Paulista de Medicina (APM), 
em São Paulo, 25 pinturas, desenhos com 
técnicas variadas e textos. A exposição tam-
bém marca a estreia desse espaço cultural 
recém-inaugurado, concebido para divulgar 
novos e consagrados valores das artes plásti-
cas brasileiras. No coquetel de abertura, dia 
21 de junho, o anfitrião falou sobre a satisfa-
ção em expor na APM e a essência do traba-
lho apresentado.

“Nesta exposição reúno quadros figurati-
vos realistas a telas abstratas, mas com fundo 
figurativo. O trabalho é fruto da aplicação de 
diferentes técnicas, como bico de pena, aqua-
rela, pastel, entalhes em madeira e acrílica so-
bre tela. Uma das novidades é que cada obra 
está acompanhada de um texto, sendo a mos-
tra pictórico-literária”, detalhou Kuroiwa.

Diretores da APM prestigiaram a abertura 
da exposição, entre as quais os médicos José 
Luiz Gomes do Amaral e Guido Arturo Pa-
lomba. Pela Fundação do ABC, a presidente 
da entidade e a secretária-geral, Maria Berna-
dette Zambotto Vianna e Adriana Berringer 

O Consórcio Intermunicipal Grande 
ABC inaugurou em 28 de junho escritó-
rio regional na capital federal. A iniciativa 
busca aproximar as sete cidades de proje-
tos, investimentos e convênios da União. 
A presidente da Fundação do ABC, 
Dra. Maria Bernadette Zambotto Vian-
na, compareceu à cerimônia, realizada 
no Windsor Brasília Hotel. Prefeitos do 
Grande ABC prestigiaram o evento, além 
de deputados e do ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira.

“Não é exagero dizer que o Consór-
cio Intermunicipal Grande ABC pre-
cisa se armar para enfrentar essa difícil 
quadra da vida brasileira. Armar-se, sim, 
mas não de instrumentos convencionais, 
e sim de inteligência, iniciativa e criati-
vidade na busca das soluções de nossos 
imensos problemas regionais. Que essa 
inciativa dê os frutos que dela esperamos: 

13

Kuroiwa expõe na Pinacoteca  
da Associação Paulista de Medicina

Em Brasília, presidente da FUABC participa da
inauguração do escritório regional do Consórcio

Coquetel de abertura teve presenças da presidente da FUABC, de diretores da APM e de diretores de hospitais do ABC

Vice-presidente da Fundação do ABC, Dr. Wagner Kuroiwa é médico sanitarista e artista plástico

investimentos à nossa região, tão carente de 
incentivos e tão esquecida em Brasília”, dis-
se a presidente da FUABC.

O prefeito de São Bernardo e presiden-
te da entidade, Orlando Morando, avalia que 

a iniciativa irá facilitar a interlocução com o 
governo federal na resolução de pleitos regio-
nais. “Tenho certeza que as nossas demandas 
terão retorno melhor com a articulação dos 
prefeitos por meio do Consórcio. O Grande 

ABC precisa se empoderar mais. A sede 
de Brasília estará sempre à disposição dos 
interesses regionais”, disse Morando.

Representante do governo federal 
na cerimônia, o ministro Aloysio Nu-
nes Ferreira parabenizou os prefeitos 
do Grande ABC. “O Ministério das Re-
lações Exteriores está de portas abertas 
para atender às demandas da região. O 
mundo moderno exige que todos se 
unam para combater as desigualdades e 
dificuldades”, disse.

O escritório está localizado próxi-
mo à Esplanada dos Ministérios e da 
Praça dos Três Poderes. Compareceram 
ao evento os prefeitos de Santo André, 
Paulo Serra; São Bernardo, Orlando 
Morando; São Caetano, José Auricchio 
Júnior; Mauá, Atila Jacomussi; Ribeirão 
Pires, Adler Kiko Teixeira; e Rio Grande 
da Serra, Gabriel Maranhão.

Stephan, respectivamente, estiveram no co-
quetel inaugural, assim como colaboradores 
da entidade e diretores de unidades mantidas, 
como o Dr. Onésimo Duarte, do Hospital da 
Mulher de Santo André. A exposição é aberta 
ao público e a entrada é franca.

MULTITALENTO
Com mais de 40 exposições indivi-

duais no currículo e dezenas de cole-
tivas, Kuroiwa faz parte da geração de 
pintores descendentes de japoneses que 
influenciaram a cena artística brasileira 

nas últimas décadas. É médico formado 
pela Escola Paulista de Medicina (UNI-
FESP), especializado em Saúde Pública 
e em Direito Sanitário pela Universidade 
de São Paulo, além de vice-presidente da 
Fundação do ABC. 

Leandro Petrin, Dra. Maria Bernadette Vianna e prefeito Paulo Serra

Pedroso/Tribuna do ABCD
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O Hospital Estadual Mário Covas, em 
Santo André, abriu inscrições para o Curso 
Básico de Língua Brasileira de Sinais (LI-
BRAS), destinado a colaboradores da uni-
dade e médicos residentes. O objetivo é ofe-
recer atendimento adequado a pacientes e 
familiares surdos ou com diferentes graus de 
deficiência auditiva.

O curso terá início em 18 de agosto e se 
estenderá até 1º de dezembro. As inscrições 
podem ser feitas até 30 de setembro no Centro 
de Estudos do hospital, no 5º andar, ou pelo 
e-mail cejsg16@gmail.com. As aulas serão mi-
nistradas pela intérprete de Libras, Silmara Lo-
pes, contratada pelo hospital. Os horários são 
das 7h30 às 9h e das 9h10 às 10h40.

O conteúdo do curso terá vocabulário básico 
e focado na assistência à saúde, além de integrar 
as iniciativas do hospital destinadas a estimular 
ações voltadas à humanização do atendimento e 
aprimoramento profissional dos funcionários. 

Mais informações pelos telefones (11) 
2829-5060, com Silmara, ou (11) 2829-5188, 
no Centro Integrado de Humanização.

Pacientes de Mauá ficaram tão satisfeitos 
com o atendimento recebido no Hospital 
Estadual Mário Covas, em Santo André, que 
resolveram mobilizar esforços para presen-
tear a unidade. No dia 26 de junho, em sinal 
de agradecimento à instituição, entregaram à 
diretoria dois televisores de 42 polegadas. 

As smart TVs foram instaladas na re-
cepção do Centro de Reabilitação, onde 

pacientes aguardam por atendimento, e na 
Diretoria Técnica, onde são apresentados e 
analisados casos de pacientes, além de ativi-
dades audiovisuais que auxiliam na melhoria 
da assistência médica.

A entrega dos aparelhos foi organizada 
pela dona de casa Maria do Carmo Oliveira 
Lopes. “O reconhecimento pelo bom servi-
ço prestado e à atenção dos profissionais do 

hospital é muito forte entre a população do 
ABC, o que sensibiliza a todos. Por isso, de-
cidimos registrar o agradecimento pela assis-
tência médica recebida”, conta a paciente.

“As doações são sempre para benefício 
dos pacientes. Este é um serviço público e 
tudo que fazemos é nossa obrigação”, disse 
o diretor geral do hospital, Dr. Desiré Calle-
gari, que recebeu os equipamentos.

A Prefeitura de Osasco, por meio da 
Secretaria de Saúde, substituirá a Funda-
ção do ABC na gestão do Hospital Mu-
nicipal Central de Osasco Antonio Giglio 
(HMCO) e da UPA Centro. A decisão 
do município foi anunciada em maio, e a 
FUABC permanecerá à frente dos traba-
lhos somente até 31 de julho de 2017.

Para minimizar os desgastes de uma 
internação hospitalar, o Hospital Estadual 
Mário Covas de Santo André inaugurou, 
em 7 de julho, mais um espaço de con-
forto para humanizar o atendimento a pa-
cientes e familiares. Trata-se do Cantinho 
da Mamãe, área especial criada para o des-
canso das mães de crianças internadas. 

No ambiente são oferecidas acomo-
dações e publicações em espaço criado 

Hospital Mário Covas abre inscrição para curso de libras

Mães de pacientes ganham área de acomodação

Satisfeitos com atendimento, 
pacientes presenteiam unidade

Osasco encerra contrato com a FUABC 

Funcionários interessados devem se inscrever até 30 de setembro

Desde o início da parceria, em abril de 2015, Fundação do ABC acumulou avanços e alto índice de satisfação entre pacientes
Em nota conjunta, as entidades afir-

mam que “entendem que os serviços 
prestados no Hospital e UPA Centro são 
essenciais para a população e, por isso, a 
transição dos serviços está sendo feita de 
forma consensual”. Sobre os quase mil 
colaboradores que atuam nas unidades 
via Fundação do ABC, a Prefeitura afir-

mou que “a nova Organização Social que 
assumirá dia 1º de agosto sub-rogará todo 
o quadro atual de funcionários, para não 
haver interrupção no atendimento”. 

DEVER CUMPRIDO
A FUABC entrega a gestão dos ser-

viços com índice de satisfação entre os 

entre a enfermaria e brinquedoteca. Ativi-
dades como artesanato farão parte da rotina 
do local, que é destinado às mães, pais ou 
qualquer responsável pela criança. 

A iniciativa envolveu o trabalho do 
Centro Integrado de Humanização e da 
Clínica Pediátrica. O público-alvo são 
mães e famílias que permanecem por lon-
gos períodos na unidade para acompa-
nhar os filhos internados. Desta forma, 

podem repousar e permanecer próximas 
das crianças, uma vez que a maioria das 
internações corresponde a casos graves e 
de alta complexidade, principalmente de 
oncologia, onde são tratados diversos ti-
pos de câncer. 

Iniciativas como essa têm sido criadas 
pelo hospital para associar a otimização de 
espaços e equipamentos à melhoria da quali-
dade na assistência hospitalar.

pacientes acima de 90%. Em 2016, a 
Fundação do ABC realizou duas nas 
unidades de saúde de Osasco mais 
de 270 mil consultas e atendimentos, 
quase 675 mil exames e procedimen-
tos, além de 4.149 cirurgias e 9.355 
internações. A gestão da UPA Centro 
teve início em junho de 2016. 

Objetivo é capacitar equipes para atendimento 
de usuários surdos ou com deficiência auditiva

Objetivo é dar ambiente de apoio às famílias que 
acompanham filhos em longas internações

Aparelhos foram entregues ao diretor geral, 
Dr. Desiré Callegari
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