
42º Congresso Médico Universitário do ABC 
reúne expoentes da Medicina

Alunos da Faculdade de Medicina do ABC organizaram entre 7 e 12 de agosto a 42ª edição do Comuabc - Congresso Médico Universitário do 
ABC, considerado o maior do gênero no país. Durante a semana foram promovidas dezenas de palestras, cursos teóricos e práticos, workshops, 

painéis e mesas redondas. A edição 2017 bateu recorde de trabalhos científicos, com 214 inscrições. Evento reuniu 850 congressistas e 
autoridades. Foi aberto pelo nefrologista Dr. José Osmar Medina Pestana, chefe do maior programa de transplantes de rins do mundo. Pág. 3
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edição 1: ainda sem nome, saiu 
como um informativo da faculdade

edição 2: O nome escolhido 
em concurso foi Crescendo ABC Hoje

edição 59: a primeira 
em versão digital

edição 171: A última antes da 
mudança de nome

atrás que Estado e ciência juntos, com 
todas as suas diferenças, são sinônimo 
de desenvolvimento. Apenas países e 
regiões que descobriram um modo de 
arrancar os aspectos mais virtuosos des-
se estranho casamento ostentam, hoje, 
sociedades avançadas, pautadas pela 
estabilidade e pelo bem-estar.         

Outra palavra que tinha de estar 
no nome é “saúde”, um desafio de 
tantas facetas, que as enumeráveis 
combinações das letras do alfabeto 
são sua melhor tradução. Não se trata 
mais apenas de um “crescer” regional, 
como sugeria o antigo nome. Trata-se 
agora de dar conta de toda a comple-
xidade do serviço à população.    

No cabeçalho, sob o novo nome 
saúde ABC, está o resumo dos temas 
que são a razão de ser das instituições: 
ensino e pesquisa, como sempre, mas 
também assistência e gestão. Do ponto 
de vista informativo, o jornal vai pau-
latinamente se voltar para a inovação 
nessas quatro grandes áreas, em que 
Fundação e Faculdade buscam se 
destacar pela excelência, mantendo 
o espaço atual para a divulgação de 
boas e inspiradoras práticas. 

O projeto gráfico mudou para dar 
a esse conteúdo a roupagem adequa-
da. Foram escolhidas novas fontes e 
cores, por exemplo, que facilitem a 
leitura seja em mídia analógica, no 
computador ou por meio de dispositi-

vos móveis, que não existiam quando 
o veículo foi criado e pensado. 

A primeira página sai agora mais 
limpa, sem tantas linhas divisórias de 
assuntos, com fontes e entrelinhamento 
maiores, mais leve, “ventilada”. E, den-
tro desse padrão, o conteúdo interno 
é um pouco mais sintético, organizado 
sempre que possível por temas, com 
maior destaque para imagens, além 
de legendas que propiciem leitura fácil. 
Em alguns casos, as reportagens serão 
acompanhadas de quadros e infográfi-
cos, para facilitar o entendimento.

HIsTÓRIA
Mudar não significa apagar o pas-

sado. Crescendo ABC se tornou um rico 
acervo de atividades da Fundação e da 
Faculdade. Também por isso, a numera-
ção do jornal não muda. O saúde ABC 
chega não como ruptura ou negação, 
mas como continuidade e adaptação à 
realidade de nosso tempo.   

Preservar essa história é um dos 
compromissos das atuais gestões da 
Fundação e da Faculdade. Por isso, 
haverá o resgate de todas as edições 
do jornal, desde a de número 1, que 
serão digitalizadas e ficarão dispo-
níveis no site da Fundação do ABC. 
Vale a pena consultar. 

Por meio desse acervo, fica-se 

Conselho de Curadores (Titulares): Adhemar Mou-
ra Flores, Adriana Berringer Stephan, Ari Bolonhezi, 
Carlos Eduardo Rodante Corsi, Cristiana Nunes 
Carvalho, Edson Raddi, Giovana de Lima Cebrian, 
Guilherme Andrade Peixoto, José Carlos Canga, Luiz 
Antonio Della Negra, Luiz Francisco da Silva, Marcos 
Rodrigues Pinchiari, Marcos Sergio Gonçalves Fon-
tes, Maria Bernadette Zambotto Vianna, Maria Elisa 
Ravagnani Gonçalves Ramos, Regina Maria Costa 
Biselli, Roberto Picarte Milani, Thereza Christina Ma-
chado de Godoy e Wagner Shiguenobu Kuroiwa.  

Conselho Fiscal: Silmara Grilo Brito (Santo André), 
Maisa França Rocha (São Caetano do Sul) e Renata 
Sanchez Soares (São Bernardo do Campo).

Instituições gerenciadas: Superintendente do 
Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do 
Campo: Nilton Angelo Lorandi; Superintendente do 
Hospital Estadual Mário Covas: Dr. Desiré Carlos 
Callegari; Superintendente do Complexo de Saúde 
Irmã Dulce de Praia Grande: Dr. Ricardo Carajele-
ascow; Superintendente do Hospital da Mulher de 
Santo André: Dr. Onésimo Duarte Ribeiro Junior; 
Superintendente do AME (Ambulatório Médico de 
Especialidades) Praia Grande: Dr. Cássio Dib Lopes; 
Central de Convênios; Superintendente do Hospital 
Emílio Ribas II: Reginaldo Reple Sobrinho; Superin-
tendente Dr. Vanderley da Silva Paula: Complexo de 
Saúde de Mauá; Superintendente do Complexo Hos-
pitalar Municipal de São Caetano do Sul: Dra. Patrícia 
Veronesi; Superintendente do AME Mauá: Dr. Airton 
Gomes; Superintendente do AME Santo André: Dr. 
Manoel Miranda; Superintendente do Hospital Esta-
dual de Francisco Morato: Nelson Seixas; Superin-
tendente do Hospital Municipal Central de Osasco: 
Dr. Alessandro Neves; Superintendente do Contrato 
de Gestão São Mateus/SP: Dr. João Negrão; e Cen-
tro Hospitalar do Sistema Penitenciário.

O jornal Crescendo ABC chegou 
à maioridade – 21 anos – e precisou 
mudar, para enfrentar desafios dife-
rentes. Torna-se a partir deste mês 
saúde ABC. 

Crescendo ABC teve um dia um 
projeto gráfico inovador. Trazia o sím-
bolo do DNA no cabeçalho em degradê, 
um recurso gráfico sinônimo de moder-
nidade nos anos 90, hoje com uso bem 
moderado, entre outras coisas, pela 
necessidade de adaptar publicações 
densas ao meio digital, o que requer 
clareza em imagens e textos. 

Não é, porém, apenas uma ques-
tão de apresentação do produto. 

Simbolicamente, em termos de 
missão e visão, o DNA da Fundação 
do ABC e da Faculdade de Medicina 
do ABC mudou nessas mais de duas 
décadas, em que as duas instituições 
de saúde e ensino passaram a investir 
mais em gestão, eficiência, universali-
zação, boas práticas, troca de conheci-
mento e integração com os usuários.

Por que o nome de nosso jornal 
muda para saúde ABC? 

“ABC” é uma marca das duas 
instituições, Fundação e Faculdade, e 
essa origem regional deve continuar 
a ser exaltada. Ela é fruto de sucesso 
da concertação do poder público – no 
caso, três prefeituras, Santo André, São 
Bernardo do Campo e São Caetano do 
Sul – com um centro produtor e propaga-
dor de ciência. É sabido desde séculos 

Fundação do ABC 
entidade Filantrópica de Assistência social, 

saúde e educação 

presidente: Maria Bernadette Zambotto Vianna
Vice-presidente: Wagner Shiguenobu Kuroiwa
secretária-geral: Adriana Berringer Stephan.

Faculdade de Medicina do ABC
Diretor: Dr. Adilson Casemiro Pires

Vice-Diretor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Quem somos mensagem

Maioridade e mudança:
nosso jornal de cara nova 

sabendo que Crescendo ABC nasceu 
sem nome. Em maio de 1996, saiu a 
edição número 1, com a denominação 
genérica de “Informativo da Faculdade 
de Medicina do ABC” e um concur-
so na capa: “Crie um nome e ganhe 
uma viagem”. A edição número 2, de 
agosto de 1996, ainda um informativo 
de quatro páginas com periodicidade 
incerta, chegou devidamente batizada: 
Crescendo ABC Hoje. 

O segundo momento marcante da 
história do jornal se deu na internet. Na 
edição número 59, de maio-junho de 
2006, a primeira em versão também 
digital, o então diretor da Faculdade de 
Medicina, Dr. Luiz Henrique Camargo 
Paschoal, saudava no Crescendo ABC (a 
palavra “hoje” acabou tirada do nome) o 
“portal na internet” da FUABC e da FMA-
BC, um dos feitos de seu mandato. 

Nossa história continuará a ser 
escrita, mês a mês, no saúde ABC. 
Esperamos que seja não apenas de 
sucesso e desenvolvimento científico, 
mas também de seriedade na gestão 
e principalmente de compromisso com 
a população. 

Bem-vindos ao saúde ABC. 

Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna
Presidente da Fundação do ABC

Dr. Adilson Casemiro pires
Diretor da FMABC

Crescendo ABC passa a se chamar Saúde ABC e ganha projeto gráfico mais leve e moderno  

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: Diretoria Executiva de 
Comunicação e Marketing da FUABC. Textos: Liliana 
Pinheiro, Eduardo Nascimento e Maíra Sanches; Edi-
toração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio Operacional 
(Textos e Fotos): Liliana Pinheiro, Eduardo Nascimen-
to, Fernando Valini, Alexandre Leão,  Luciana Ferreira,  
Maíra Sanches, Tabatha Dias, Antonio Cassimiro, Mai-
tê Morelatto, Beatriz de Sá, Fausto Piedade e Renata 
Aranha. Fundadores: Dr. Marco Antonio Espósito, Dr. 
Milton Borrelli e Dr. João Hallack; Contatos: noticias@
fuabc.org.br ou (11) 2666-5431.
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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

PSA/Ricardo Trida PMSBC/Omar Matsumoto

PMSBC/Ricardo Cassin
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ciência e pesQuisa

Edição tem recorde de trabalhos inscritos

Ao lado de autoridades, Dr. José Osmar Medina Pestana esteve na Faculdade de Medicina do ABC para a abertura do 
Congresso Médico Universitário do ABC, o maior do gênero no país

Chefe do maior programa de transplantes
de rins do mundo abre 42º Comuabc

Alunos da Faculdade de Medicina 
do ABC organizaram de 7 a 12 de 
agosto a 42ª edição do Comuabc - 
Congresso Médico Universitário do 
ABC, considerado o maior do gênero 
no país. O evento tem como objetivo 
complementar a formação acadêmica 
e desenvolver a pesquisa científica 
na graduação. Ao longo de quatro 
décadas foram mais de 20 mil par-
ticipantes e profissionais da saúde 
como palestrantes ou membros de 
comissões julgadoras. 

A solenidade de abertura reuniu auto-
ridades regionais no Anfiteatro David Uip, 
no campus universitário em Santo André, 
e foi marcada por palestra do nefrologista 
Dr. José Osmar Medina Pestana – dire-
tor superintendente do Hospital do Rim 
e Hipertensão da Fundação Oswaldo 
Ramos e chefe do maior programa de 
transplantes de rins do mundo.

Professor titular da disciplina de 
Nefrologia da Escola Paulista de Me-
dicina da Universidade Federal de São 
Paulo (EPM-Unifesp), Dr. Medina co-
ordenou em 1998 o início das ativida-
des clínicas, assistenciais e de ensino 

A edição 2017 do Comuabc 
registrou recorde de 214 trabalhos 
científicos inscritos. Foram cerca 
850 congressistas no evento, que 
teve como “Professora Homena-
geada” a Dra. Davimar Miranda 
Maciel Borducchi – docente da 
disciplina de Oncologia e Hema-
tologia. Já o “Presidente de Honra” 
foi o professor titular da FMABC 
e atual Secretário de Estado da 
Saúde, Dr. David Everson Uip.

“Sou grata a cada um de vo-
cês. Não só pela homenagem, mas 
por fazerem acontecer e por serem 
a energia que me move. Vocês sa-

bem que podem contar comigo sempre, 
porque nós somos um time, e um time 
vencedor”, declarou a homenageada, 
Dra. Davimar Borducchi.

Representando o diretor da FMA-
BC, o coordenador de graduação, Dr. 
João Antonio Corrêa, destacou a tra-
dição do congresso. “O Comuabc é 
quase tão tradicional quanto nossa 
faculdade, que completará 50 anos 
em 2019. Temos participado ao longo 
dos anos das atividades do congres-
so e a evolução é muito grande, com 
trabalhos científicos excelentes. Os 
alunos estão empenhados em produzir 
e disseminar conhecimento”.

Professor titular da faculdade e 
secretário de Estado da Saúde, Dr. 
David Uip fez questão de prestigiar a 
solenidade de abertura. “Esse evento 
é muito importante e algo que marca 
tanto dentro quanto fora da instituição. 
Sempre faço questão de prestigiar e 
venho muito mais como ex-aluno do 
que como secretário, pois sei das 
dificuldades para organizar um con-
gresso como este e da qualidade com 
que é apresentado”.

Já a presidente da Fundação do 
ABC, Dra. Maria Bernadette Zambotto 
Vianna, falou sobre as inovações na 
medicina pós-revolução tecnológica 

e da exigência de “atualização frené-
tica” na área da Saúde, mas deixou 
recado aos alunos sobre a impor-
tância da relação médico-paciente. 
“Estudem. Escalem as montanhas 
do conhecimento. Atualizem-se. Mas 
não se esqueçam jamais do lugar 
onde estão seus pacientes. Com 
eles nós ficamos frente a frente, nós 
mantemos o contato direto, e não há 
tecnologia no mundo que substitua 
essa relação humana”.

Ao longo da semana foram deze-
nas de palestras com profissionais re-
nomados, cursos teóricos, workshops, 
painéis e mesas redondas, além da 

Doutores João Antonio Corrêa, José Maria Borducchi, Davimar Miranda Borducchi, David Uip, Antonio Carlos Chagas, 
Maria Bernadette Vianna, priscila Rapoport, José Osmar Medina pestana e Adilson Casemiro pires

apresentação de trabalhos cientí-
ficos. “O congresso tem como ob-
jetivo principal proporcionar uma 
semana de atividades capazes 
de promover reflexões que ultra-
passem o conteúdo administrado 
em sala de aula. Buscamos pro-
porcionar aos participantes o que 
há de mais recente em pesquisa 
e atuação médica. Foi uma se-
mana rica de oportunidades de 
aprendizado e intercâmbio de 
informações”, descreve a aluna 
da FMABC e presidente do 42º 
Comuabc, Carolina Lavacchini 
Ramunno Amaral. 

no Hospital do Rim, onde permanece 
até hoje como um dos líderes. Após 
quase 20 anos de atividades, o hos-
pital detém o maior programa mundial 

de transplantes renais, com mais de 
10 mil transplantes realizados e capa-
citação de mais de 600 profissionais 
– muitos hoje em posições estraté-

gicas de programas de transplantes 
de diversos estados brasileiros. Em 
2012, o nefrologista tornou-se o pri-
meiro brasileiro a receber o prêmio 

Joseph Murray, considerado o mais 
alto reconhecimento que a Universi-
dade Harvard concede a expoentes 
da medicina moderna.

MAIs FOTOs DO eVenTO nO sITe www.FUABC.ORg.BR
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Em parceria com a Faculdade de Medicina do ABC, ação realizada em agosto tirou 6 mil pessoas da fila de espera por 
consultas com neurologista, dermatologista, cirurgião vascular e oftalmologista

Programa teve início em 1º de agosto e prevê reformas estruturais em unidades, informatização da rede e capacitação dos funcionários

Com terceiro mutirão, Santo André se aproxima
dos 40 mil atendimentos no Saúde Fila Zero

‘Qualisaúde’ é lançado para reestruturar rede de atendimento

Com o terceiro mutirão de consultas 
do programa Saúde Fila Zero, em 5 de 
agosto, a Prefeitura de Santo André tirou 
mais 6 mil pessoas da fila de espera mu-
nicipal. Agora já são 36 mil atendimentos 
desde o início do projeto. 

No Centro de Especialidades II, no 
Parque das Nações, pacientes com até 
dois anos e meio de espera passaram por 
consulta com neurologista ou dermatolo-
gista. No Centro Hospitalar Dr. Newton 
da Costa Brandão, houve atendimento 
na especialidade de cirurgia vascular, 
enquanto a Faculdade de Medicina do 
ABC recebeu casos de oftalmologia. 

Secretária de Saúde e neurologis-
ta, Ana Paula Peña Dias participou do 
mutirão atendendo voluntariamente os 
pacientes, junto aos quase 75 funcioná-
rios envolvidos na ação.

O prefeito Paulo Serra esteve no 
Centro de Especialidades II para acom-
panhar os atendimentos de perto. “Não 

é fácil resolver em pouco tempo proble-
mas antigos, mas já conseguimos saldar 
dívidas de milhões com fornecedores e 
estamos diminuindo o tempo de espera 
por consultas e exames, devolvendo a 
credibilidade à Prefeitura, para que a 
população possa contar com o serviço 
público”, disse Serra.

Em menos de um ano, a Prefeitura 
conseguiu diminuir o tempo médio de es-
pera por consultas, de dois anos para um 
ano nas especialidades de dermatologia e 
de cirurgia vascular; e de 20 para 12 me-
ses na especialidade de neurologia. Para 
consultas de oftalmologia, já passaram 
a ser chamadas fichas com entrada em 
junho de 2017. Com as outras edições do 
mutirão, a demanda reprimida foi zerada 
na cardiologia, que tinha mais de 2.600 
solicitações no início do ano. 

No começo de 2017, a demanda 
reprimida por consultas e exames no 
município somava 128 mil pessoas.  

A Prefeitura de Santo André 
acaba de lançar programa para 
reestruturar e modernizar todo 
o sistema de saúde municipal, 
o Qualisaúde. Em 1º de agosto, 
as Unidades de Saúde do Jardim 
Irene e de Utinga já começaram a 
receber inovações sem interrupção 
nos atendimentos. O programa de 
qualificação atuará em todas as 
áreas da rede, tendo como pilares 
a melhora estrutural, gestão por 
processos, gestão do cuidado, 
valorização do trabalhador e va-
lorização dos usuários.

“Nos últimos oito anos, a quali-
dade dos serviços municipais caiu 
drasticamente, e nossos muníci-

eficiência

neurologista, secretária de saúde Ana paula peña Dias participou do mutirão, atendendo voluntariamente os pacientes

Ana paula peña Dias e paulo serra no lançamento do ‘Qualisaúde’

investimento

pes têm reclamado, com razão, do 
que está sendo ofertado. Ninguém fez 
nada para mudar algo que mexe na 
estrutura de toda uma rede. É muito 
fácil inaugurar obras, mas melhorar a 
vida das pessoas é mais trabalhoso. 
Mas esta é a razão deste governo e 
estamos dispostos a fazer isso”, disse 
o prefeito, Paulo Serra.

Um dos compromissos assumidos 
pelo prefeito é a informatização da rede. 
Com a implantação do sistema, será 
possível comprar medicamentos na 
quantidade correta, sem ter perdas por 
vencimento da validade ou excessos. 
A ação também recadastrará toda a 
população para evitar duplicidade de in-
formações. O número atual de usuários 

que Novo Oratório, Bom Pastor, 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) Jardim Santo André e 
Centro de Especialidades III.  
As unidades ficarão fechadas 
até a conclusão das obras. Não 
haverá prejuízo aos usuários, 
pois eles serão encaminhados 
a outras unidades.

ATenÇÃO BásICA - A prin-
cipal proposta da atual gestão é 
melhorar a Atenção Básica, meta 
que inclui a ampliação do Progra-
ma de Saúde da Família (PSF) 
– cuja cobertura atualmente é de 
25% da cidade. O planejamento 
é para que, em quatro anos, esse 
número suba para 85%. 

cadastrados é de 663.600 pessoas.
Outros sete equipamentos de 

saúde começaram a receber in-

tervenções estruturais em agosto. 
São eles: bairros Campestre, Vila 
Humaitá, Parques das Nações, Par-

Fotos: psA/Ricardo Trida

psA/Ricardo Trida
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Sistema inovador permitirá que unidades de saúde sob sua gestão padronizem dados sobre coleta, descarte e volume

FUABC lança ferramenta virtual para 
gerenciamento de resíduos

3º FÓRUM EM 
SAÚDE E 

SUSTENTABILIDADE

A Fundação do ABC lançou, 
em 1º de agosto, uma ferramenta 
que permite o registro simplificado 
e padronizado de todas as ações de 
coleta e descarte de resíduos comuns 
e infectantes de suas unidades ge-
renciadas. Atualmente, são 18 hos-
pitais e três Ambulatórios Médicos de 
Especialidades (AMEs). Desta forma, 
os gestores ambientais das mantidas 
poderão informatizar dados, gerar 
indicadores e relatórios mais con-
cisos e, principalmente, transformar 
números em informação, para iden-
tificar possíveis melhorias. Antes, o 
trabalho era feito de forma manual e 
independente.

A plataforma on-line foi desenvol-
vida pela equipe de Tecnologia da 
Informação da FUABC, em parceria 

com o Programa de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade da instituição. Os 
gestores, que receberam login e se-
nha, monitoram o tipo e volume exatos 
dos resíduos gerados e o quanto foi 
descartado, podendo receber alertas 
sobre armazenamentos pendentes. 
Os resíduos são classificados como 
comum, infectante, reciclável, radio-
ativo, químico e perfurocortante (ver 
quadro abaixo).

A ferramenta, elaborada via sis-
tema TOTVS (software de gestão), 
produz indicadores de modo eficiente 
e automático, o que auxilia o gestor 
na tomada de decisões e alinhamento 
estratégico de ações. 

“Precisamos mobilizar adminis-
tradores e todos os colaboradores 
para que valorizem a importância da 

gestão responsável de resíduos de 
saúde e seus impactos econômicos 
e ambientais. Os gestores usavam 
planilhas individuais e, agora, te-
remos controle padronizado das 
informações, constante troca de 
experiências e um panorama geral 
das ações em tempo real”, disse a 
gestora ambiental da Fundação do 
ABC, Cristina Passaretti.

A presidente da FUABC abriu 
a reunião de apresentação da fer-
ramenta e endossou a importância 
das mantidas integrarem o projeto. “A 
adesão ao novo sistema é importante 
para que o trabalho seja corretamente 
documentado e gere melhorias não 
só ao ecossistema, mas também à 
comunidade na qual a unidade de 
saúde está inserida. Nossa equipe 

de sustentabilidade é proativa, atuante 
e permanece à disposição de todos os 
gestores”, disse Dra. Maria Bernadette 
Zambotto Vianna. 

Cada mantida da Fundação do 
ABC é responsável por separar, 
acondicionar e identificar os resí-
duos gerados, que podem ser desde 
luvas, seringas, gessos, materiais 
biológicos, bolsas de sangue até 
bisturis, lâminas e filmes de raio-X. 
Se descartados em aterros comuns, 
os materiais podem provocar noci-
va contaminação do ambiente. Por 
isso, as unidades mantêm contrato 
com empresas especializadas no 
descarte seguro dos resíduos, con-
forme normas técnicas e resoluções 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

sustentabilidade

O engajamento da en-
tidade também provocou a 
criação de um debate anual 
sobre as políticas de saú-
de ambiental do Grande 
ABC, o “Fórum em Saúde e 
Sustentabilidade da Funda-
ção do ABC” — promovido 
pela unidade desde 2015. 
A terceira edição do evento 
está marcada para dia 23 
de novembro, no anfiteatro 
David Uip da Faculdade de 
Medicina do ABC.



6 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | agosto de 2017

Complexo Hospitalar de São Bernardo concorreu 
com outros 782 trabalhos na 15ª Expoepi-2017

SAMU treina equipe de 
enfermagem da UPA São Pedro

Pronto-Socorro 
Central conquista 
dois prêmios na 
área de controle 

de doenças

Em busca de aprimorar a qualifica-
ção dos serviços prestados, a Secre-
taria de Saúde de São Bernardo, em 
parceria com o núcleo de Educação 
do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), promove série de 
treinamentos com os profissionais de 
enfermagem das unidades de saúde 
da cidade. A edição mais recente ocor-
reu em julho, na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) São Pedro.

Os cursos são baseados nas 
orientações em primeiros-socorros 
e instruções sobre procedimentos 
requeridos. Todos seguem a rotina 
da unidade, levando em consideração 
atendimentos a pessoas vítimas de 
trauma, acidentadas e com paradas 
cardiorrespiratórias. 

“Essa parceria é essencial, pois as 

O Hospital e Pronto-Socorro 
Central (HPSC) de São Ber-
nardo conquistou em julho dois 
prêmios na 15ª Mostra Nacional 
de Experiências Bem-Sucedidas 
em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças (Expoepi), 
iniciativa do Ministério da Saú-
de. No evento, que aconteceu 
em Brasília, foram apresentados 
782 trabalhos, que disputaram 
em 15 categorias diferentes. São 
Bernardo foi o único município a 
conquistar dois prêmios.

O Complexo Hospitalar de 
São Bernardo garantiu o 1º lugar 
com o tema “Uso do QR Code 
como enfrentamento para o trei-
namento de técnicas de vigilância 
epidemiológica”, e o 3º lugar com 
“Associação entre fluxograma, PEP 
e telemonitoramento no êxito do 
enfrentamento da dengue”. 

No total, foram premiadas 
45 experiências bem-sucedidas 
e trabalhos de profissionais e 
serviços de saúde do país. Para 
o secretário da Saúde de São 
Bernardo, Dr. Geraldo Reple, a 
conquista reafirma a preocupa-
ção da cidade especialmente em 
relação à dengue. “O telemoni-
toramento mostrou-se uma ação 
importante para solucionar casos 
suspeitos de dengue. Com isso, 
conseguimos notificar e orientar 
100% dos casos em tempo opor-
tuno, evitando complicações e 
óbitos”, explicou.

Além do troféu, o HPSC ga-
nhou R$ 70 mil para realizar me-
lhorias na rede de saúde. A 15º 
Expoepi também foi definida como 
uma etapa preparatória da 1ª Con-
ferência Nacional de Vigilância em 
Saúde, em novembro.

atualização
reconhecimento

sIsTeMA De ágUA QUenTe 
nO HOspITAL De CLÍnICAs -  
A Prefeitura de São Bernardo 
entregou, em 21 de julho, o sis-
tema que permite o aquecimento 
de água para uso dos pacientes 
do Hospital de Clínicas (HC).  As 
obras de instalação foram feitas 
em parceria com a Comgás, que 
doou os aquecedores.

“A Comgás investiu cerca de 
R$ 270 mil, com isso forneceremos 
água quente a todos os pacientes 
do HC. Todos os aquecedores e 
a cozinha são agora movidos por 
uma energia barata e sustentável”, 

FUnDO sOCIAL De sOLIDARIe-
DADe nO HMU - Em mais uma 
ação à frente do Fundo Social de 
Solidariedade de São Bernardo, a 
presidente e primeira-dama, Car-
la Morando, esteve no Hospital 
Municipal Universitário (HMU) em 
5 de agosto entregando 120 kits 
maternidade, doados pela Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, por meio do progra-
ma Mãos que Ajudam. Os kits com 

unidades atendem muitos pacientes 
com sérios problemas. Os profissio-
nais precisam saber como agir. Os en-
fermeiros necessitam estar treinados 
para realizar o primeiro atendimento 
com eficácia, proporcionando uma aju-
da segura”, explicou Amanda Siqueira 
de Almeida, enfermeira do Núcleo de 

Educação do SAMU. 
A aula tem duração de quatro ho-

ras e será ministrada em todas as 34 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 
nove UPAs do município. Além disso, 
o treinamento também será realizado 
na Guarda Civil Municipal (GCM) e em 
escolas municipais.

disse o prefeito Orlando Morando. O 
gás natural, além de ser fonte de ener-
gia mais sustentável, que emite menos 

roupinhas de bebê, fraldas, sabone-
te, algodão, xampu e cobertor foram 

poluentes, permitirá que o municí-
pio tenha economia de R$ 3 mil ao 
mês, ou R$ 36 mil anuais.

confeccionados pelos próprios 
integrantes da instituição. 

Curso busca reciclar conhecimento em primeiros-socorros dos profissionais

Omar Matsumoto/pMsBC

gabriel Inamine/pMsBC

pMsBC/Vivian Rossi
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Serviço é referência no país e funciona no campus da Faculdade de Medicina do ABC

Instituto Ideia Fértil é premiado em Genebra
por inovação em tratamentos de fertilidade

Ligado à disciplina de Saúde Se-
xual, Reprodutiva e Genética Popula-
cional da Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), o Instituto Ideia Fértil 
de Saúde Reprodutiva conquistou em 
4 de julho o Prêmio GFI - Grant Fertility 
Innovation. A entrega ocorreu duran-
te a 33ª Reunião Anual da European 
Society of Human Reproduction and 
Embryology (Sociedade Europeia de 
Reprodução Humana e Embriologia), 
a ESHRE, realizada em Genebra, na 
Suíça, de 2 a 5 de julho.

O prêmio internacional é entregue 
a instituições que incentivam pesqui-
sas para inovação dos tratamentos 
de fertilidade. O troféu conquistado 
pelo Ideia Fértil atesta a excelência do 
estudo “Inovações no controle e indi-
vidualização da estimulação ovariana 
durante o tratamento”, desenvolvido 
pelo médico Dr. Caio Parente Barbosa 
e pelas geneticistas Dra. Bianca Bian-
co e Dra. Denise Christofolini. 

“Foi o reconhecimento de um 
grande trabalho em equipe, que 
também envolve os diretores do 

Instituto, Dr. Emerson Cordts, Dra. 
Fabia Vilarino e Dr. Waldemar 
Carvalho”, acrescenta o profes-
sor titular da disciplina de Saúde 
Sexual, Reprodutiva e Genética 
Populacional da FMABC e pre-
sidente do Ideia Fértil, Dr. Caio 
Parente Barbosa.

pResenTe 
Em junho de 2002, o recém-inau-

gurado Laboratório de Fertilização da 
Faculdade de Medicina do ABC come-
morava a primeira gravidez a partir de 
óvulos fertilizados in vitro. A iniciativa 
teve êxito e, após 15 anos, tornou-se o 
serviço universitário com maior volume 
de procedimentos do país, com mais 
de 300 ciclos mensais de reprodução 
assistida, ações de responsabilidade 
social junto à pacientes com câncer e 
como referência nacional na atenção a 
casos especiais, como portadores de 
HIV e hepatites. Ao longo dos anos, 
cerca de 4 mil bebês já vieram ao mun-
do graças ao trabalho desenvolvido 
na FMABC.

Doutores waldemar Carvalho, Caio parente Barbosa e emerson Cordts

em alta

A história do serviço ganhou 
capítulo especial em 2010, quando 
foi fundado o Instituto Ideia Fértil. O 
local responde por consultas, exa-
mes, inseminações artificiais e até 
mesmo procedimentos cirúrgicos. 

São, em média, 400 novas consultas 
todos os meses, com a missão de 
oferecer tratamentos de fertilidade 
a custo acessível.

“A conquista do Prêmio GFI na 
Suíça é fruto da parceria entre o 

Instituto Ideia Fértil e a Faculdade 
de Medicina do ABC. É nosso pre-
sente de aniversário de 15 anos, que 
marcou o ano de 2017 e certamente 
ficará na memória de toda a equipe”, 
conclui o presidente.

inovação

Ambulatório lança cartilha e site sobre cuidados
dermatológicos para pacientes com câncer

Fruto da parceria entre as disci-
plinas de Dermatologia e Oncologia 
da Faculdade de Medicina do ABC, 
o Ambulatório de Reabilitação Der-
matocosmiátrica para pacientes 
oncológicos lançou em julho uma 
cartilha e um site sobre cuidados 
dermatológicos destinado aos pa-
cientes com câncer. O endereço 
da plataforma é http://www.supor-
tedermatologico.com.br

A literatura médica registrava 
pouco sobre o assunto até a im-

plantação do serviço na FMABC, em 
2004. O ambulatório tornou-se pioneiro 
no mundo. O objetivo do trabalho é 
melhorar a qualidade de vida, diminuir o 
sofrimento dos pacientes – decorrente 
dos efeitos colaterais dos tratamentos 
– e aumentar a autoestima. 

O ambulatório oferece atendimento 
dermatológico e cosmiátrico gratuito e 
integral aos pacientes, abordando pre-
venção, correção e camuflagem (quan-
do não é possível corrigir) de alterações 
resultantes de procedimentos cirúrgicos, 

da quimioterapia e da radioterapia.
O projeto foi criado pela dermatolo-

gista Dolores Gonzalez Fabra, que há 
13 anos presta esse serviço volunta-
riamente junto com equipe multiprofis-
sional. Além do lançamento da cartilha 
de cuidados dermatológicos para o pa-
ciente com câncer e da plataforma na 
internet sobre o tema, a programação 
do evento contou com palestras, ofici-
nas de maquiagem, técnica para usar 
lenços, cuidados com perucas, entre 
outros assuntos. 

Cartilha da FMABC busca 
melhorar qualidade de vida 

e diminuir grau de sofrimento 
dos pacientes
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São Bernardo celebra Semana Mundial de Aleitamento Materno; obstetra do HMU é destaque de humanização na TV Globo

Amamentar é preciso
São Bernardo promoveu na 

primeira semana de agosto evento 
de abertura da Semana Mundial do 
Aleitamento Materno, campanha de-
flagrada entre os dias 1º e 7 de agosto 
em mais de 150 países. O lançamento 
aconteceu no Anfiteatro do Hospital 
Municipal de São Bernardo (HMU), no 
Rudge Ramos, e marcou o início do 
Agosto Dourado. O ato de amamen-
tar é considerado por especialistas 
a vacina mais eficiente para recém-
nascidos. O HMU realiza média de 450 
partos por mês e é referência para as 
gestantes do município. 

A celebração deste ano aborda o 
tema “Trabalhando em Conjunto para 
o Bem Comum” e acontece a partir 
da parceria do HMU com o Departa-
mento de Atenção Básica da cidade. 
O foco é reforçar a importância do 
aleitamento no ambiente hospitalar 
e em todas as 34 UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) da cidade. 

Segundo dados do HMU, 98% 
das puérperas deixam a maternidade 
amamentando, mas logo no primeiro 
mês somente 34% delas continuam. 
A partir de agora, porém, todas as 
UBSs de São Bernardo contam com 
profissionais capacitados para refor-
çar as orientações às futuras e novas 
mamães sobre a importância do alei-
tamento exclusivo nos seis primeiros 
meses de vida do bebê.

O prefeito Orlando Morando compa-
receu à unidade e demonstrou solidarie-
dade à causa materna. “O trabalho que 
tem sido realizado na rede de saúde de 
São Bernardo é um modelo que dá certo. 
O banco de leite do HMU é referência no 
Estado e já conquistou vários prêmios. 
Eu me sinto honrado de participar desse 
projeto. Todas as mulheres que dão à luz 
nesse hospital elogiam o atendimento 
da equipe médica. Estamos contando 
a história de diversas pessoas e tenho 
certeza que vocês, os profissionais, se-
rão lembrados com muito carinho”, disse 
o prefeito, acompanhado do secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple.

Em fevereiro deste ano, a Prefeitura 
inaugurou duas salas de parto humani-
zado no HMU, o que proporciona índice 
de 63% de partos normais na unidade. 
“Além disso, temos o menor índice de 
mortalidade infantil do Brasil e a cada 
dia estamos elevando a qualidade dos 
serviços de saúde oferecidos pelo muni-
cípio”, disse o secretário de Saúde.  

Durante o ato foi homenageada a 
médica pediatra Taísa Capeloza, eleita 
Madrinha da Amamentação do HMU. 
Taísa é mãe de gêmeos e amamen-
tou exclusivamente as crianças nos 
primeiros seis meses de vida. Além 
dela, ao longo da semana foram elei-
tas madrinhas em todas as 34 UBSs, 
homenageadas durante a caminhada 
do aleitamento em 12 de agosto.

conscientização

Na plateia do anfitea-
tro do HMU estava presen-
te a médica especializada 
em gestação de risco, Dra. 
Roberta Kronemberger. 
No dia 30 de julho a espe-
cialista foi personagem de 
uma reportagem do pro-
grama Fantástico, da TV 
Globo, no quadro “Tudo 
pela Vida”, do Dr. Drauzio 

Varella. Aos 36 anos, ela é 
responsável pelas gestan-
tes de alto risco, aquelas 
que contraem infecções 
durante a gravidez e que 
têm diabetes ou pressão 
alta, e faz os partos das 
pacientes que chegam à 
emergência. Partos pre-
maturos também são sua 
especialidade.

Na tela do Fantástico

Orlando Morando, prefeito 
de são Bernardo, a obstetra do 

HMU Dra. Roberta Kronemberger 
e o secretário de saúde, 

Dr. geraldo Reple

atividades

São Mateus organiza gincana entre unidades de saúde
A Secretaria de Saúde da Prefei-

tura de São Paulo e a Fundação do 
ABC, por meio da Rede Assistencial 
da Supervisão Técnica de Saúde 
(STS) de São Mateus, celebraram 
em 4 de agosto a 25ª Semana Mun-
dial do Aleitamento Materno. O even-
to foi batizado de ‘Amamenta Leste: 
Junt@s Pela Amamentação’.

Um dos destaques da atividade 
foi a palestra do Dr. José Martins Fi-
lho, pediatra e professor emérito da 
Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), onde também já foi reitor. 
É um dos mais conceituados médicos 
brasileiros comprometidos com a ban-
deira do aleitamento materno, causa 
que defende há 40 anos. Sua palestra 

teve o tema “O desmame precoce e a 
terceirização infantil: vínculo, afeto e 
relações familiares”. Já a pediatra Dra. 
Maria José Guardia Mattar abordou a 
importância da Semana Mundial do 
Aleitamento Materno.

A comemoração teve início com 
uma “gincana saudável” entre equipes 
das 16 Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) locais e unidades da admi-
nistração direta. Foi dividida em três 
momentos: sensibilização do maior 
número de estabelecimentos comer-
ciais da região, como farmácias e su-
permercados, sobre a exposição de 
chupetas e seus malefícios, conforme 
a Norma Brasileira de Comercializa-
ção de Alimentos para Lactentes e 

Crianças de Primeira Infância, 
Bicos, Chupetas e Mamadeiras 
(NBCAL); coleta do maior número 
de chupetas de crianças da unida-
de na operação “papa-chupeta”, 
feita por funcionários fantasiados 
e com abordagem musical (“carna-
val da amamentação”); e melhor 
decoração temática da unidade. 

Divulgação pMsBC

Re
pr

od
uç

ão
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Este ano, comemoração na unidade foi baseada no lema “Trabalhar em conjunto para o bem comum”

Hospital da Mulher promove concurso 
interno sobre aleitamento materno

Para comemorar a Semana Mun-
dial do Aleitamento Materno (SMAM) 
e o Mês do Aleitamento Materno, o 
Hospital da Mulher Maria José dos 
Santos Stein, em Santo André, lançou 
concurso interno com um desafio aos 
funcionários: expressar em cartazes 
a importância do trabalho em equipe 
em favor da amamentação. Os pro-
jetos tiveram como base a mesma 
temática escolhida para a SMAM 
2017: “Trabalhar em conjunto para 
o bem comum”.

Os cartazes foram elaborados 
por duplas de funcionários, em car-
tolina branca tamanho padrão. Os 

materiais utilizados foram os mais 
variados, conforme a criatividade 
dos participantes. Os vencedores 
foram divulgados durante evento em 
8 de agosto, que contou com parti-
cipação da primeira-dama de Santo 
André, Ana Carolina Barreto Serra. 
Os principais critérios utilizados no 
julgamento foram a adequação ao 
tema e a criatividade. O primeiro 
lugar ficou com os colaboradores 
Tânia Luiza Piza Braga e Denise 
Rodrigues Ramos. Em segundo fica-
ram Fernanda Neris da Silva Veras e 
Vanessa Cristina dos Reis. Em ter-
ceiro, Michela Domingos de Oliveira 

e Denise Cristine Duaik Dicieri. 
O Hospital da Mulher é certifica-

do, desde 2010, pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e pelo 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) com o título de Hos-
pital Amigo da Criança.

CeLeBRAÇÃO gLOBAL
Considerada estratégica para 

promoção da amamentação, a Se-
mana Mundial do Aleitamento Ma-
terno é comemorada desde 1992 em 
mais de 150 países, por iniciativa 
da World Alliance for Breastfeeding 
Action (WABA), a Aliança Mundial 

para Ação em Aleitamento Mater-
no – órgão consultivo do Unicef. A 
cada ano é definido um mote a ser 
trabalhado, mas a data e o lema 
podem ser adaptados à realidade 
do país, a fim de que sejam obtidos 
melhores resultados.

O Ministério da Saúde coordena 
a Semana Mundial do Aleitamento 
Materno no Brasil desde 1999, res-
pondendo pela adaptação do tema, 
elaboração e distribuição de materiais 
de divulgação. As ações contam com 
apoio de organismos internacionais, 
secretarias de saúde estaduais e mu-
nicipais, Rede Brasileira de Bancos 

de Leite Humano, hospitais amigos 
da criança, sociedades de classe e 
ONGs. Até 1998, a SMAM no Bra-
sil era coordenada pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), hoje 
parceira nas ações.

AgOsTO DOURADO
O Congresso Nacional sancionou 

este ano a lei nº13.435, de 12 de abril 
de 2017, que institui o mês de agosto 
como o Mês do Aleitamento Materno. 
Na mesma publicação oficial, ficou 
definida a “iluminação ou decoração 
de espaços com a cor dourada”, ca-
racterizando o ‘Agosto Dourado’.

santo andré
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Procedimento é indolor, sem anestesia e dura entre 10 e 15 minutos; doença acomete 45% das mulheres brasileiras

AME Praia Grande inova no tratamento de varizes

Curso de Farmácia marca presença
no Congresso Mundial de Química

Novo método implantado no Am-
bulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Praia Grande está revolu-
cionando o tratamento de varizes para 
a população. Entre janeiro e julho, 225 
pacientes foram tratados na unidade 
com a técnica – média de 32 por mês.   
O método, denominado escleroterapia 
com espuma e aprovado pela Secre-
taria de Estado da Saúde, é indolor e 
dispensa anestesia e internação. O 
procedimento é realizado no Centro 
Cirúrgico e dura entre 10 e 15 minu-
tos. Na Baixada Santista, também é 
ofertado no AME de Santos.

As varizes são afecções vascu-
lares que ocorrem com frequência e 
acometem grande parte da popula-
ção. A Sociedade Brasileira de An-
giologia e Cirurgia Vascular (SBACV) 
estima que 45% das mulheres e 30% 
dos homens no Brasil sofram com o 
problema, que costuma ocorrer a par-
tir dos 30 anos. Trata-se de doença 
crônica, que pode causar inchaço nas 
pernas, queimação, dor, sensação 

de peso nas pernas e inchaço nos 
tornozelos. Também pode diminuir 
a qualidade de vida dos pacientes, 
principalmente das mulheres, em 
função das alterações estéticas.

A nova técnica de esclerotera-
pia consiste em injetar nas veias 
medicamento em forma de espuma 
(polidocanol), capaz de secar os 
vasos com má circulação do san-
gue. Essa solução faz com que a 
veia inflame e feche, o que obriga o 
sangue a se redirecionar para veias 
saudáveis. Após as aplicações da 
técnica não invasiva, a tendência é 
surgir pequenas manchas escuras, 
que geralmente desaparecem em 
até três meses. Já o tratamento 
convencional de varizes é feito a 
partir de pequenas incisões reali-
zadas próximas às veias doentes, 
por onde são “puxadas” sob efeito 
de anestesia.

Para se submeter à escle-
roterapia no AME Praia Grande, 
o paciente deve se consultar na 

você sabia?

cipafmabc

Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário 

organiza SIPAT
O curso de Farmácia da Facul-

dade de Medicina do ABC (FMABC) 
marcou presença no 46º Congresso 
Mundial de Química, evento bienal 
organizado pela IUPAC - International 
Union of Pure and Applied Chemistry 
(União Internacional da Química Pura 
e Aplicada) – órgão máximo mundial 
da Química. Pela primeira vez sediada 
na América do Sul, a atividade aconte-
ceu no Brasil, entre 9 e 14 de julho, no 
World Trade Center São Paulo.

Sob orientação do professor titu-
lar de Química Analítica da FMABC, 
Dr. Horacio Dorigan Moya, os alunos 
Aline de Amorim, Lucas Oliveira, 
Luísa de Carvalho, Maryane de 
Souza, Mayara Dalaglio e Rafaela 

O Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário (CHSP), em São Pau-
lo, promoveu entre 5 e 9 de junho a 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (SIPAT), que 
reuniu mais de 600 funcionários.

O evento, organizado em par-
ceria com as diretorias Geral, de 
Segurança, Administrativa e Técni-
ca, contou com a presença do psi-
quiatra Dr. Douglas Motta Calderoni 
e do pedagogo e professor Adriano 
Galhardo Pedroso, que trouxeram 
palestras com os temas “Estresse 

no Ambiente de Trabalho”, “Inteli-
gência Financeira” e “Comunicação 
não Violenta”. Também foram ofere-
cidas sessões de cine pipoca, bingo 
e serviços gratuitos de estética e 
terapia corporal, por onde passa-
ram ao menos 350 colaboradores 
durante a semana.

A SIPAT é promovida pela 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) e é prevista 
na Norma Regulamentadora Nº 5 
(NR-5) do Ministério do Trabalho 
e Emprego. 

UBS (Unidade Básica de Saúde) 
mais próxima de sua residência e 
aguardar encaminhamento median-
te disponibilidade de vagas.

RegULARIZAÇÃO
A técnica de escleroterapia foi 

aprovada em janeiro deste ano pela 
Comissão Nacional de Incorpora-

ção de Tecnologias no SUS (CONI-
TEC), do Ministério da Saúde, para 
utilização nos serviços públicos de 
saúde do país.

Sacchi tiveram trabalhos inscritos 
no congresso e acompanharam a 
programação científica, que entre 

os destaques contou com a parti-
cipação de quatro vencedores do 
Prêmio Nobel de Química.

Aplicado em 225 pacientes este ano, método é alternativa à cirurgia convencional

Lucas Oliveira, Aline de Amorim, Luísa de Carvalho, Dr. Horacio Moya, 
Rafaela sacchi e Maryane de souza
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São Caetano é referência para exames e terapias endoscópicas; capacidade é de 650 procedimentos por mês

Iniciativa do Hospital do Câncer de Barretos já atraiu 500 cidades em 16 estados 

Hospital Márcia Braido faz 60 exames 
durante mutirão de endoscopia

São Caetano entra em 
projeto de mobilização contra o 

câncer infanto-juvenil

Recém-inaugurado no Hospital 
Infantil e Maternidade Márcia Braido, 
o Centro de Endoscopia Dr. Odair 
Manzini abrigou em agosto a primeira 
etapa do mutirão de endoscopia di-
gestiva alta. A iniciativa da Secretaria 
de Saúde atendeu 60 pacientes com 
exames pré-agendados. Para setem-
bro, a Pasta já programa outro muti-
rão. “A fila não é grande e esperamos 
zerá-la no máximo em dois ou três 
meses”, explicou Adriana Berringer 
Stephan, diretora de Saúde da Pre-
feitura de são Caetano e secretária 
geral da Fundação do ABC.

Cada procedimento tem duração 
aproximada de 15 a 20 minutos. A 
coordenação do mutirão foi do mé-
dico Carlos Eduardo de Freitas Ju-
nior. “Estamos realizando exames 
de endoscopia digestiva alta, que 

são diagnósticos, com objetivo de 
diminuirmos a demanda reprimida. 
No entanto, realizamos também exa-
mes de colonoscopia, que detecta 
câncer no intestino, que é a endos-
copia digestiva baixa”, disse o médico 
durante o mutirão.

O procedimento, embora invasivo, 
não causa medo nos pacientes que, por 
recomendação médica, são obrigados 
a repeti-lo de tempos em tempos. “Para 
falar a verdade, nem sinto mais aque-
le friozinho na barriga para realizar o 
exame”, disse o paciente Carlos José 
Moreira, 51 anos, morador do Bairro 
Cerâmica, na sala de espera antes de 
passar pela endoscopia.

ReFeRÊnCIA
São Caetano é referência em 

exames e terapias endoscópicas. 

Isso porque a Prefeitura inaugurou 
em maio o Centro de Endoscopia Dr. 
Odair Manzini, que oferece à popula-
ção uma série de exames diagnósti-
cos e terapêuticos de alta qualidade 
– alguns inéditos na região.

A unidade funciona no primei-
ro andar do Hospital Infantil Márcia 
Braido, em ala que estava inutilizada. 
O investimento na reforma e compra 
de equipamentos foi de R$ 600 mil. 
Para os atendimentos, existe parce-
ria estratégica com a Faculdade de 
Medicina do ABC.

A capacidade é de 650 exames 
por mês, com atendimento agendado e 
emergência 24 horas. O centro realiza 
a endoscopia digestiva alta, a broncos-
copia (vias respiratórias) e a colonos-
copia, além do procedimento inédito 
de colangiopancreatografia retrógrada 

Com evento que reuniu mais 
de 200 pessoas no Auditório 
do Departamento de Águas e 
Esgoto (DAE), a Prefeitura de 
São Caetano aderiu em 3 de 
agosto ao projeto “Passos que 
Salvam”, criado pelo Hospital do 
Câncer de Barretos. A ideia é 
conscientizar a população sobre 
os sinais e sintomas do câncer 
infanto-juvenil, a fim de realizar o 
diagnóstico precoce e aumentar 
as chances de cura.

intensivão da saúde

caminhada nacional

procedimentos foram realizados no Centro de endoscopia Dr. Odair Manzini

endoscópica (CPRE) – técnica terapêu-
tica nas vias biliares e pancreáticas que 
chega a evitar a intervenção cirúrgica. 

Outra técnica pioneira que será ofe-
recida é a endoscopia bariátrica para 
tratamento de casos de obesidade. 

sInAIs De ALeRTA
Existem diferentes sinais 
que podem indicar algum 
tipo de câncer em crianças 
e adolescentes. Dores de ca-
beça persistentes, caroços 
no pescoço e axilas, hema-
tomas e pintas vermelhas 
na pele podem ser alguns 
deles. Na dúvida, o ideal é 
sempre buscar atendimento 
médico especializado.

Todos os anos as cidades par-
ceiras do projeto realizam uma ca-
minhada no mesmo dia e horário, 
vestindo o uniforme da campanha 
e distribuindo folhetos informativos. 
Neste ano, a ação ocorrerá em 26 de 
novembro. São Caetano irá participar 
graças à parceria entre hospital e 
Secretaria de Saúde.

A iniciativa partiu da Assesso-
ria de Relações Institucionais da 
Prefeitura. “Na Grande São Paulo, 
São Caetano será a primeira cidade 

a participar”, destaca Lilian Cristina 
Fernandes, assessora responsável. 
O projeto do Hospital do Câncer de 
Barretos conta com 500 cidades par-
ticipantes, de 16 estados.

Para o lançamento do projeto, a 
secretária de Saúde, Regina Maura 
Zetone, convidou profissionais estra-
tégicos na difusão das informações 
necessárias à detecção precoce do 
câncer infantil, como professores e 
assistentes sociais, além de médicos e 
agentes de saúde. “Costumo agregar 

os agentes comunitários em todos os 
eventos de caráter informativo. Eles 
são difusores de conhecimento”, ex-
plica Regina Maura.

Segundo Naima Kathib, do Hos-
pital do Câncer de Barretos, quando 
diagnosticados precocemente, al-
guns tipos de câncer têm até 100% 
de chances de cura. Mas, no Brasil, 
os índices de cura ainda estão entre 
50% e 55%, “porque muitas crianças 
chegam aos centros especializados 
quando já é tarde demais”.

Auditório do DAE ficou lotado de profissionais de saúde

Divulgação/pMsCs

Divulgação/pMsCs
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Unidade está entre as 77 instituições do país selecionadas para pesquisa; iniciativa tem parceria do Ministério da Saúde

Irmã Dulce busca aumentar captação de órgãos

O Complexo Hospitalar Irmã Dulce 
da Praia Grande recebeu em julho 
pesquisadores do Estudo Donors, pro-
jeto que busca otimizar os processos 
de doação de órgãos em todo país. A 
iniciativa é coordenada pelo Hospital 
Moinhos do Vento, de Porto Alegre, em 
parceria com o Ministério da Saúde. 
O levantamento abrange 21 estados 
com representantes que atuam em 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
de 77 hospitais do Brasil.

A unidade da Baixada Santis-
ta tem um dos melhores índices 
de captação de órgãos do Estado 
de São Paulo. O investimento em 
iniciativas que visem o trabalho de 
humanização e acolhimento aos 
familiares de potenciais doadores 
– umas das dificuldades detectadas 
no processo – foram alguns dos as-
pectos discutidos no encontro. 

De acordo com o diretor clínico 
do Irmã Dulce, Dr. Renato Luís Bor-
ba, a coleta de informações ajudará 
a identificar as carências que afetam 
o desempenho dos profissionais de 
saúde na captação de órgãos. “Os 
detalhes e a realidade enfrentada 
pelas equipes vão instruir um projeto 
que pode otimizar os processos de 
doação”, disse.

Segundo o Portal Hospitais Brasil, 
a prova de que o modo de abordar 
o tema traz resultados é a taxa de 
recusa de doações na Espanha, por 
exemplo, que é de apenas 15%. No 
Brasil, girou em torno de 43% nos 
últimos quatro anos. O país europeu 
também é líder mundial na quantidade 
de doadores. Em 2015, foram 39 por 
milhão. O Brasil ocupava a 27ª posi-
ção, com 14,1 doadores por milhão.

Um doador falecido pode bene-

praia grande

melhoriasclima frio

Treinamento reforça socorro 
de urgência a infartados

Fatores que agravam a asma 
são temas de capacitação

No início de agosto o 
Complexo Hospitalar Irmã 
Dulce promoveu treinamen-
to às equipes de emergência 
sobre atendimento de infarta-
dos. A atividade foi ministrada 
pelo cardiologista Dr. Fabio 
Augusto De Luca, doutor pela 
Universidade de São Paulo 
(USP) e chefe dos departa-
mentos de Clínica Médica 
do Hospital Geral do Grajaú 

e de Clínica da Universidade 
de Santo Amaro (UNISA), 
onde também é professor de 
Cardiologia. O infarto agudo 
do miocárdio é considerado 
a principal causa isolada de 
morte de adultos no mundo.

Para simular o atendimen-
to foi utilizado um manequim 
na demonstração de protoco-
los e diretrizes indicados para 
tratamento. “Trata-se de um 

modelo avançado de simu-
lação, que possibilita fazer 
aferição de pulso, ausculta 
pulmonar, cardíaca e abdo-
minal e treinar uma série de 
situações. De um ano para 
outro, ocorrem mudanças 
nos procedimentos e proto-
colos. Por isso, orientamos 
os profissionais que atuam 
em emergência a estarem 
sempre se atualizando”.

As baixas temperaturas 
e a queda na umidade rela-
tiva do ar são situações que 
favorecem problemas respira-
tórios, como a asma, e exigem 
de profissionais de saúde um 
olhar ainda mais atento no in-
verno, para identificação dos 
casos. Por isso, o Hospital 
Municipal Irmã Dulce da Praia 
Grande ministrou capacitação 
às equipes sobre o tema nos 

dias 25 e 26 de julho, no an-
fiteatro da unidade. 

Estudos apontam que 
10% dos brasileiros têm asma, 
doença inflamatória crônica 
que atinge os pulmões. Se-
gundo o médico pneumolo-
gista Dr. William Salibe Filho, 
um dos palestrantes, a maior 
parte dos pacientes recorre a 
prontos-socorros e unidades 
básicas de saúde.  “O treina-

mento enfatiza a necessidade 
de evitar o agravamento das 
crises e fortalecer a identifi-
cação dos pacientes com 
sintomas para breve início no 
tratamento. Trata-se de uma 
doença muito prevalente, que 
não tem cura, mas com bom 
controle, tratamento e acom-
panhamento médico é pos-
sível levar uma vida normal”, 
disse o especialista.

ficiar mais de 12 pessoas com os 
seguintes órgãos: córneas, coração, 
pulmões, rins, fígado, pâncreas, os-
sos, pele e artérias. Para ser doador 
basta avisar a família. 

pRÊMIO - O empenho do Hospital 
Municipal Irmã Dulce na captação de 
órgãos e de potenciais doadores foi 
reconhecido no ano passado como um 
dos melhores no Estado de São Paulo 

e na Baixada Santista pela Organi-
zação de Procura de Órgãos (OPO) 
da Escola Paulista de Medicina. Os 
resultados renderam troféu às equipes 
de Praia Grande. 

Fotos: Maitê Morelatto/HMID

Equipes promovem levantamento em 21 estados com profissionais que atuam em UTIs

palestra foi ministrada pelo pneumologista Dr. william salibe Filho equipe participou de capacitação com manequim simulador
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Evento está entre os maiores da área médica no país; edição 
deste ano reuniu 7.600 congressistas 

Professor da Medicina ABC é  
eleito presidente do Congresso de 

Cardiologia do Estado de SP

‘Encontro de Carros Modificados’ tem ingresso
revertido para tratamento de crianças com câncer

desafio

ação beneficente

Em setembro, a 3ª Jornada de 
Estomaterapia do Mário Covas

O professor da disciplina de Car-
diologia da Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), Dr. João Fernando 
Monteiro Ferreira, foi eleito presidente 
do próximo Congresso da Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São Paulo 
(SOCESP), que ocorrerá em 2018.   

Na edição deste ano, em junho, o 
docente coordenou a área de Hands 
On – oficinas práticas que permitem 
aperfeiçoar habilidades no manuseio 
de instrumentos em simulação de 
cirurgias, exames e demais procedi-
mentos. As oficinas têm acumulado 
significativo sucesso há cinco anos. 

O congresso da SOCESP é um 
dos mais importantes congressos 
médicos do Brasil e um dos maiores 
da especialidade no mundo. Em 2017, 
participaram 7.600 congressistas de 
todos os estados do país. “A respon-
sabilidade de presidir atividade de ta-
manha importância e complexidade 

O Ambulatório de Oncologia Pe-
diátrica da Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) promoveu em 30 de 
julho ação beneficente para arreca-
dar fundos destinados ao tratamento 
de crianças com câncer na unidade. 
Trata-se do “Encontro de Carros Mo-
dificados”, organizado em parceria 
com o Grupo Estilo Brazuka, criado 
há seis anos por 16 amigos do ABC 
apaixonados por carros.

O evento no estacionamento da 
faculdade teve participação de 206 
carros e rendeu mais de R$ 3.600 
ao ambulatório. Para participar era 
necessário ter carro antigo ou com al-
guma modificação, como: suspensão 

pROgRAMAÇÃO: 

8h30 às 9h – ABERTURA
Dr. Desiré Carlos Callegari – Di-
retor Geral 
Profa. Maria Elisa Ravagnani – 
Diretora de Enfermagem
9h às 9h30 – Principais Causas 
de Incontinência Urinária
Palestrante: Dr. Caio Cesar Cintra 
– Urologista 
9h30 às 10h – Qualidade de Vida 
em Incontinência Pós Prostatec-
tomia
Palestrante: Daisy Barreiros Archi-
la – Enfermeira Estomaterapeuta 
(Hospital São Mateus)
10h às 10h30 – Atuação do En-
fermeiro na Reabilitação do Trato 
Urinário Inferior
Palestrante: Dra. Patrícia Fera – 
Enfermeira Docente – Especialista 
em Reabilitação do Trato Urinário 
Inferior (Hospital das Clínicas de 
SP)
10h30 às 11h00 – Coffee Break
11h00 às 11h30 – Tratamento 
da Dermatite Associada à Incon-
tinência
Palestrante:  Vinicius Alves Aga-
tão – Enfermeiro Estomaterapeuta 
(Coloplast do Brasil)
11h30 às 12h00 – Implicações 
Emocionais em Pessoas com 
Incontinência 
Palestrante:  Dra. Beatriz Farias 
Alves Yamada – Enfermeira Esto-
materapeuta e Psicoterapeuta
12h00 às 12h30 – Estomas Uro-
lógicos 
Palestrante: Dr. Rafael Tourinho 
– Urologista 

12h30 às 13h00 – Estomas In-
testinais
Palestrante:  Dra. Flávia Bálsamo 
– Proctologista 
13h00 às 13h30 – Demarcação 
de Estomas
Palestrante: Adriane Faresin - En-
fermeira Estomaterapeuta (Insti-
tuto de Câncer do Estado de SP 
- ICESP)
13h30 às 14h00 – Almoço
14h00 às 14h30 – Manejo de 
Fístulas Enterocutâneas
Palestrante: Kellen Cristina de 
Souza – Estomaterapeuta (Co-
loplast do Brasil)
14h30 às 15h00 – Representa-
ções Sociais sobre a Sexualidade 
da Pessoa com Ostomia
Palestrante: Dra. Maria Angela 
Bocara – Enfermeira Estomate-
rapeuta (Associação Brasileira de 
Estomaterapia / Universidade de 
Taubaté)
15h00 às 15h30 – Cuidado Inte-
gral do Paciente Ostomizado
Palestrante: Kelly Camarozano 
Machado – Enfermeira Estomate-
rapeuta (Associação Brasileira de 
Estomaterapia / Hollister)
15h30 às 16h00 – Tratamento 
de Complicações em Estomas 
Pediátricos 
Palestrante: Donata Pellegrino 
– Enfermeira Estometarapeuta 
(Hospital Infantil Darcy Vargas)
16h00 às 16h30 – Esquema Fí-
sico do Ostomizado 
Palestrante: Andressa Bustaman-
te – Enfermeira Estomaterapeuta 
(Hospital Ana Costa)
16h30 – Encerramento

evento recebeu 206 carros e arrecadou R$ 3.600 ao 
Ambulatório de Oncologia pediátrica da FMABC

Dr. João Fernando Monteiro Ferreira é 
professor da disciplina de Cardiologia 

da FMABC desde 2014

Causas da incontinência, 
qualidade de vida, envolvimento 
emocional e atuação profissional 
estão entre assuntos que serão 
abordados na 3ª Jornada de Es-
tomaterapia do Hospital Estadual 
Mário Covas de Santo André. O 
evento será no dia 1º de setembro, 
no anfiteatro do Hospital Estadual 
Mário Covas, das 8h às 16h30, 

para profissionais da área médica 
e de enfermagem.

Estomaterapia é a área da 
saúde responsável por prevenir 
a perda da integridade da pele, 
realizar tratamento de feridas 
(agudas e crônicas), incontinên-
cias urinária ou anal e promover 
cuidados com fístulas, cateteres, 
drenos e tubos. 

de competição, turbo ou ser equipado 
com rodas e som de alta potência, 
entre outras. Na ocasião também fo-

ram oferecidas opções gastronômicas 
estilo food truck e estandes com lojas 
de acessórios automotivos. 

será um grande desafio. A experiência 
prévia acumulada na organização dos 
congressos anteriores e na atividade 
docente desenvolvida na Faculdade 
de Medicina do ABC será fundamental 
para representarmos com qualidade 
e competência a nossa instituição 
frente aos cardiologistas de todo o 
Brasil”, disse Dr. João, também vice-

presidente da SOCESP. 
A 39ª edição do congresso será 

realizada em São Paulo, entre 31 de 
maio e 2 de junho de 2018, e contará 
com participação de outros professo-
res e especialistas da Faculdade de 
Medicina do ABC.

CARReIRA
Dr. João Fernando Monteiro Fer-

reira é doutor em Cardiologia pela Fa-
culdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, vice-presidente da So-
ciedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo, fellow do American College 
of Cardiology e European Society of 
Cardiology. Também é membro titular 
da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP-CNS-MS), médi-
co assistente do Instituto do Coração 
(InCor) do Hospital das Clínicas da 
FMUSP. É professor da disciplina de 
Cardiologia da FMABC desde 2014.

agenda
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Professora da Unifesp faz palestra sobre desafios da pediatria no século 21

Medicina do ABC celebra o Dia do Pediatra
Em comemoração ao Dia do Pe-

diatra (27 de julho), o departamento 
de Pediatria da Faculdade de Medi-
cina do ABC (FMABC) organizou ato 
em homenagem aos profissionais 
no Anfiteatro David Uip, no campus 
universitário em Santo André. Esti-
veram presentes professores, alunos 
e médicos residentes. A abertura do 
evento foi feita pela Dra. Neusa Falbo 
Wandalsen, chefe do Departamento 
de Pediatria da FMABC. 

A celebração ocorreu em 3 de agos-
to e contou com a palestra da professo-
ra doutora Rosana Fiorini Puccini, que 
trouxe o tema “Ensino de Pediatria na 
Graduação – histórico e desafios do sé-
culo 21”. Rosana foi coordenadora-geral 
das Ações Estratégicas em Educação na 
Saúde do Ministério da Saúde e atual-
mente é diretora do Campus São Paulo 
da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), onde também é professora 
titular do Departamento de Pediatria. 

Entre os desafios do ensino da Pe-
diatria mencionados pela palestrante 
está a importância de estudantes e 
médicos residentes estarem atentos 
às alterações dos núcleos familiares 
nos quais as crianças estão inseri-
das. “As mudanças ocorreram muito 
rapidamente nos últimos 10, 20 anos. 
Devemos apresentar aos estudantes 

comemoração

as novas formações familiares per-
tinentes ao século 21, como casais 
homoparentais, filhos de pais diferen-
tes, entre outros contextos. O pediatra 
deve se desfazer de possíveis pre-
conceitos e concepções pessoais em 
todas as situações. Atender a criança 
é atender a família inteira”, explicou. 

A docente também defende a abor-
dagem, durante a graduação, de temas 
contemporâneos que envolvem crianças 
e adolescentes, como novas enfermi-
dades (como a microcefalia), distúrbios 

comportamentais, privacidade e redes 
sociais, erotização precoce, alimentação, 
agravamento da miopia por uso excessivo 
de computadores, entre outros temas. 

Por fim, a profissional recebeu 
homenagem de toda a equipe de 
Pediatria da FMABC pela extensa e 
respeitada contribuição acadêmica e 
profissional ao país, particularmente 
na área da atenção básica à criança 
e ao adolescente. “Foi a reunião mais 
rica de comemoração da Pediatria que 
já promovemos. É uma honra para 

nosso departamento receber e home-
nagear tantos profissionais queridos e 
competentes”, disse Dra. Neusa. 

No evento, cujo foco era a atua-
ção de pediatras na atenção básica, 
a segunda homenagem foi prestada 
para a Dra. Alice Lang Simões Santos. 
Atualmente pediatra da Prefeitura de 
Santo André, Dra. Alice foi presidente 
da Associação Paulista de Medicina 
e da Sociedade de Pediatria de São 
Paulo - Regional do ABC. É respei-
tada por docentes e preceptores do 

departamento também por sua ges-
tão como superintendente da FAISA 
(Fundação de Assistência à Infância 
de Santo André). 

O ex-professor do Departamento 
de Pediatria, Dr. Luiz Alberto da Silva, 
também recebeu menção das equipes 
por sua atuação como superintendente 
na FAISA. Por último, a pediatra infec-
tologista Dra. Deborah Ascar Perez 
Requena, preceptora do Departamento 
de Pediatria da FMABC, recebeu a úl-
tima homenagem do evento. 

Colaboradores da FUABC batem meta na 
Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha

A tradicional Campanha do 
Agasalho da Cruz Vermelha Bra-
sileira de São Paulo ganhou re-
forço para a edição 2017. A sede 
administrativa da Fundação do 
ABC, que também engloba os se-
tores administrativos da Central de 
Convênios, aderiu ao movimento 
e, em menos de um mês de ação, 
atingiu a meta estipulada.

Os agasalhos foram entregues 

solidariedade

no final de julho à Cruz Vermelha. Se-
gundo a Diretoria de Qualidade e o 
Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT) da FUABC, já foi solicitado o 
envio de novas caixas para que a ação 
tenha sequência em agosto.

Realizada desde 2009, a Campa-
nha do Agasalho liderada pela Cruz 
Vermelha Brasileira de São Paulo é 
uma iniciativa em apoio a milhares de 

pessoas de comunidades vulneráveis 
que sofrem com as baixas tempera-
turas no período do inverno. 

Em 2016, a Campanha do Aga-
salho beneficiou 6.100 pessoas de 17 
comunidades, a partir da arrecadação de 
7,2 toneladas de doações – equivalente 
a cerca de 40 mil peças de roupas. O 
desafio neste ano é a arrecadação de 
10 toneladas de doações, que permitirão 
aquecer, pelo menos, 7 mil pessoas.

professores, médicos residentes e alunos se reuniram em evento no auditório da FMABC

Em 2016, campanha beneficiou 6.100 pessoas de 17 comunidades
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AngIOeDeMA HeReDITáRIO - A 
Faculdade de Medicina do ABC or-
ganizou nos dias 23 e 24 de junho o 
segundo treinamento em Angioedema 
Hereditário. Especialistas de Fortaleza, 
Maceió, Rio de Janeiro, Brasília e São 

Paulo participaram da capacitação, que 
contou com aulas teóricas, atividades 
laboratoriais e discussão de casos clíni-
cos. O treinamento foi conduzido pelas 
doutoras Anete Grumach e Rosemeire 
Navickas Constantino Silva.

ARTe e HUMAnIZAÇÃO - O interior 
do prédio Anexo 3 do campus da Fa-
culdade de Medicina do ABC está mais 
alegre. A equipe do Núcleo Especializado 
em Aprendizagem (NEA) se reuniu em 
15 de junho no ateliê da artista plástica 
Ariane Hecht para pintar quadros, que 
foram instalados na FMABC em 4 de 
agosto. A iniciativa de humanização do 
ambiente terapêutico partiu das áreas de 
Cardiologia, Pediatria e Enfermagem da 
FMABC, além do próprio NEA.

“O objetivo foi humanizar o es-
paço e deixar o ambiente mais leve, 
substituindo banners de casos clíni-
cos por quadros com cores alegres 
e harmônicas. Como comprar essas 
obras de arte seria muito dispendioso, 

BRIgADA De InCÊnDIO 2 - Ses-
sões de treinamento e atualização de 
procedimentos de segurança contra 
incêndio envolveram, em julho, 260 
funcionários do Hospital Estadual Má-
rio Covas. Eles integram a Brigada 
de Incêndio da unidade, instituída de 

acordo com legislação estadual e com-
posta por colaboradores dos vários 
setores administrativos, segurança 
e assistência. Os brigadistas foram 
orientados a seguir medidas preventi-
vas em suas atividades com o objetivo 
de eliminar ou reduzir riscos. 

BRIgADA De InCÊnDIO - Os cola-
boradores do Hospital da Mulher de 
Santo André participaram dias 25 e 26 
de julho de treinamentos para forma-
ção da brigada de incêndio. A ação foi 
organizada pela equipe de Segurança 
do Trabalho da unidade, em parceria 
com o Serviço Especializado em En-

genharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT) da Fundação do 
ABC. A atividade conta com aulas teó-
ricas e práticas de primeiros socorros, 
assim como de princípios de incêndio, 
rotas de fuga, classes de incêndio e de 
conhecimentos técnicos sobre os equi-
pamentos de combate a incêndio.

Ex-diretor da Faculdade de Medi-
cina do ABC, Dr. Milton Borrelli foi ho-
menageado em julho pela disciplina de 
Urologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP) 
pelos mais de 30 anos de serviços 
prestados e por tudo o que represen-
tou sua passagem pela instituição. A 
homenagem aconteceu no Anfiteatro 
Berilo Langer do Hospital das Clínicas 
(HC), por iniciativa do professor titular de 
Urologia da FMUSP, Dr. Miguel Srougi, 
e demais docentes da disciplina.

Na Medicina ABC, a carreira do 
Dr. Borrelli mistura-se com a própria 
história da instituição. Iniciou como do-
cente visitante em 1971 e foi professor 
titular de Urologia durante 30 anos, 

TReInAMenTO nOs eUA - O en-
genheiro de Segurança do Trabalho 
da Fundação do ABC Amaury Machi 
Junior participou, de 11 a 20 de ju-
lho, do curso de Saúde Ocupacional 
ministrado na Columbia University 
Medical Center, em Nova Iorque, Es-
tados Unidos. O objetivo do curso é 
estabelecer diretrizes básicas para a 
implantação de medidas de proteção à 
segurança e saúde dos trabalhadores 
dos serviços de saúde, segundo os 
critérios da Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA).

aconteceu

Ex-diretor da FMABC é homenageado pela USP

Ao centro, de gravata listrada, o urologista Dr. Milton Borrelli 

de 1978 a 2008. Assumiu diversos 
cargos ao longo dos anos, entre os 
quais a chefia do Departamento de 
Cirurgia, membro da Congregação 
Universitária, professor nos cursos 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacio-

nal e da disciplina de Comunicação 
e Expressão. 

Além da brilhante carreira acadê-
mica, Dr. Milton Borrelli também mar-
cou a história da FMABC ao assumir o 
posto mais elevado da instituição por 

dois mandatos. Foi diretor entre 1994 
e 1998 e de 1998 a 2002. Também 
fez parte da equipe que implantou o 
Hospital Estadual Mário Covas, em 
Santo André, onde permaneceu como 
diretor técnico por oito anos.

TITULAR nA AnesTesIOLOgIA - 
Dr. Desiré Carlos Callegari acaba de 
assumir posto de professor titular na 
Faculdade de Medicina do ABC. Em 
9 de junho, o docente foi aprovado em 
processo seletivo para provimento de 
vaga na categoria de Professor Titular 
na área de Anestesiologia. Callegari 
apresentou a aula em nível de gradua-
ção “Anestesia Espinhal: Raquianeste-
sia”. A banca examinadora foi compos-
ta pelos professores-doutores Jorge 
Roberto Pagura, Priscila Bogar, Irimar 
de Paula Posso e Akira Ishida, além 
do diretor da FMABC e presidente da 
banca, Adilson Casemiro Pires.

Dr. Desiré Callegari

resolvemos reunir a equipe do NEA 
e nós mesmos produzimos os qua-
dros, sob orientação da artista Ariane 
Hecht”, explicou a coordenadora do 
NEA-FMABC, Alessandra Bernardes 
Caturani Wajnsztejn. 

Reprodução
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