
Cursos de Farmácia e Fisioterapia da  
FMABC alcançam nota máxima no Enade

Resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), divulgado em setembro pelo Ministério da Educação,  
aponta os cursos de Farmácia e Fisioterapia (período noturno) da Faculdade de Medicina do ABC com conceito máximo de avaliação  

(nota 5), o que evidencia excelência nacional em ensino superior. Já as graduações em Medicina, Enfermagem, Nutrição e  
Fisioterapia vespertino conquistaram nota 4 e também figuram entre as melhores do país. – Pág. 3
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Outra prova de que minha saúde 
cardiovascular está em dia foi dada no 
início do mês, quando recebemos os 
resultados do Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes de 2016, o 
Enade. Nossos cursos de Farmácia e 
de Fisioterapia noturno conquistaram 
nota máxima 5, enquanto as gradua-
ções em Medicina, Enfermagem, Nu-
trição e Fisioterapia vespertino ficaram 
classificadas entre as melhores do 
país, todas com nota 4. O curso de 
Farmácia, inclusive, foi o único do ABC 
com nota 5 no Enade. Além disso, 
a FMABC foi classificada como a 5ª 
melhor faculdade de Medicina de todo 
o Estado de São Paulo.

Em agosto, nossos alunos organi-

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.

Mais do que nunca, o coração des-
te cirurgião cardíaco mostrou-se forte. 
Afinal, não foram poucas as emoções 
nesses últimos dias. A começar pela 
vitória na 51ª Intermed, quando nossos 
alunos mostraram como somos forja-
dos nas dificuldades e trouxeram de 
Barretos o tão sonhado tricampeonato. 
Acompanhei de perto todos os dias 
de competição e não tenho palavras 
para descrever a felicidade e o orgu-
lho com o desempenho de nossos 
acadêmicos, de nossos Ursos. Como 
nos dois primeiros títulos, procuramos 
receber nossos campeões com a hon-
ra que merecem. A Festa da Vitória 
nada mais é do que a retribuição do 
esforço e da dedicação de cada um 

A Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) venceu no dia 19 de agosto 
a 13ª edição do Desafio Fleury, uma 
gincana cultural destinada aos alunos 
do sexto ano de Medicina do Estado 
de São Paulo. Nesta edição, 11 ins-
tituições participaram do desafio. As 
segundas e terceiras colocaras foram, 
respectivamente, Universidade de São 
Paulo (USP) e Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). O evento é 
promovido pela rede de laboratórios 
Fleury Medicina e Saúde.

A equipe da FMABC recebeu R$ 
10 mil, dois iPads e dois cursos de 
Suporte Avançado de Vida em Car-
diologia (ACLS). Já a USP e a Uni-
fesp receberam R$ 5 mil e R$ 3 mil, 
respectivamente, além de dois cursos 
de ACLS para cada uma delas. Os 
valores em dinheiro destinam-se à 
formatura das turmas representadas 
pelas equipes.

Na gincana, cada instituição foi 
representada por uma equipe de dois 
alunos selecionados previamente e 
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Quem somos mensagem

Haja coração!

Medicina ABC vence o 13º Desafio Fleury

zaram a 14ª edição da Feira de Saúde, 
que neste ano foi realizada em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde 
de São Caetano. Foram cerca de 800 
pessoas atendidas na ocasião, que 
tiveram acesso a orientações de saúde, 
consultas, exames e palestras.

Para finalizar, outra conquista. A 
Faculdade de Medicina do ABC ven-
ceu a 13ª edição do Desafio Fleury, 
uma gincana cultural destinada aos 
alunos do sexto ano de Medicina do 
Estado de São Paulo. Superamos 
outras 10 instituições, tendo como 
segundas e terceiras colocadas, res-
pectivamente, Universidade de São 
Paulo e Universidade Federal de São 
Paulo. Haja coração!

Estudantes conquistaram o melhor desempenho em competição de conhecimento sobre diagnósticos 
promovida entre USP, Unifesp, Unicamp, entre outras instituições

A equipe da FMABC recebeu R$ 10 mil, dois ipads e dois cursos de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS)

Dr. Adilson Casemiro pires
Diretor da FMABC

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.

dos estudantes, que representaram 
a FMABC e demonstraram vontade, 
garra, foco e a determinação de nossa 
instituição. Parabéns a todos!

que responderam, via voto eletrônico, 
perguntas sobre medicina diagnóstica 
elaboradas por assessores médicos 
do Fleury Medicina e Saúde. Além dos 
dois principais representantes de cada 
equipe, outros alunos participaram na 
plateia e ajudaram suas equipes a 
responder as questões e a conquistar 

pontos. A iniciativa tem como objetivo 
compartilhar o conhecimento médico 
por meio de gincana interativa entre 
cursos de medicina.

Além das instituições vencedoras, 
participaram da prova: Universidade 
Nove de Julho, Centro Universitário 
São Camilo de Medicina, Faculdade 

de Ciências Médicas da Santa Casa da 
Misericórdia de São Paulo, Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas, Faculdade de 
Ciências Médicas de Santos, Faculda-
de de Medicina de Marília, Pontifícia 
Universidade Católica de Sorocaba e 
Faculdade Santa Marcelina. 

gincana 
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excelência em ensino

Medicina, Enfermagem e Nutrição estão entre os melhores do país, todos com nota 4 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes

Cursos de Farmácia e Fisioterapia
conquistam nota máxima no Enade

Os cursos de Farmácia e de Fisio-
terapia noturno da Faculdade de Me-
dicina do ABC acabam de conquistar 
nota máxima 5 no Enade, o Exame 
Nacional de Desempenho de Estudan-
tes. Os resultados foram divulgados 
no início de setembro pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
do Ministério da Educação (MEC), e 
também colocam as graduações em 
Medicina, Enfermagem, Nutrição e 
Fisioterapia vespertino da FMABC 
entre as melhores do país, todas 
com nota 4.

Hoje a Medicina ABC oferece 
nove cursos de graduação – além dos 
avaliados na última edição do Enade, 
também conta com as graduações em 
Terapia Ocupacional, Gestão em Saú-
de Ambiental, Tecnologia em Gestão 
Hospitalar e Tecnologia em Radiolo-
gia. Conforme relatório de atividades 
de 2016, ao todo são 2.336 alunos 
de graduação na FMABC e 703 de 
pós-graduação, divididos entre estu-
dantes de especialização Lato Sensu, 
Mestrado e Doutorado.

Recentemente, a qualidade dos 
cursos da FMABC já havia sido re-
conhecida no tradicional Guia do 
Estudante da Editora Abril – Melho-
res Universidades 2017. Conforme 
a publicação, os cursos de Medici-
na, Fisioterapia e Nutrição tiveram 4 
estrelas, numa escala que vai até 5. 
Já Farmácia, Enfermagem, Terapia 
Ocupacional e Gestão em Saúde Am-
biental conquistaram três estrelas.

Consultório farmacêutico e 
extensão entre os destaques

A nota 5 do curso de Farmácia 
contempla tanto a turma do curso ma-
tutino quanto do noturno. Segundo a 
coordenadora do curso, Dra. Sonia 
Hix, um dos grandes diferenciais traba-
lhados na graduação são as atividades 

Consultório farmacêutico funciona no Ambulatório de Especialidades da FMABC e é estágio obrigatório dos alunos do 3º ano

Número de aulas práticas foi ampliado na grade curricular dos alunos de Fisioterapia

de extensão, que inserem os alunos 
no campo assistencial. “Desde 2014 
temos enfatizado na grade curricular 
o perfil clínico do farmacêutico, com 
foco nas doenças mais prevalentes, 
nas políticas públicas de saúde e na 
atuação prática do profissional. Nossa 
ideia é inserir os alunos na realidade 
assistencial brasileira e, para isso, 
temos participado anualmente de 
campanhas importantes, como ‘Far-
macêuticos contra a dengue, Zika e 
chikungunya’, ‘Dia Nacional do Uso 
Racional de Medicamentos’, ‘Cam-
panha Nacional de Fotoeducação’ 
e ‘Setembro Vermelho”, que refor-
ça a importância da prevenção das 
doenças cardiovasculares”, disse a 
coordenadora.

Outro destaque é o Consultório 
Farmacêutico, iniciado em 2016 e que 
funciona de segunda a quarta-feira 
no Ambulatório de Especialidades da 
FMABC. Trata-se de parceria com o 
curso de Medicina, por meio das 
disciplinas de Cardiologia, Gastroen-
terologia, Oncologia e Geriatria. “O 

orientações sobre o uso correto dos 
fármacos, horários de administração 
e cuidados críticos para que a eficá-
cia não seja comprometida. Muitas 
vezes, um paciente que passa por 
várias especialidades médicas pode 
acabar tomando diferentes medica-
mentos, mas com o mesmo princípio 
ativo. Nesses casos, identificamos o 
problema e orientamos o usuário so-
bre a melhor forma de administração”, 
exemplifica a Dra. Sonia Hix.

Hoje a graduação em Farmácia 
conta com cerca de 200 alunos. Anual-
mente são abertas 60 novas vagas no 
vestibular para o curso noturno e 50 
para o matutino. “O curso de Farmácia 
da FMABC foi o único do ABC com 
nota 5 no Enade. Somente nove entre 
89 faculdades de Farmácia do Estado 
de São Paulo conquistaram a nota 
máxima”, comemora Hix.

Fisioterapia alinha ensino 
às exigências do mercado

O curso de Fisioterapia, período 
noturno, também conquistou nota 5 
no Enade. A graduação existe desde 
2006 e atualmente conta com cerca de 
450 alunos matriculados. Para a coor-
denadora, Dra. Márcia Cristina Bauer 
Cunha, a reestruturação e qualificação 
do corpo docente, a ampliação do núme-
ro de aulas práticas, as participações em 
congressos e a atualização constante da 
matriz curricular estão entre os principais 
motivos que elevaram a nota na avalia-
ção de 2016. “Além de contarmos com 
professores mestres e doutores, acres-
centamos, por exemplo, as disciplinas de 
Oncologia e Saúde da Mulher. Sempre 
mudamos a grade curricular com base 
nas exigências do mercado de trabalho, 
buscando atualização permanente dos 
temas em maior evidência”, explica Dra. 
Márcia, que tem na vice-coordenação 
do curso a professora Dra. Alessandra 
Cristina Biagi. 

Consultório Farmacêutico serve como 
estágio obrigatório para os alunos do 
3º ano. As equipes médicas do am-
bulatório encaminham seus pacientes 

para os estudantes da Farmácia, que 
sob supervisão da docente Ana Eli-
sa Prado Coradi, avaliam todas as 
medicações receitadas e passam 



4 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | setemBro de 2017

Equipe de Tecnologia da Informação prepara migração completa para nova versão de software da TOTVS

Evento em 23 de setembro discutirá benefícios da nutrição esportiva multiprofissional na vida de atletas

Fundação do ABC e mantidas terão 
sistema administrativo atualizado

FMABC organiza Meeting de Nutrição e Esporte

A partir de 2 janeiro de 2018, a 
Fundação do ABC e suas 17 unidades 
gerenciadas terão o sistema Protheus 
– plataforma on-line administrativa inte-
grada – atualizado para a versão 12, o 
software mais recente disponível pela 
TOTVS. Serão impactadas as áreas 
de Recursos Humanos, Compras, Fi-
nanceiro, Suprimentos, Contabilidade, 
Medicina e Segurança. Atualmente, o 
sistema comporta 919 usuários ativos 
em todas as unidades.

O projeto foi apresentado oficialmen-
te aos diretores-gerais das mantidas em 
29 de agosto, durante reunião mensal 
com a Presidência da FUABC, na sede 
da entidade. A ideia é dar ciência das 
mudanças às diretorias em tempo hábil 
para que as informações cheguem de 
forma coesa e organizada a todos os 
funcionários que operam o sistema. As 
mantidas serão orientadas por meio de 
comunicados sobre os treinamentos, pro-
gramados entre 16 e 23 de outubro.

A necessidade de atualização se 
dá não apenas pelas novas funciona-
lidades da ferramenta e pela data de 
expiração da versão atual – dezembro 
de 2017 –, mas por questões legais 
e jurídicas. Isso porque os dados in-
seridos pelos setores administrativos 

da mantenedora e dos hospitais são 
auditados pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e devem estar 
rigorosamente alinhados às legislações 
nacionais vigentes. Além disso, a atua- 
lização garante suporte técnico da fa-
bricante do sistema.

A nova versão apresenta melhora 
significativa da performance, interface 
amigável, otimização e nova padroni-
zação de fluxos de trabalho, além de 
maior facilidade de navegação. As mu-
danças principais serão sentidas pelos 
departamentos de Recursos Humanos, 
que utilizam o sistema diariamente para 
gerenciar as folhas de pagamentos, 
pontos eletrônicos, recrutamento de 
pessoal, admissões, demissões, resci-
sões, benefícios e processos trabalhis-
tas. A versão, inclusive, é integrada ao 
E-Social, projeto do Governo Federal 
que unifica a coleta de informações tra-
balhistas das empresas em todo país. 
O sistema envolve a Receita Federal, 
o Ministério do Trabalho, o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) e 
a Caixa Econômica Federal.

A Fundação do ABC soma hoje 
mais de 23 mil funcionários no Grande 
ABC, Baixada Santista e Região Metro-
politana de São Paulo. Por isso, dada 

O curso de Nutrição da Fa-
culdade de Medicina do ABC pro-
moverá em 23 de setembro, das 
8h às 17h, o primeiro Meeting de 
Nutrição e Esporte da instituição. 
O evento é destinado a todos os 
profissionais de saúde, especial-
mente nutricionistas, bem como 

FiQue ligado

Simulações da mudança, feitas pela equipe de Tecnologia de Informação da FUABC, iniciaram em agosto e finalizam em dezembro

1ª edição

educadores físicos, fisioterapeutas e 
alunos de graduação destas áreas. O 
encontro, que traz o tema ‘As diver-
sas faces da nutrição esportiva’, será 
no Anfiteatro David Uip, no campus 
da FMABC (Av. Lauro Gomes, 2.000 
- Santo André).

Segundo a coordenadora do cur-

so de Nutrição, Mariana Rezende, 
o objetivo é divulgar a relevância 
da nutrição esportiva para atletas 
e derrubar alguns mitos da área. 
“O nutricionista esportivo não é só 
aquele de academia. Ele pode atuar 
em várias modalidades e com atletas 
de alto rendimento, o que é diferente 

de pessoas ‘fisicamente ativas’. Por 
isso, o evento é bem amplo, traz atua- 
lidades e abrange diversas áreas 
da saúde. Queremos trabalhar em 
conjunto com outros profissionais 
para descobrir e oferecer mais be-
nefícios aos atletas”.

Hoje, segundo a professora, o 

atleta de alto rendimento é quase 
um paciente clínico. Isso porque, 
para superar índices e desempe-
nhos, necessita da assistência de 
equipe multidisciplinar composta 
por médicos, fisioterapeutas, fi-
siologistas, nutricionistas, educa-
dores físicos, entre outros. 

a complexidade da migração, todos os 
riscos estão sendo mapeados para que 
a atualização da versão, bem como do 
extenso banco de dados, não provoque 
falhas ou intercorrências na rotina das 
unidades. “Os treinamentos envolve-
rão cerca de 150 usuários de todas as 
mantidas. Estes serão responsáveis por 
multiplicar o conhecimento dentro de 
seus departamentos, e permanecere-
mos como apoio para acompanhamento 
técnico irrestrito. O objetivo é prever e 

minimizar todos os riscos para evitar sur-
presas durante a virada oficial”, explica 
o gerente de Tecnologia da Informação 
da FUABC, Maurício Coelho.

Para garantir a segurança e confia-
bilidade de todas as informações envol-
vidas na operação, a Fundação do ABC 
contratou consultoria da TOTVS para 
acompanhar in loco, junto à equipe de 
TI da FUABC, diversas simulações de 
migração, que tiveram início em agosto 
e terminam em dezembro.

DATA DE TREINAMENTO 
DOS USUáRIOS: 

De 16 a 23 de outubro de 2017.

DATA DOS TESTES DE  
HOMOLOgAÇÃO:  

Durante mês de novembro de 2017.

DATA DA MIgRAÇÃO:  
De 26 de dezembro de 2017  

a 2 de janeiro de 2018.
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Ao todo, 19 colaboradores participaram da capacitação, que visa a proteção da 
integridade física de funcionários, pacientes e do patrimônio da instituição

Fundação do ABC e 
Central de Convênios treinam 

Brigada de Incêndio

Colaboradores das sedes admi-
nistrativas da Fundação do ABC e da 
Central de Convênios participaram 
em 18 de agosto de treinamento para 
formação de Brigada de Incêndio. A 
atividade reuniu 19 funcionários e 
ocorreu no próprio campus universitá-
rio, em Santo André, comandada pelo 
Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho 
da FUABC (SESMT).

A formação da brigada de incêndio 
visa a proteção da integridade física 
de funcionários, pacientes e do patri-
mônio da unidade de saúde. Os inte-
grantes se reúnem periodicamente 
em encontros de atualização e reci-
clagem. “Considerando a importância 
do tema, solicitamos a cada diretoria 
e às gerências da Fundação do ABC 
e da Central de Convênios para que 
indicassem funcionários. Nossa ideia 
foi capacitar colaboradores em todos 
os setores, para que multipliquem as 
informações em seus respectivos de-
partamentos”, explica a presidente da 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) da FUABC, Nataly 
Caceres de Souza.

O treinamento da brigada de in-
cêndio conta com aulas teóricas e 
práticas de primeiros socorros, assim 
como de princípios de incêndio, rotas 
de fuga, de conhecimentos técnicos 
sobre os equipamentos de combate 
a incêndio, como tipos de extinto-
res, hidrantes, detectores de fuma-
ça, alarmes e mangueiras. Durante a 
capacitação também são ministradas 
aulas sobre sinais, sintomas e con-
dutas em situações como desmaio, 
convulsão, ferimentos externos e até 
mesmo parada cardiorrespiratória, 
quando os colaboradores simulam 
massagem cardíaca.

Prevenção

Treinamento também contou com aulas teóricas e práticas de primeiros socorros

Curso ocorreu no próprio campus universitário, em Santo André, comandado pelo SESMT

“Durante os treinamentos, mos-
tramos aos funcionários o quanto é 
importante para a segurança de todos 
ter uma brigada de incêndio treinada 
e preparada para emergências. Rea-
lizamos as partes teóricas e práticas 
para atendermos à Instrução Técnica 
17, do Corpo de Bombeiros do Es-
tado de São Paulo”, explica Leonar-
do Menarbino da Silva, bombeiro e 
técnico em Segurança do Trabalho 
do SESMT-FUABC, que comandou 

a capacitação ao lado do engenheiro 
de Segurança do Trabalho da FUABC, 
Amaury Machi Junior.

Em 8 de agosto, o Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho da Fundação 
do ABC já havia ministrado o treina-
mento para formação de Brigada de 
Incêndio no Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (Cerest), em 
São Bernardo do Campo, com mais 
de 20 participantes. 
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Evento foi organizado em parceria com a Secretaria de Saúde e a FMABC

Feira de Saúde atende 800 
pacientes em São Caetano

Alunos da Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) organizaram em 19 
de agosto a 14ª edição da Feira de 
Saúde – evento que orienta e promove 
atendimentos gratuitos à população, 
com exames, consultas e palestras 
educativas. A ação em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde de 
São Caetano do Sul (Sesaud) teve 
apoio da Comissão de Extensão da 
FMABC (COMEX) e recebeu cerca 
de 800 pessoas no Centro de Saúde 
Dr. Manoel Augusto Pirajá da Silva, 
no bairro Santo Antônio.

Entre os serviços disponíveis es-
tiveram exame de Papanicolau, afe-
rição de pressão arterial e exame de 
diabetes, tipagem sanguínea e testes 
rápidos de sífilis, hepatites e HIV, além 
de atendimentos em dermatologia, 
para prevenção e diagnóstico de cân-
cer de mama, e em nutrição – com 
foco na reeducação alimentar.

“Esta feira se soma às ações da 
Sesaud, dentro de sua política de re-
duzir substancialmente a espera em 
diversas especialidades médicas, 
e nos traz um reforço das medidas 
preventivas”, afirma a secretária de 
Saúde, Regina Maura Zetone, que 
esteve na ação acompanhando o 
prefeito José Auricchio Júnior.

O mutirão de saúde contou ainda 
com palestras e oficinas temáticas 
sobre ressuscitação cardiopulmo-
nar, uso racional de medicamentos 
e descarte, e prevenção de doenças 
como câncer infantil, doenças neuro-
degenerativas e doenças do aparelho 
digestivo. Outros temas em pauta 
foram a prevenção de acidentes do-
mésticos, prevenção de quedas de 
idosos e prevenção de Doenças Se-
xualmente Transmissíveis (DSTs).

“A Feira de Saúde tem por objetivo 
a promoção da saúde e a prevenção 
de doenças. Tivemos uma série de 
atendimentos realizados por alunos 
dos diversos cursos da FMABC, que 

mutirão
atualização

Emílio Ribas II debate 
tuberculose em novo 

ciclo de palestras

O Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II, no Guarujá, or-
ganizou em 11 de agosto a 7ª 
edição do ciclo de palestras para 
orientação e conscientização de 
profissionais da saúde. Sob o 
tema Tuberculose, a atividade 
no campus Guarujá da Universi-
dade UNAERP reuniu 225 partici-
pantes entre estudantes da área 
da saúde, enfermeiros, médicos, 
agentes de saúde e autoridades. 
As inscrições foram a doação de 
alimentos não perecíveis, que se-
rão entregues ao Fundo Social de 
Solidariedade da cidade.

Entre os temas pautados esti-
veram o diagnóstico, as causas e os 
tratamentos da doença, abordados 
pelo professor titular de Pneumolo-
gia da Faculdade de Medicina do 
ABC, Dr. Elie Fiss. A médica e co-
ordenadora do Programa Estadual 
de Tuberculose, Dra. Vera Maria 
Galesi, apresentou panorama atu-
al da doença na Baixada Santista 

e a expectativa da Organização 
Mundial da Saúde para a elimina-
ção dos casos em âmbito global. 
Já o Dr. Marcos Montani Caseiro, 
médico do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II, comandou palestra 
sobre a doença na coinfecção do 
paciente com HIV e vulnerabilidade 
desses indivíduos.

Ao final das exposições, a dire-
tora técnica do ERII, Dra. Maria Odi-
la Gomes Douglas, conduziu roda 
de perguntas e discussão de casos 
clínicos com os convidados.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a tu-
berculose está entre as 10 prin-
cipais causas de morte em todo 
o mundo. Em 2015, 10,4 milhões 
de pessoas adoeceram e 1,8 mi-
lhão morreu. No Brasil, a doença 
é considerada grave problema de 
saúde pública. De acordo com o 
Ministério da Saúde são aproxi-
madamente 70 mil novos casos 
por ano e 4,5 mil mortes.

Evento reuniu 225 participantes entre profissionais 
e estudantes da área da saúde

foram acompanhados por professo-
res responsáveis”, conta a aluna de 
Medicina Safire Lima Zambianco, que 
coordenou a 14ª Feira de Saúde ao 
lado dos também discentes Giovanna 
Milani, Letícia Pedroso e João Victor 
Calixto.

MOBILIZAÇÃO DISCENTE
A Feira de Saúde é organizada 

pelo Diretório Acadêmico Nylceo 
Marques de Castro, do curso de Me-
dicina, e conta com participação de 
ligas acadêmicas que atuam nas mais 
diversas modalidades assistenciais. 
Com a participação dos demais cursos 
da Faculdade de Medicina do ABC, 
participaram aproximadamente 400 
estudantes voluntários, supervisiona-
dos por cerca de 30 professores.

Aferição de pressão arterial foi um dos serviços oferecidos

pacientes também passaram por testes de tipagem sanguínea e diabetes

Doutores Elie Fiss, Maria Odila gomes Douglas, 
Vera Maria galesi e Marcos Montani Caseiro
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Objetivo da Prefeitura é transformar a unidade em centro de referência no tratamento oncológico

Hospital Anchieta terá primeira 
radioterapia pública do Grande ABC

O prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando, anunciou no fim de 
agosto que a primeira máquina de 
radioterapia pública do Grande ABC 
vai funcionar no Hospital Anchieta. A 
chegada do novo equipamento de-
mandará serviços de reforma e moder-
nização da unidade, com a construção 
de um anexo para atendimentos. Hoje, 
o espaço de aproximadamente 2 mil 
metros quadrados abriga o estaciona-
mento, anfiteatro e salas administrati-
vas do hospital. No Grande ABC, além 
do Hospital Anchieta, foi contemplado 
o Hospital Estadual Mário Covas, de 
Santo André. 

A Prefeitura conseguiu o equipa-
mento junto ao Governo Federal, a par-
tir de investimento de R$ 10 milhões. A 
previsão de início dos serviços é para 
dezembro e a expectativa de conclusão 
das obras é de 24 meses. À adminis-
tração municipal caberá o aporte de 
R$ 250 mil, ficando responsável pela 
demolição e adequação do espaço. 
Todo o investimento visa transformar 
a cidade em um centro de referência 
no tratamento oncológico.

Mesmo com o pacote de interven-
ções, o Hospital Anchieta continuará 
funcionando normalmente para atendi-
mento de ambulatório e de oncologia. 
Hoje, o município encaminha os pa-
cientes com prescrição de radioterapia 
para uma empresa privada. Com a 
mudança, serão economizados R$ 
244 mil mensais, ou R$ 3 milhões por 
ano, que serão investidos em outras 
áreas da saúde.  

“O Ministério da Saúde buscou 
fazer credenciamento em todo o sis-
tema público do país para verificação 
de quais unidades estariam aptas a 
receber o equipamento. No total, 90 
complexos hospitalares estavam em 
condições de receber a nova máquina 
e, no Grande ABC, foram escolhidos 
o Hospital Anchieta e o Hospital Es-
tadual Mário Covas. O nosso proce-
dimento está mais adiantado”, disse 
o prefeito. 

A construção do Hospital Anchieta 
foi feita na década de 1940 e precisa, 
obrigatoriamente, de reformas estru-
turais. Com a implantação do novo 
setor, o equipamento necessita estar 

O secretário de Saúde, Dr. geraldo Reple, e o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando

investimento

dentro dos padrões atuais de quali-
dade e segurança determinados pelo 
Ministério da Saúde.

O secretário de Saúde, Dr. Geral-
do Reple, confirmou que os demais 
serviços da unidade hospitalar, como 

os atendimentos de especialidades, 
serão atendidos no Hospital de Clíni-
cas, no bairro Alvarenga.

gabriel Inamine/pMSBC
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FUABC lança publicação sobre riscos de postagens na internet envolvendo pacientes e ambiente de trabalho; 
orientações a funcionários da saúde serão usadas em treinamento e formação continuada

Redes sociais: #proteja-se
A Fundação do ABC lançou no 

dia 29 de agosto uma publicação para 
seus colaboradores. Com o nome Re-
des Sociais – Quando a responsabi-
lidade é sua, a pequena revista, de 
oito páginas, pretende ser um convite 
à reflexão sobre os riscos que profis-
sionais da área da saúde correm ao 
expor temas e personagens de sua 
vida profissional na internet.

A publicação foi concebida com 
linguagem moderna – própria de 
usuários de computadores – e layout 
atraente, de modo a encantar colabo-
radores de todas as especializações 
e níveis de escolaridade. Será usada 

como mais um material de formação 
dos profissionais, seja no treinamento 
de novos ou na formação continuada 
dos já contratados.

O lançamento se deu em duas eta-
pas. Primeiro, em reunião da direção 
da FUABC com gestores e diretores de 
todas unidades mantidas. Eles apro-
veitaram o debate para contar casos 
de mau uso da rede social, ocorridos 
em suas unidades, que culminaram 
com advertências e até demissões 
dos envolvidos. Todos consideraram 
importante que o assunto passe ofi-
cialmente a fazer parte do treinamento 
dos colaboradores. A segunda etapa 

lançamento

Na reunião de unidades mantidas da FUABC, doutores Wagner Kuroiwa, Maria Bernadette Zambotto Vianna e Adriana Berringer Stephan
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lançamento

contou com a presença de funcioná-
rios dos departamentos de Recursos 
Humanos das mantidas. Eles serão 
os multiplicadores das mensagens 
contidas na revista.

Presidente da FUABC, Dra. Maria 
Bernadette Zambotto Vianna condu-
ziu os dois lançamentos. Ela lembrou 
que por postagens em redes sociais, 
vemos hoje médicos, enfermeiros, 
faxineiros, psicológicos, fonoaudió-
logos, técnicos e gestores às voltas 
com problemas judiciais, policiais e de 
imagem profissional, por exposição 
de prontuários ou de pacientes na 
internet. E que na maioria dos casos 
a exposição não foi feita por má in-
tenção, mas por inocência.

“Nossa área é muito mais visada 
que outras. A vigilância pública sobre 
a conduta de profissionais da saúde é 
total. Pretendemos convencer nossos 
colaboradores a se protegerem nesse 
universo virtual. E, desse modo, garantir 
que eles preservem o direito à privacida-

de de pacientes e seus familiares”.
A publicação foi feita a partir de 

histórias reais, de profissionais da 
saúde que acabaram demitidos, que 
foram processados judicialmente, que 

tiveram de enfrentar conselhos profis-
sionais ou que foram massacrados 
pela opinião pública, por exporem o 
que não deviam em redes sociais. 
Algumas vezes, as quatro coisas ao 

mesmo tempo.
Todos os departamentos de 

Recursos Humanos das unidades 
mantidas pela FUABC receberão a 
publicação, para iniciar um diálogo 

com seus funcionários sobre os pe-
rigos das redes sociais – para eles e 
para os pacientes. Assim, esse debate 
passa a ser rotina na sua formação 
como profissionais da saúde.

Reunião na FUABC com representantes dos setores de Recursos Humanos
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Referência para gestantes de Santo André, unidade é gerenciada pela Fundação do ABC desde a inauguração

Hospital da Mulher completa nove anos

Na tarde de 16 de agosto, o Hospi-
tal da Mulher “Maria José dos Santos 
Stein”, em Santo André, comemorou 
seu nono aniversário. Para celebrar a 
data, a unidade – gerida pela Funda-
ção do ABC desde a inauguração – 
promoveu evento de homenagem aos 
funcionários. A comemoração contou 
com a presença da presidente da Fun-
dação do ABC, Dra. Maria Bernadette 
Zambotto Vianna, do vice-presidente, 
Dr. Wagner Kuroiwa, da secretária de 

Saúde, Dra. Ana Paula Peña Dias, e 
do diretor-geral da unidade, Dr. Oné-
simo Duarte. Outros diretores, geren-
tes e demais colaboradores lotaram o 
anfiteatro da unidade.

A unidade é referência para cui-
dado materno-infantil às gestantes 
do município. Por ostentar símbolo 
de excelência em humanização, os 
gestores aproveitaram a data para 
destacar o desempenho dos funcioná-
rios que “carregam” o hospital. “É uma 

honra e motivo de orgulho ser diretor 
desta unidade. Graças ao esforço dos 
nossos profissionais, temos o nosso 
trabalho tão reconhecido e premia-
do. São diferenciados e me fazem ter 
respeito por esta instituição”, disse o 
diretor-geral.

Em ato simbólico de reconheci-
mento, a diretoria selecionou 17 fun-
cionários para receberem, no palco 
do anfiteatro, certificados de cumpri-
mentos pelas atividades exercidas 

durante os nove anos. A entrega foi 
feita pelo diretor geral e a secretária de 
Saúde. “O Hospital da Mulher e seus 
funcionários personificam o que essa 
gestão busca em termos de qualidade, 
assistência humanizada e cuidado à 
saúde. E sabemos que esse tratamen-
to é transmitido aos nossos usuários”, 
disse Dra. Ana Paula Peña Dias.

Com discurso otimista e agre-
gador, a presidente da FUABC en-
dossou a homenagem às equipes e 

entoou cântico de parabéns ao fim 
do evento. “O hospital é fabuloso na 
busca do cuidado. Conheço cada 
gestor presente aqui e sei que, en-
quanto médicos, temos a paixão pela 
assistência. Aos funcionários, digo 
que ainda não alcançamos o ideal, 
mas não é por falta de empenho. Sa-
bemos que vocês entregam além do 
coração. É hora de darmos as mãos, 
pois estamos no caminho certo”, dis-
se Dra. Maria Bernadette.

celebração

Evento reforça benefícios do tratamento multidisciplinar em pacientes com doenças respiratórias

Saúde Fila Zero chega a 70 mil atendimentos
A Prefeitura de Santo André 

promoveu, em 16 de setembro, 
o quarto mutirão do programa 
Saúde Fila Zero. As consultas 
aconteceram no Centro Hospita-
lar Municipal (CHM) para os pa-
cientes de ortopedia e urologia. 
Também houve mutirão no Centro 
de Especialidades I, onde foram 
realizadas consultas na área de 
cirurgia vascular, e no Centro de 
Especialidades II, nas áreas de 
dermatologia, gastroenterologia, 
alergologista e neurologia.  

 O prefeito Paulo Serra este-
ve nos três locais para conferir 
o andamento dos atendimentos. 
“Quando assumimos o governo 
eram 128 mil pessoas em fila de 
espera por exames e consultas. 
Hoje, com mais um mutirão des-

mutirão

centralizado, com médicos em três 
locais diferentes e em diversas es-
pecialidades, conseguimos atingir o 
número de 70 mil atendimentos. Isso 
significa que reduzimos a fila em mais 
de 50% e seguimos o objetivo que nós 
estabelecemos, de acabar com a fila 
no primeiro ano de governo”.  

O atendimento respeitou a ordem 
cronológica da demanda reprimida. 
“E para não haver novas filas, 11 
unidades serão entregues reforma-
das no ano que vem”, acrescentou o 
prefeito. Por meio do programa, em 
menos de um ano, a atual adminis-
tração diminuiu o tempo médio de 
espera por consultas, de dois anos e 
meio para menos de um ano, na es-
pecialidade de dermatologia; de três 
anos para um ano e meio, na especia-
lidade de neurologia e de dois anos 

prefeito de Santo André, paulo Serra, e a secretária de Saúde, Dra. Ana paula peña Dias,  
percorreram unidades durante atendimento à população 

Ao todo, 17 funcionários receberam certificados de cumprimentos pelos serviços prestados
presidente da FUABC, Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna e o  

diretor do hospital, Dr. Onésimo Duarte

para dois meses, na especialidade 
de cirurgia vascular. Para consultas 
de oftalmologia, já passaram a ser 
chamadas fichas com entrada em 
junho de 2017.

O Saúde Fila Zero possui mais 
duas frentes de trabalho, além dos 
mutirões: a compensação tributária 
por meio da prestação de serviços 
e a retomada do Hospital Dia, no 

Centro Hospitalar Dr. Newton da 
Costa Brandão, onde já foram 
realizadas mais 370 cirurgias de 
baixa complexidade, desde abril, 
quando foi reinaugurado. 

Ricardo Trida/pMSA
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Mudança deve durar de seis a oito meses, até que o Hospital Albert Sabin seja reformado 

Atendimentos de emergência
mudam para Hospital São Caetano

Ressuscitação cardiopulmonar é tema 
de treinamento no Emílio Ribas II

Desde 16 de setembro todo o aten-
dimento do Hospital de Emergências 
Albert Sabin de São Caetano foi con-
centrado no Hospital São Caetano (Rua 
Espírito Santo, 277), no Bairro Santo 
Antônio. A mudança é temporária e 
deve durar cerca de seis a oito meses, 
período em que o Albert Sabin receberá 
grande obra de revitalização.

A recepção funcionará no térreo, 
assim como a maioria dos atendi-
mentos. A UTI e a ala de observação 
estarão no 3º andar. Todo o serviço 
oferecido no Albert Sabin é disponibi-
lizado no Hospital São Caetano, com 
funcionamento 24 horas por dia.

Dia 14 de setembro, em cerimô-
nia aberta à população, o prefeito 
José Auricchio Júnior entregou a 
obra do Hospital São Caetano, para 
que a unidade possa receber todo 
o atendimento de emergências. No 
dia seguinte, os pacientes internados 

foram transferidos. No dia 16 de se-
tembro, o local começou a funcionar 
como pronto-socorro.

REVITALIZAÇÃO
Em visita técnica ao Hospital 

Albert Sabin, em janeiro deste ano, 
o prefeito e a secretária de Saúde, 
Regina Maura Zetone, decidiram pela 
reforma total do prédio. “A realidade 
encontrada nos deixou preocupados 
e chateados, afinal é uma unidade 
relativamente nova, inaugurada em 
2008, e de importância estratégica na 
Saúde. É imperativo que se resolva”, 
afirmou o prefeito à época.

A obra será custeada por meio de 
um convênio com a USCS (Universi-
dade Municipal de São Caetano do 
Sul), como contrapartida pelo municí-
pio disponibilizar as unidades da rede 
para orientação e atuação dos alunos 
dos seus cursos de Medicina.

adeQuação

sesmtatualização

Funcionários participam de treinamento 
sobre segurança em instalações elétricas

O Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II, no Guarujá, promoveu aos 
seus colaboradores treinamento sobre 
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), 
ministrado pelo enfermeiro Washing-
ton Miranda da Cruz, responsável pelo 
Núcleo de Educação Permanente do 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), regional Santos. 
Durante a capacitação em 25 de ju-
lho, o palestrante abordou as atuais 
diretrizes de RCP, atendimento intra e 
extra hospitalar, além das avaliações 
e orientações práticas feitas num bo-
neco específico para realização de 
manobras cardíacas. 

O Serviço Especializado de 
Segurança e Medicina do Traba-
lho (SESMT) da Fundação do ABC 
realizará em setembro e outubro 
treinamentos de NR-10: seguran-
ça em instalações elétricas. Com 
carga de 40 horas, a capacitação 
é destinada a colaboradores de 
todas as unidades da FUABC e 
prefeituras, que têm contato direto 
ou indireto com a rede elétrica. O 
treinamento é obrigatório por lei 
(Portaria 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho) e deve ser reeditado a 
cada dois anos. A última edição 
ocorreu em 2015, quando 36 pro-
fissionais foram capacitados. A 
previsão deste ano é capacitar o 

dobro, 72 trabalhadores.
A primeira turma será treinada 

de 18 a 29 de setembro, e a se-
gunda entre 16 e 27 de outubro. 
Ambas acontecerão das 13h às 
17h no auditório da Central de Con-
vênios, na sede administrativa da 
Fundação do ABC. 

“A iniciativa capacita os profis-
sionais do setor elétrico da Fundação 
do ABC a se precaverem contra os 
riscos da eletricidade. Também vão 
aprender sobre primeiros socorros, 
combate a incêndio e os efeitos da 
eletricidade sobre o sistema cardio-
vascular. ”, ressalta o engenheiro de 
Segurança do Trabalho da FUABC, 
Amaury Machi Junior.

Em cerimônia aberta à população, o prefeito José Auricchio Júnior apresentou o Hospital São Caetano reformado

Boneco auxiliou funcionários durante simulação de manobras cardíacas
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Trabalho desenvolvido pela disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina do ABC foi apresentado em congresso na Itália

Evento reforça benefícios do tratamento multidisciplinar em pacientes com doenças respiratórias

Pesquisa com células-tronco melhora qualidade
de vida de doentes pulmonares graves

Uma pesquisa promissora sobre 
terapia de células-tronco em pacientes 
com Doença Pulmonar Obstrutiva Crô-
nica (DPOC) garantiu a participação 
da disciplina de Pneumologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC (FMABC) 
no 27th International Congress of the 
European Respiratory Society (27º 
Congresso Internacional da Socieda-
de Europeia Respiratória), realizado 
entre 9 e 13 de setembro, em Milão, 
na Itália.

O mesmo trabalho foi premiado 
no início de agosto, em Fortaleza, no 
Congresso Brasileiro de Asma, DPOC 
e Tabagismo, quando ficou entre os 
10 melhores do evento.

Não é a primeira vez que a disci-
plina de Pneumologia da FMABC tem 
trabalho selecionado para um con-
gresso internacional. “Já participamos 
outras vezes, mas a apresentação oral 
é muito especial. É diferente. Fará 

parte do programa oficial do congresso 
e haverá um debate sobre o assunto. 
Ficamos extremamente satisfeitos”, 
disse a fisioterapeuta responsável 
pelo Centro de Reabilitação Pulmonar, 
Selma Denis Squassoni. O professor 
titular de Pneumologia, Dr. Elie Fiss, 
fará a apresentação do trabalho.

QUALIDADE DE VIDA
A infusão das células-tronco em 

pacientes previamente recrutados com 
idade entre 50 e 70 anos teve início 
no ano passado. O grupo tem diag-
nóstico de enfisema pulmonar e bron-
quite crônica em estágios avançados 
e apresenta sintomas como cansaço 
extremo, falta de ar e sedentarismo.

Este ano já foi possível observar 
melhorias na capacidade respiratória 
dos pacientes, ainda que em análise 
parcial de três e seis meses. O período 
de análise das reações às infusões 

termina em dezembro. Até então, fo-
ram aplicados testes periódicos de 
caminhada, escala de dispneia, além 
de espirometria (que mede volume e 
velocidade do ar para dentro e fora 
dos pulmões) e pletismografia (teste 
completo de função pulmonar).

“Constatamos indicadores de 
melhora da qualidade de vida a partir 
de questionários aplicados e proce-
dimentos que atestam a função res-
piratória. Agora, precisamos compa-
rar as avaliações iniciais e finais. O 
desempenho será medido de forma 
conclusiva no fim do ano, quando rea- 
lizaremos exames de imagem como 
tomografias e cintilografias”, explica 
a fisioterapeuta.

REFERÊNCIA
Vinculado à disciplina de Pneumo-

logia, o Centro de Reabilitação Pul-
monar funciona desde 2001 e realiza 

novidade

cerca de mil atendimentos mensais. O 
local é destinado principalmente a adul-
tos e idosos portadores de bronquite 
crônica, enfisema pulmonar, DPOC, 

asma e outras patologias pulmonares. 
A maioria dos pacientes tem mais de 50 
anos e apresenta fraqueza muscular, 
sedentarismo e falta de ar. 

Dr. Elie Fiss e Selma Squassoni em Fortaleza, 
no Congresso Brasileiro de Asma, DpOC e Tabagismo

Faculdade de Medicina do ABC promove 1º Simpósio de Pneumologia
A Faculdade de Medicina do 

ABC (FMABC) promoveu dias 18 
e 19 de agosto o primeiro Simpó-
sio de Pneumologia da instituição, 
destinado aos profissionais das 
áreas de medicina, enfermagem, 
fisioterapia, psicologia e terapia 
ocupacional, além de alunos e 
médicos residentes. A abertura 
do evento, no Anfiteatro David Uip, 
teve apresentação do coral de 23 
pacientes tratados pela equipe de 
Reabilitação Pulmonar da FMABC, 
ligada à disciplina de Pneumolo-
gia. O grupo cantou a música “É 
preciso saber viver”.

O objetivo do simpósio foi 
discutir e reforçar a importância 
do cuidado multidisciplinar em pa-
cientes com doenças respiratórias. 

reabilitação

Ou seja, associar o acompanhamento 
médico a práticas terapêuticas com-
plementares e ampliar a eficácia dos 
tratamentos com abordagens de fisio-
terapeutas, psicólogos, enfermeiros, 
entre outros profissionais de saúde. 
A reabilitação física do paciente é, 
portanto, tão fundamental quanto sua 
reabilitação emocional e social.

“Participo de congressos da espe-
cialidade e é comum vermos apenas 
pneumologistas palestrando. Busca-
mos mostrar a importância da inte-
gração com outros profissionais da 
saúde e como conseguimos otimizar 
a reabilitação pulmonar dos pacientes 
com práticas integrativas extremamen-
te positivas. O simpósio foi além da 
questão técnica. Procuramos divulgar 
e difundir o conceito do cuidado multi-

Coral de 23 pacientes tratados pela Reabilitação pulmonar da FMABC abriu o evento, 
que teve a participação do professor titular de pneumologia, Dr. Elie Fiss

disciplinar e os benefícios para o pa-
ciente, especialmente com relação à 
melhora da qualidade de vida”, explica 
o médico assistente do Ambulatório de 

Pneumologia da FMABC, Dr. Franco 
Chies Martins.

O evento foi organizado em par-
ceria com a Sociedade Acadêmica de 

Pneumologia e Tisiologia (SAPT) da 
FMABC e contou com aula inaugural 
do professor titular de Pneumologia 
da FMABC, Dr. Elie Fiss. 
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Secretaria de Estado da Saúde proporciona mais 40 
vagas mensais do procedimento até dezembro

Evento reforça benefícios do tratamento multidisciplinar em pacientes com doenças respiratórias

AME Praia Grande 
amplia oferta para 
cirurgia de catarata

O Ambulatório Médico de Espe-
cialidades (AME) de Praia Grande 
aumentou a oferta para procedimen-
tos de cirurgia de catarata, enfer-
midade que causa visão nublada e 

opacidade na lente natural do olho. 
Por mês, a unidade realiza 70 proce-
dimentos. Desde junho, no entanto, 
recebe custeio para fazer 40 cirur-
gias a mais. Entre junho e agosto, 

mutirão

Mário Covas sedia oficina sobre segurança do paciente
Cerca de 40 representantes 

de hospitais de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte e Es-
pírito Santo estiveram reunidos 
em agosto no Hospital Estadual 
Mário Covas, em Santo André. 
O objetivo foi compartilhar na 
oficina regional soluções para 
buscar melhorias na segurança 
do paciente. A iniciativa é liga-
da ao Projeto Paciente Seguro, 
coordenado nacionalmente pelo 
Hospital Moinhos de Vento, de 
Porto Alegre, em parceria com o 
Ministério da Saúde.

Desde a implantação do pro-
jeto, em 2016, os 15 hospitais 
públicos que integram o Pacien-
te Seguro estabeleceram metas 

Projeto nacional

de melhorias a partir do diagnóstico 
feito em cada local. No Mário Covas, 
a iniciativa ajuda a compreender, por 
meio de indicadores, como utilizar 
os dados da instituição na gestão de 
risco e, consequentemente, a priori-
zar as práticas seguras a serem im-
plantadas. “As discussões são muito 
ricas e garantem o sucesso ainda 
maior da implantação do projeto”, 
disse o diretor-geral do hospital, Dr. 
Desiré Callegari.

Estatísticas apontam que 10% 
dos pacientes no Brasil sofrem al-
gum episódio inesperado durante 
o período de internação devido a 
complicações decorrentes do cuidado 
médico e assistencial. No entanto, 
cerca de 70% desses casos podem 

ser evitados por meio da adoção de 
melhores práticas. 

O Hospital Mário Covas foi a 

segunda instituição a receber o en-
contro, que teve a primeira edição 
realizada em julho, em Brasília. Até 

o final de setembro, novos en-
contros ocorrerão em Manaus, 
Natal e Curitiba. 

370 pacientes já foram beneficiados. 
A iniciativa é da Secretaria de Esta-
do da Saúde, que promove o muti-
rão da catarata em várias unidades 
estaduais até dezembro.

O objetivo da Pasta é ampliar nos 
AMEs a oferta de procedimentos que 
têm maior demanda e espera. Na Praia 
Grande, entre 1.000 e 1.500 pacientes 
aguardam pela cirurgia. “Nossa deman-
da na Baixada Santista é grande e per-
manente. Ainda não será possível zerar 
a fila, mas certamente vamos minimizar. 
Em paralelo, pensaremos projetos para 
manter ou ampliar ainda mais a oferta do 

procedimento”, explica o superintenden-
te da unidade, Dr. Cássio Lopes.

Se toda a demanda ofertada for 
preenchida até dezembro, mais de 
700 pacientes de várias cidades serão 
operados e tratados. O AME Praia 
Grande é referência para atendimento 
de baixa e média complexidade à po-
pulação de Praia Grande, Mongaguá, 
Peruíbe, São Vicente, Itanhaém, San-
tos, Pedro de Toledo e Itariri.

A catarata pode ser congênita, cau-
sada por tratamento longo com corticoi-
de ou pelo envelhecimento. A cirurgia, 
considerada de média complexidade, 

dura pouco menos de uma hora. É feita 
no centro cirúrgico por um cirurgião of-
talmologista após consultas de triagem 
e exames pré-operatórios. O paciente 
recebe alta no mesmo dia da cirurgia 
com curativo, receituário e retorno agen-
dado para acompanhamento.

Usuários que precisam do pro-
cedimento devem obter encaminha-
mento médico da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do bairro onde residem 
e aguardar a convocação. O mutirão 
programado pela Secretaria de Esta-
do da Saúde tem investimento inicial 
de R$ 415 mil. 

Entre junho e agosto, 370 pacientes foram operados na unidade
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Projeto Coração de Estudante treina novos monitores na FMABC
A Faculdade de Medicina do 

ABC foi palco em 15 de agosto 
para o treinamento de monitores 
para o Projeto Coração de Es-
tudante – trabalho iniciado em 
2007 pela médica da disciplina 
de Cardiologia, Dra. Carla Lantieri, 
e que conta com colaborações das 
disciplinas de Hebiatria e Cardio-
logia da FMABC, Prefeitura de 
São Caetano do Sul e Socieda-
de de Cardiologia do Estado de 
São Paulo, regional Grande ABC. 
Pioneira no Brasil, a iniciativa tem 
como proposta a interprofissiona-
lidade e objetiva alertar crianças 
e adolescentes sobre fatores de 
risco cardiovasculares modificá-
veis, entre os quais sedentarismo, 
obesidade, estresse, tabagismo, 
dislipidemia, hipertensão arterial 

saúde cardiovascular

formados. Em 2011, o Coração de Es-
tudante foi aplicado em cinco Centros 
de Educação Unificados (CEUs) de 
São Paulo, com envolvimento de 2 mil 
alunos e formação de 200 monitores. 
Em agosto de 2014 teve início a fase 
clínica do projeto, com atendimento 
interdisciplinar de adolescentes, a 
partir de parceria com a disciplina de 
Hebiatria da FMABC.

Segundo idealizadora e coordena-
dora do Projeto Coração de Estudante, 
Dra. Carla Lantieri, estima-se que no 
ano de 2040 o Brasil seja o país com 
maior número de casos de morte por 
doença cardiovascular. Dessa forma, 
o trabalho de orientação e prevenção 
junto a crianças e adolescentes torna-
se ainda mais importante, no intuito 
de conscientizar sobre os fatores de 
risco modificáveis e de estimular a 

adoção de um estilo de vida sau-
dável, com a prática regular de 
atividades físicas e alimentação 
saudável, por exemplo. 

Emergência Cardiológica
A disciplina de Cardiologia da 

Faculdade de Medicina do ABC 
deu início em 15 de agosto ao 
Curso Acadêmico de Emergên-
cias em Cardiologia, destinado a 
alunos de 5º e 6º anos de Medici-
na, membros da Sociedade Aca-
dêmica de Prevenção de Doen-
ças Cardiovasculares (SAPDCV) 
da FMABC. Ao todo serão quatro 
encontros até novembro, que 
abordarão os temas Síndrome 
Coronária Aguda, Insuficiência 
Cardíaca Aguda, Arritmias Car-
díacas e Fibrilação Atrial.

O professor titular de Cardiologia da FMABC, Dr. Antonio Carlos Chagas, 
Dra. Carla Lantieri e a docente titular de Hebiatria, Dra. Ligia Reato

e diabetes.
Em 10 anos de atuação em São 

Caetano, o projeto abrange 100% das 
escolas municipais, junto a alunos de 

6 a 18 anos. Entre os principais re-
sultados alcançados na cidade estão 
a participação de 3.800 estudantes 
da rede de ensino e 250 monitores 

Atividade marcou lançamento de diploma, entregue às mães que amamentam

Departamento de Pediatria da FMABC
comemora ‘Agosto Dourado’

O Departamento de Pediatria 
da Faculdade de Medicina do ABC 
organizou, no fim de agosto, o Agos-
to Dourado, que reuniu especialis-
tas em amamentação no campus 
universitário em Santo André. Na 
oportunidade, foi lançado diploma do 
departamento, entregue na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Alvorada e 
no Centro de Saúde Escola Capuava 
– duas unidades-escola da FMABC 
em Santo André – a todas as mães 
que praticam o aleitamento materno 
exclusivo nos seis primeiros meses 
de vida do bebê.

O evento contou com palestra do 
médico pediatra e criador do movimen-
to ‘Eu apoio leite materno’, Dr. Yechiel 
Moises Chencinski. Em seguida, a 
médica obstetra, chefe da Enfermaria 
de Alto Risco do Hospital Municipal 
Universitário de São Bernardo (HMU) 

mês da amamentação

Durante o ‘Agosto Dourado’ da FMABC, Dra. Roberta Kronemberger, Dra. Roseli Oselka Saccardo Sarni e Dr. Yechiel Moises Chencinski

e coordenadora da residência médi-
ca em Obstetrícia da FMABC, Dra. 

Roberta Kronemberger, abordou o 
tema “Aleitamento materno: o papel 

do obstetra para o sucesso”.
Além das palestras, o encontro 

contou com mesa redonda e pergun-
tas do público. Os debates ficaram 
sob responsabilidade da Dra. Denise 
de Oliveira Schoeps, coordenadora de 
Atenção Primária da disciplina de Clí-
nica Pediátrica, e teve a participação 
da Dra. Roseli Oselka Saccardo Sarni 
entre os debatedores, professora titu-
lar de Clínica Pediátrica.

O encerramento do Agosto Dou-
rado foi marcado por depoimentos de 
mães que amamentam, que falaram 
sobre suas experiências, as vantagens 
do aleitamento materno e sobre como 
superaram os obstáculos para manter 
a amamentação.

Considerada veículo para promo-
ção da amamentação, a Semana Mun-
dial do Aleitamento Materno (SMAM), 
celebrada oficialmente em agosto, é 
comemorada desde 1992 em mais 
de 150 países.
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Funcionários do Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME) de Praia Grande 
doaram aproximadamente 400 quilos 
de roupas para a campanha do agasa-
lho da unidade, promovida em junho. 
O balanço das doações foi divulgado 
em agosto. Calças, casacos, blusas e 

outros itens foram destinados a duas 
entidades espíritas (Aprendiz do Evan-
gelho e Centro Espírita Ismênia), que 
mantêm projetos sociais de distribuição 
de agasalhos e sopas a moradores de 
rua. A iniciativa foi coordenada pela Co-
missão de Humanização da unidade. 

O Hospital da Mulher de Santo An-
dré promoveu entre os dias 4 e 6 de 
setembro a SIPAT (Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho), realizada anualmente. O tema de 
2017 foi “Segurança é saúde: pratique 
essa ideia”. Colaboradores puderam 
acompanhar palestras sobre Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs), 

diferença entre dieta e reeducação ali-
mentar, efeitos da privação de sono, 
práticas integrativas, sustentabilidade 
em hospitais, primeiros socorros e efei-
tos biológicos da radiação ionizante. 
Entre os destaques deste ano esteve a 
Feira do Colaborador, que deu oportu-
nidade aos funcionários de apresentar 
suas habilidades extracurriculares.

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas 
II, no Guarujá, comemorou em julho o 
terceiro ano sob gestão da Fundação 
do ABC, em parceria com o Governo 
do Estado. A unidade é referência para 
casos de doenças infectocontagiosas e 
parasitaria na região da Baixada San-
tista. Para celebrar a data, a unidade 
promoveu um café da tarde para os 
colaboradores, que contou com a pre-

sença do superintendente Reginaldo 
Reple Sobrinho, da diretora técnica, 
Dra. Maria Odila Gomes Douglas, e 
da gerente de enfermagem, Quitéria 
Cristina Torres. Ainda em julho, quando 
é comemorado internacionalmente o 
Dia de Combate às Hepatites Virais, 
(28/07), a unidade manteve sua fa-
chada com iluminação amarela, cor 
escolhida como símbolo da doença. 

aconteceu

Campanha do Agasalho AME PG

MedABC é tricampeã da Intermed

Ex-alunos da MedABC organizam feijoada
com grupo ‘Sambô’ para mais de 500 pessoas

Infarto é tema de treinamento da 
UPA Central de Santos

SIPAT do Hospital da Mulher

3º ano de FUABC no Emílio Ribas II Com quase 50 anos de história, a 
Faculdade de Medicina do ABC não é 
destaque apenas na área acadêmica, 
com ensino de ponta, assistência, 
extensão e pesquisa. Neste 2017, 
a instituição se lançou novamente 
no campo do showbiz e promoveu a 
“FeijucAssex” – feijoada organizada 
pela Associação dos Ex-Alunos da 
FMABC (ASSEX), que levou ao cam-
pus universitário show com o grupo 
Sambô. Com intuito de promover a 
confraternização entre todas as tur-
mas formadas na Medicina ABC, o 
encontro ocorreu em 19 de agosto e 

Os alunos da Faculdade de Medi-
cina do ABC acabam de conquistar o 
tricampeonato da 51ª edição Intermed, 
que ocorreu em Barretos, no interior 
de São Paulo, entre os dias 2 e 9 de 
setembro. A FMABC superou outras 
10 faculdades de medicina do Estado 
e sagrou-se campeã geral da maior e 
mais tradicional competição entre es-
colas médicas com total de 102 pontos. 
Em segundo lugar ficou a Faculdades 
de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo, com 97 pontos. Em terceiro, 
a Faculdade de Medicina de Taubaté, 
com 93 pontos.

Ao todo foram 20 modalidades es-
portivas em disputa. Entre os resultados 

A equipe de emergencistas da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Central de Santos participou em 10 de 
agosto de curso de capacitação sobre 
infarto agudo do miocárdio. A atividade 
foi comandada pelo professor titular 
de Cardiologia e chefe do Núcleo de 
Clínica Médica da Universidade Santo 
Amaro (UNISA), Dr. Fábio de Luca, 
que é doutor pela Universidade de São 
Paulo e supervisor clínico da Casa da 
Esperança de Santo André.

Conforme descrito no treinamento, a 
abordagem do paciente na emergência 

deve ser feita por equipe multidisciplinar 
treinada, e o tempo é fator crucial para 
reverter uma tragédia. No acidente vas-
cular cerebral, por exemplo, há morte de 
1,9 milhões de neurônios a cada minuto. 
No caso específico do infarto agudo do 
miocárdio, o paciente perde 11 dias de 
vida a cada minuto nas 3 primeiras horas 
do início dos sintomas.

“Trata-se de tema extremamente 
importante, levando em consideração 
que o Brasil está entre os países com 
maior número de mortes por doença car-
diovascular. Segundo a Sociedade de 

Cardiologia do Estado de São Paulo, em 
2016 foram 349 mil óbitos no país. Além 
disso, dados da Organização Mundial da 
Saúde indicam que, a cada ano, 17,3 
milhões de pessoas falecem em todo o 
mundo vítimas desse problema”, informa 
a gerente da UPA Central de Santos, 
Zilvani Guimarães, que completa: “A 
capacitação com o Dr. Fábio de Luca 
trouxe o que há de mais recente nessa 
área para a equipe da UPA Central. Foi 
uma ótima oportunidade de atualização 
profissional, que certamente trará bene-
fícios aos usuários da unidade”. 

reuniu mais de 500 convidados.
A apresentação ao vivo do grupo 

Sambô marcou a quinta edição da 
FeijucAssex. Nos anos anteriores, o 

campus universitário recebeu nomes 
como Jorge Aragão, Leci Brandão, 
Demônios da Garoa, Jair Rodrigues 
e Fundo de Quintal.

expressivos dos alunos da MedABC 
estiveram medalhas de ouro no atletis-
mo feminino, futsal feminino e tênis de 
campo masculino. Ao longo da semana 
de jogos, estima-se que 4 mil estudan-
tes das 11 faculdades participantes 

estiveram em Barretos competindo ou 
simplesmente torcendo.

Para celebrar a conquista, atletas, 
torcedores e ex-alunos se reuniram em 
16 de setembro no campus da FMABC 
para a já tradicional Festa da Vitória.
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Há 30 anos fora de casa, paciente sofreu grave AVC e ficou dois meses internado em unidade da Praia Grande

Equipe do Irmã Dulce ajuda morador 
de rua a reencontrar a família

Mais de dois meses após ser in-
ternado praticamente desenganado, 
no Complexo Hospitalar Irmã Dulce 
da Praia Grande, o morador de rua 
Anivando Gonçalvez Pires, 45 anos, 
há 30 anos longe da família, recebeu 
alta no fim de agosto. O paciente, en-
fim, voltou para casa com o irmão, em 
Terra Boa, município do Paraná.

Com a melhora do quadro clínico, o 
transporte até a cidade pôde ser feito pela 
Secretaria de Promoção Social de Praia 
Grande. Para seguir viagem, roupas e 
uma cadeira de rodas foram doadas pelo 
Serviço Social do Irmã Dulce.

Vítima de um sério Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC), Anivando foi so-
corrido em julho por equipes do Servi-
ço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU). Estava inconsciente e com 

sinais vitais precários. Baseado em 
documentos que portava, o Serviço 
Social da unidade passou a levantar 
informações sobre a história do pa-
ciente, que tem família no Paraná. 
Descobriu-se, então, que a mãe de 
Anivando esteve à procura de infor-
mações do filho durante os 30 anos de 
sua ausência. Ele teria fugido de casa 
quando era adolescente, inconforma-
do com a separação dos pais.

Para a responsável pelo Serviço 
Social do Irmã Dulce, a assistente so-
cial Renata Carvalho, o encontro dos 
familiares do paciente foi tão especial 
quanto sua recuperação. “Sabíamos 
que era uma família muito humilde, mas 
por recear que o paciente não resistisse, 
nossa equipe se empenhou em con-
vencer os familiares a virem vê-lo. Seu 

estado era crítico para suportar uma pos-
sível remoção por mais de nove horas 
de viagem, ainda que de ambulância. 
Então, seria uma chance de a família 
reencontrá-lo com vida”, disse.

Segundo o diretor técnico do Irmã 
Dulce, Dr. Manoel Nunes Cardoso 
Neto, a alta médica foi uma resposta 
à excelência no atendimento. “Por 
não responder aos movimentos do 
corpo quando foi internado, o paciente 
recebia alimentação por sonda. Ao 
reagir bem às medicações, começou 
a recuperar os sentidos e passou a 
ter atenção da equipe de fisioterapia. 
A alta médica foi então providenciada 
uma vez que toda a recuperação ago-
ra pode ser feita em casa”.

Com limitações em um dos lados 
do corpo, Anivando continuará preci-

Final Feliz

Fotos: Maitê Morelatto

Serviço Social do hospital localizou familiares no Paraná, 
para onde Aninvaldo retornou na companhia do irmão   

treinamentocelebração

Hipertensão é tema de  
atualização profissional

Missa homenageia nove anos do Complexo Irmã Dulce
Para celebrar nove anos de gestão 

do Complexo Hospitalar Irmã Dulce 
pela Fundação do ABC, uma missa 
foi realizada em agosto, no anfitea-
tro do hospital, e reuniu membros da 
Pastoral da Saúde e funcionários. Na 
cerimônia, o pároco da Igreja de Santo 
Antonio, padre José Carlos Adriano, 
abençoou as equipes e pediu a prote-
ção de Irmã Dulce sobre todos.

O atendimento em várias especiali-
dades beneficia mais de 800 mil mora-
dores do Litoral Sul e Vale do Ribeira. 
A unidade foi inaugurada em 2008, ano 
que a FUABC começou a gerenciar a 
unidade por meio de acordo entre a 
Prefeitura de Praia Grande e o Gover-
no do Estado. Possui centro cirúrgico 
adequado para atender emergências 
e cirurgias eletivas. Conta ainda com 
UTIs (Adulto, Pediátrica e Neonatal) e 
um hospital-dia, que agiliza pequenos 
procedimentos cirúrgicos.

Para intensificar a atenção a 
pessoas portadoras de hipertensão 
arterial, profissionais de saúde de 
Praia Grande participaram em se-
tembro de treinamento voltado às 
novas diretrizes sobre o tema. Por se 
tratar de uma doença cardiovascular 
silenciosa, o empenho das equipes é 
para atrair pacientes diagnosticados 
para o controle e tratamento efetivos. 
A atualização profissional é realizada 
pela Prefeitura de Praia Grande em 
parceria com o Complexo Hospitalar 
Irmã Dulce.

As últimas recomendações para 
o tratamento da hipertensão arte-
rial foram elaboradas e divulgadas 
no final do ano passado pelos três 
principais órgãos que estudam o 
problema no país: Sociedade Bra-
sileira de Hipertensão, Sociedade 
Brasileira de Nefrologia e Sociedade 

Brasileira de Cardiologia.
As novas diretrizes atualizam 

valores para fatores de risco, como 
obesidade, e estabelecem como si-
nais de atenção a medida de circun-
ferência abdominal maior ou igual 
a 102 centímetros para homens e 
maior ou igual a 88 centímetros para 
mulheres. A palestra foi ministrada 
pela nefrologista da Secretaria de 
Saúde Pública de Praia Grande, 
Michelle Gomez Folgoso Kubo.

De acordo com o diretor-geral 
do Complexo Hospitalar, Dr. Ricardo 
Carajeleascow, o Irmã Dulce enfrenta 
problemas como sobrecarga de aten-
dimento, motivada pelo fechamento 
de unidades em cidades vizinhas. 
“Ainda assim, nosso empenho é para 
que consigamos prestar o melhor 

serviço de saúde possível a todos, 
indistintamente”.

O nome Irmã Dulce homenageia a 
religiosa por sua dedicação à população 
carente e empresta à instituição a ban-
deira da humanização como principal 
característica para a busca constante 
da excelência no atendimento. 

Na cerimônia, pároco pediu a proteção de Deus e de Irmã Dulce 
para funcionários e pacientes do Complexo

sando de ajuda para se locomover. 
Timidamente, ele se despediu dos 
funcionários do hospital e agradeceu 

pelo atendimento recebido. “Agradeço 
a todos que me ajudaram. Estou feliz 
por poder voltar para minha família”.

Atrair hipertensos para grupos 
de apoio nos bairros foi uma das 

finalidades da capacitação


