
A Faculdade de Medicina do ABC acaba de ser aprovada pelo Ministério da Educação (MEC) como “Centro Universitário”. 
A instituição recebeu em outubro o resultado do processo de credenciamento, pelo qual conquistou nota máxima 5. 

Na prática, a instituição ganha mais autonomia, poderá expedir seus diplomas e ofertar cursos em outros municípios. – Pág. 3
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Faculdade de Medicina do ABC é habilitada 
pelo MEC e será Centro Universitário 
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com Lato Sensu, Mestrado e Douto-
rado altamente qualificados.

Obrigado aos professores, aos 
alunos e a todos os funcionários 
que participam ativamente do dia 
a dia desta faculdade. Sem a de-
dicação de vocês, as barreiras não 
seriam superadas e essa vitória não 
seria possível.

Há cerca de oito anos, quando 
assumi a FMABC, a escola estava 
mergulhada em uma crise financei-
ra imensa. Não tínhamos o número 
mínimo de cursos para pleitear o 
centro universitário e tampouco con-
dições para implantá-los. Cientes do 
momento crítico, iniciamos a reto-
mada do crescimento. No primeiro 

Conselho de Curadores (Titulares): Carlos Roberto 
Maciel, Cristiana Nunes Carvalho, Carlos Eduardo 
Rodante Corsi, Marcos Rodrigues Pinchiari, Wagner 
Shiguenobu Kuroiwa, Adhemar Moura Flores, Thereza 
Christina Machado de Godoy, Juarez Tadeu Ginez, 
Adriana Berringer Stephan, Luiz Antonio Della Negra, 
Edson Raddi, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Re-
gina Maria Costa Biselli, Giovana de Lima Cebrian, 
Ari Bolonhezi, Roberto Picarte Milani, Maria Elisa 
Ravagnani Gonçalves Ramos, José Carlos Canga, e 
Guilherme Andrade Peixoto.

Conselho Fiscal: Maristela Baquini (Santo André), 
Robson Thadeu de Almeida (São Bernardo) e Maisa 
França Rocha (São Caetano). 

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.

Prestes a encerrar meu segundo 
mandato à frente da Faculdade de 
Medicina do ABC, recebo do Ministério 
da Educação (MEC) o resultado de 
nosso processo de credenciamento 
para centro universitário. Nota má-
xima! Após oito anos de trabalho em 
busca de avançar nesse processo, 
finalmente, o sonho foi realizado.

Não posso deixar de aproveitar 
este espaço para agradecer à toda a 
comunidade acadêmica da FMABC, 
que, assim como eu, sonhava com o 
dia em que nos tornaríamos centro 
universitário. Afinal, há muitos anos 
não somos apenas uma faculdade que 
transmite conhecimento. Pelo contrá-
rio. Temos ensino, assistência social 

Em 4 de novembro, 22 alunos 
dos cursos de Medicina, Nutrição, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da FMABC visitaram o Morro da Kibon, 
em Santo André, próximo à Estrada de 
Guaraciaba. Duas professoras super-
visionaram a incursão, que marcou o 
primeiro contato dos estudantes com 
a comunidade local. A visita foi pro-
gramada com o objetivo de mapear as 
principais características e demandas 
da população nas áreas sociais, cul-
turais e de saúde.

Enquanto aconteciam as visitas 
domiciliares, bem como a aplicação 
de questionários e aferição de pres-
são arterial, houve teatro de rua, 
entretenimento e atividades recrea-
tivas direcionadas ao público jovem. 
“Foi uma oportunidade de os alunos 
saírem do espaço acadêmico para 
reconhecer um cenário da vida, onde 
é preciso promover a saúde, ações 
de cidadania, estabelecer vínculos, 
ouvir histórias. Todos progridem. 
É um projeto de desenvolvimento 

Fundação do ABC 
Entidade Filantrópica de Assistência Social, 

Saúde e Educação 

presidente: Carlos Roberto Maciel
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

Sonho realizado

Estudantes visitam Morro da Kibon, em Santo André

mandato, buscamos reequilibrar as 
finanças e colocar a casa em ordem. 
Também transferimos a competência 
do Conselho Estadual de Educação 
para o MEC e, finalmente, come-
çamos os trabalhos para o centro 
universitário – uma promessa que 
fiz ao assumir a instituição.

Deixarei a Diretoria após rigoroso 
saneamento econômico-financeiro, 
com expansão da graduação e da pós-
graduação e, agora, com a aprovação 
do centro universitário. Nesse ‘pacote’, 
ainda incluo o tricampeonato da Inter-
med, uma grande vitória de nossos 
alunos e que foi comemorada por toda 
a comunidade acadêmica desses 48 
anos da Medicina ABC.

Objetivo é elaborar projetos socioeducativos para jovens da comunidade em 2018

Alunos de Medicina, Nutrição, Fisioterapia e T.O. participaram da primeira incursão à região, próxima à Estrada de guaraciaba

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 San-
ches; Editoração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio 
Operacional (Textos e Fotos): Eduardo Nascimento, 
Fernando Valini, Alexandre Leão,  Luciana Ferreira,  
Maíra Sanches, Tabatha Dias, Antonio Cassimiro, 
Maitê Morelatto, Beatriz de Sá, Fausto Piedade e Re-
nata Aranha. Fundadores: Dr. Marco Antonio Espó-
sito, Dr. Milton Borrelli e Dr. João Hallack; Contatos: 
noticias@fuabc.org.br ou (11) 2666-5431.

e extensão. Somos reconhecidos 
nacionalmente pela produção de no-
vos conhecimentos, pelas pesquisas 
desenvolvidas, trabalhos publicados, 
e por uma pós-graduação fortíssima, 

humano e das comunidades”, disse 
a professora do departamento de 
Saúde da Coletividade e vice-coor-
denadora da Comissão de Extensão 
(COMEX), Silmara Conchão, que 

acompanhou a atividade.
O objetivo, a partir deste diagnós-

tico inicial, é elaborar projetos socioe-
ducativos para serem desenvolvidos 
em 2018. A construção de uma bi-

blioteca, iniciativa dos moradores, já 
está programada para o próximo ano. 
A ideia é promover doações de livros 
e estabelecer projetos culturais em 
parceria com a faculdade.

ação social

Dr. Adilson Casemiro pires
Diretor da FMABC
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avanço acadêmico

Resultado positivo do processo de credenciamento foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), do Governo Federal

Faculdade de Medicina do ABC
será Centro Universitário

A Faculdade de Medicina do ABC 
acaba de ser aprovada pelo Ministério 
da Educação (MEC) como “Centro 
Universitário”. A instituição recebeu 
no final de outubro o resultado do 
processo de credenciamento, pelo 
qual conquistou nota máxima 5. A 
visita da comissão de avaliação do 
MEC ocorreu de 3 a 7 de outubro. 
Nas considerações finais do relatório 
de credenciamento, os avaliadores 
ponderaram: 

“A FMABC possui forte tradição 
na área do ensino de saúde. Sua 
infraestrutura e os serviços que ofe-
rece atendem de forma excelente os 
propósitos da instituição. As ações de 
gestão estão ancoradas em disposi-
tivos institucionalizados por meio de 
sua Congregação, órgão máximo da 
instituição. Há forte coerência entre a 
missão institucional, como expressa 
no seu PDI (Plano de Desenvolvimen-
to Institucional), e os cursos ofertados 
e as atividades de pesquisa e inserção 
social desenvolvidas na instituição, 
fortemente ligada à rede pública de 
saúde da região”. 

O Ministério da Educação classi-
fica as instituições de ensino superior 
em três categorias: faculdade, centro 
universitário e universidade. A facul-
dade é voltada àqueles indivíduos que 
buscam qualificação para o mercado 
de trabalho. Já a universidade conta 
com ensino, pesquisa e extensão, 
com atuação junto à comunidade. 
Além disso, exerce importante papel 
na formação de docentes. O centro 
universitário é intermediário, está entre 
a faculdade e a universidade. 

“O credenciamento do MEC reco-
nhece um trabalho que fazemos há 
muitos anos. A Medicina ABC será 
um centro universitário com quase 
todas as características de uma uni-
versidade. Nós ensinamos, fazemos 
pesquisa e temos grande inserção 
social por meio da extensão, com rea-

lização de mutirões de saúde para a 
população, o Projeto Sorrir é Viver, 
contrato com o IMESC (Instituto de 
Medicina Social e Criminologia de São 
Paulo) para exames de paternidade, 
atendimento às doenças raras, entre 
muitas outras iniciativas sociais. Nos-
so caminho para universidade, agora, 
é mais curto. Passa, por exemplo, pela 
abertura de cursos em outras áreas e 
novos programas de pós-graduação”, 
considera o diretor-geral da Faculda-
de de Medicina do ABC, Dr. Adilson 
Casemiro Pires.

Uma das principais vantagens 
da mudança é a maior autonomia. 
“Teremos autonomia universitária. 
Não precisaremos mais de aprova-
ção prévia do MEC para a abertura 
de novos cursos, por exemplo. Além 
disso, a FMABC só podia ensinar na 
cidade em que está constituída, ou 
seja, Santo André. A partir de agora, 
podemos manter novos campi em ou-
tros municípios. Outra conquista é que 
passaremos a expedir os diplomas 
de nossos alunos. Até então, esse 

processo era feito via Universidade de 
São Paulo”, enumera o diretor-geral 
da FMABC. 

Segundo Pires, a última pendência 
para pleitear a qualificação como cen-
tro universitário era o número mínimo 
de cursos, superada com a abertura 
das graduações em Tecnologia em 
Gestão Hospitalar (2014) e Tecno-
logia em Radiologia (2015). “Temos 

pós-graduação, Mestrado e Douto-
rado há muitos anos. Em pesquisa, 
somos uma das instituições privadas 
que mais publica artigos em periódicos 
científicos. Também já atendíamos 
a outros critérios do MEC, como nú-
mero de professores com dedicação 
exclusiva e quantidade de docentes 
com Mestrado e Doutorado”.

A partir da publicação da decisão 

do MEC no Diário Oficial, terão início 
mudanças internas no organograma 
da faculdade. O diretor-geral, por 
exemplo, passará a reitor, enquanto 
os coordenadores de graduação, pós-
graduação, administração e extensão 
serão pró-reitores. Já a Congrega-
ção Universitária, órgão máximo de 
deliberação da instituição, passará a 
Conselho Universitário.

FMABC conquistou nota máxima 5 no processo de credenciamento feito pelo MEC

Instituição foi reconhecida pelo trabalho de ponta nas áreas de ensino, pesquisa, assistência e extensão
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Fechada desde 2015, ala da unidade em São Caetano do Sul foi reativada no início de novembro

UTI pediátrica do Hospital 
Márcia Braido é entregue ampliada

Santo André tira 80 mil pacientes da espera 
e acaba com a fila por cirurgia vascular

A Prefeitura de São Caetano do 
Sul entregou dia 1º de novembro a 
reforma de ampliação e revitalização 
da UTI pediátrica do Hospital Infantil 
e Maternidade Márcia Braido. Desati-
vada desde 2015, a unidade recebeu 
investimento de R$ 150 mil. O número 
de leitos subiu de seis para 10.

A remodelação do espaço permitiu 
melhorar o fluxo de funcionários, pa-
cientes e acompanhantes. O sistema 
de iluminação foi readequado, sendo 
utilizadas apenas lâmpadas com tec-
nologia LED, mais econômicas. Foram 
feitas, ainda, a renovação dos painéis 
de gases medicinais e a revisão de 
toda a rede, além da reforma do mo-
biliário fixo e substituição das camas 

e berços por produtos novos. 
Já na área de enfermagem foi 

instalado um sistema de monitora-
mento cardíaco com painel central 
que reúne as informações de todos os 
pacientes. “Pode haver igual, mas não 
há nada melhor em UTI pediátrica no 
setor público”, afirmou o prefeito José 
Auricchio Júnior.

MORTALIDADE INFANTIL
A reativação da UTI pediátrica 

do Hospital Márcia Braido - inaugu-
rada em outubro de 2005 - é ponto 
fundamental para São Caetano do 
Sul recuperar seus baixos índices de 
mortalidade infantil. Nos últimos quatro 
anos, esse número subiu de 5,8 mor-

tes por mil nascimentos para 11,9 em 
quatro anos. É hoje o segundo pior 
índice do Grande ABC.

“Mortalidade infantil é uma das 
nossas grandes preocupações”, 
afirma a secretária de Saúde, Regi-
na Maura Zetone. “É um dado triste 
para a cidade, mas vamos trabalhar 
e recuperar o índice que tínhamos há 
quatro anos”, disse o prefeito.

REVITALIZAÇÕES
Dentro do programa de revitali-

zação dos equipamentos de Saúde, 
a Prefeitura já entregou a brinque-
doteca e os leitos do 3º andar do 
Hospital Márcia Braido, além de 
inaugurar o Centro de Endoscopia. 

Revitalização

5º mutiRão do ano

Pacientes que em outros tem-
pos levavam cerca de dois anos 
para serem atendidos na área vas-
cular, hoje levam poucos dias até 
receberem tratamento. Ações da 
Prefeitura de Santo André como 
o Saúde Fila Zero, que realizou 
em 28 de outubro o quinto Muti-
rão da Saúde, são as principais 
responsáveis por este feito. Ao 
todo, cerca de 1.400 pessoas fo-
ram atendidas na rede municipal 
de Santo André neste dia.

No Centro Hospitalar Municipal 
“Newton da Costa Brandão” foram 
oferecidas consultas e procedimen-
tos de média e baixa complexidade, 
como remoção de lipomas (espécie 
de nódulos) e biópsias. Também 
houve mutirão no Centro de Es-
pecialidades II, na Avenida Ramiro 
Colleone, onde foram realizadas as 
consultas na área de dermatologia, 

Até o fim do ano entregará a nova 
unidade do CAPS AD (Centro de 
Atenção Psicossocial - Álcool e Dro-
gas) e estão em reforma o Hospital 

de Emergências Albert Sabin, o 
Centro Cirúrgico do Hospital Márcia 
Braido e nove Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs).

“Estamos recebendo o reconhe-
cimento por parte dos pacientes. 
Zeramos a fila de vascular e em 
alguns casos as pessoas foram 
atendidas em menos de 15 dias, 
com o paciente saindo do hospital 
já com remédio e retorno agendado. 
Isso nos dá muita alegria e satisfa-
ção, pois mostra que o trabalho está 
dando certo”, disse a secretária de 
Saúde, Ana Paula Peña Dias. 

HOSpITAL DA MULHER
Ainda no Saúde Fila Zero, o 

Hospital da Mulher, no Parque 
Novo Oratório, atendeu 40 pa-
cientes de laqueadura e realizou 
sete procedimentos nos dias 26 
e 27 de outubro. Nos últimos 
meses o hospital tem ampliado 
o número de procedimentos de 
laqueadura, realizando, em média, 
32 por mês. 

e hoje atende pacientes que marcaram 
consultas em questão de dias.

Quem comemorou a iniciativa foi 
o paciente Sérgio França, de 56 anos, 
que precisou de atendimento vascular 
por problemas de varizes e já foi aten-
dido no mutirão. “Estou aguardando 
consulta com o vascular há apenas 15 
dias e fiquei surpreso pelo curto espaço 
de tempo. Nasci em Santo André, moro 
aqui até hoje e a área da saúde sempre 
foi carente na cidade. O atendimento 
da prefeitura me surpreendeu e está 
de parabéns”, disse França.

MEDICINA ABC
Também no dia do mutirão foram 

realizados 500 atendimentos para pa-
cientes de oftalmologia, entre infantil, 
pterígio e calázio, no Ambulatório Fa-
culdade de Medicina da Fundação 
do ABC (FMABC), localizado na Vila 
Sacadura Cabral.

Divulgação pMSCS

Secretária de Saúde Regina Maura Zetone e o prefeito José Auricchio Júnior durante 
entrega da unidade, que recebeu R$ 150 mil de investimento

neurologia e gastroenterologia.
“No início da gestão a fila estava 

em mais de 120 mil, entre exames e 
consultas. Hoje estamos reduzindo em 
80 mil. Várias especialidades já foram 
reduzidas e conseguimos zerar a vas-

cular. É um programa muito importante 
e por isso fazemos questão de visitar os 
hospitais para ver se está funcionando”, 
disse o prefeito Paulo Serra. Cirurgia 
vascular, por exemplo, já recebeu pa-
cientes que esperavam há anos na fila 

prefeito paulo Serra e a secretária de Saúde acompanharam a atividade

pSA/Ricardo Trida
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Médico infectologista foi eleito pela Congregação Universitária e aprovado pela Fundação do ABC – a mantenedora da faculdade

Debate acadêmico aconteceu dia 25 de outubro; foram discutidos temas como depressão no idoso e Alzheimer

Secretário de Saúde do Estado, Dr. David Uip
será diretor da Faculdade de Medicina do ABC

Residência Multiprofissional organiza jornadas em 
Atenção ao Câncer, Psicogeriatria e Gerontologia

em 2018

atualização científica

A Comissão de Residência 
Multiprofissional em Saúde da 
Faculdade de Medicina do ABC 
(COREMU-FMABC) organizou 
em 25 de outubro três atividades 
voltadas ao debate acadêmico e 
à atualização científica e profis-
sional. O Anfiteatro David Uip, 
no campus universitário, rece-
beu a I Jornada Multidisciplinar 
de Psicogeriatria, a III Jornada 
de Atenção ao Câncer e a VI 
Jornada de Gerontologia.

Entre os temas programa-
dos ao longo do dia estiveram 

ticipam profissionais graduados 
nas áreas de enfermagem, far-
mácia, fisioterapia, nutrição e 
terapia ocupacional.

Ao todo são quase seis mil 
horas, distribuídas 20% entre ativi-
dades teóricas e teórico-práticas e 
80% em atividades práticas de for-
mação em serviço. Em regime de 
dedicação exclusiva, os residentes 
atuam em unidades assistenciais 
de atenção primária, secundária 
e terciária nos três municípios do 
ABC e recebem bolsa mensal do 
Ministério da Saúde. 

“Transtornos de humor no idoso” 
(Tibor Perroco), “Síndrome da in-
suficiência cerebral” (Márcia Rada-
novic), “Atendimento multidisciplinar 
em psicogeriatria: preceitos e ver-
tentes” (Fábio Armentano), “Políticas 
públicas: ações municipais para pre-
venção da fragilidade” (Sônia Maria 
Martins), “Medicina integrativa” (Dra. 
Elizabeth Zapater), e “Cuidando 
de quem cuida” (Inês Aparecida 
Mantoani). Também houve mesas 
redondas sobre casos clínicos de 
“Depressão no idoso” e “Alzheimer”, 
além da apresentação de ativida-

des desenvolvidas por residentes de 
Atenção ao Câncer – R1 e R2.

RESIDÊNCIA 
MULTIpROFISSIONAL
A Faculdade de Medicina do 

ABC inaugurou em 2013 o Programa 
de Residência Integrada Multiprofis-
sional em Saúde – modalidade de 
ensino no campo da pós-graduação 
Lato Sensu. Os cursos ocorrem em 
duas áreas de concentração – Saú-
de do Idoso e Atenção ao Câncer – e 
proporcionam treinamento prático 
em serviço durante dois anos. Par-

Médico infectologista é professor livre-docente da Faculdade de 
Medicina da USp e professor titular na FMABC desde 2001

Dr. Tibor perroco, que falou sobre 
transtornos de humor no idoso

Ex-aluno da segunda turma da 
Faculdade de Medicina do ABC, de 
1970, o médico infectologista David 
Everson Uip assumirá a direção ge-
ral da instituição para o quadriênio 
2018-2021. Considerado um dos mais 
conceituados infectologistas do Bra-
sil, professor titular da FMABC desde 
2001 e atual Secretário de Estado da 
Saúde de São Paulo, o docente foi 
eleito em 6 de outubro pela Congre-
gação Universitária da FMABC. A cha-
pa vencedora, que tem como vice o 
Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca, 
teve 39 votos, contra apenas três do 
segundo colocado.

Conforme regimento geral da 
instituição de ensino, o resultado da 
eleição é submetido ao Conselho de 
Curadores da Fundação do ABC, a 
mantenedora da faculdade. Na reu-
nião de curadores, em 26 de outubro, 
o resultado inicial foi ratificado com 14 
votos para a chapa de Uip e um voto 

para o segundo colocado.
Dr. David Uip substituirá o atual 

diretor-geral, o cirurgião torácico Adil-
son Casemiro Pires, que assumiu a 
FMABC no mandato 2010-2013 e foi 
reconduzido em votação expressiva da 
Congregação para a gestão 2014-2017. 
A experiência do atual vice-diretor, Dr. 
Fernando Luiz Affonso Fonseca, será 
aproveitada na nova gestão.

VIDA DEDICADA À SAÚDE
Secretário estadual desde setem-

bro de 2013, Dr. David Uip concluiu o 
curso de Medicina pela segunda turma 
da Faculdade de Medicina do ABC, em 
1975. Possui mestrado e doutorado 
em Doenças Infecciosas e Parasitárias 
pela Universidade de São Paulo. É 
professor livre-docente da Faculdade 
de Medicina da USP e professor titular 
na FMABC desde 2001.

Uip foi diretor-executivo do Institu-
to do Coração (InCor) do HC-FMUSP 

de 2003 a 2008 e diretor-presidente da 
Fundação Zerbini entre 2007 e 2008. 
Também dirigiu por 10 anos a Casa 
da Aids, na capital paulista, e em 2002 

passou a coordenar projetos de pre-
venção à transmissão vertical do HIV 
e de biossegurança nos hospitais na-
cionais de Angola, na África, ajudando 

a qualificar médicos e profissionais 
locais para prestar assistência aos 
doentes, por meio de treinamentos e 
intercâmbios.

Em fevereiro de 2009, Dr. David 
Uip assumiu o comando do Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas, maior 
centro de referência nacional em 
doenças infectocontagiosas, com 
quase 140 anos de existência. Sob 
sua direção, o Emílio Ribas ganhou 
novo e moderno ambulatório, que 
ampliou em quase 70% a capacida-
de para consultas médicas eletivas. 
Além disso, uma “filial” do instituto foi 
inaugurada no município do Guarujá 
– unidade hoje sob administração da 
Fundação do ABC.

Ao longo de 40 anos de carreira, 
Uip acumula incontáveis palestras 
realizadas, redação de capítulos de 
livros, cerca de 400 artigos publicados 
e mais de 300 trabalhos científicos 
apresentados no Brasil e exterior.
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Novo serviço foi viabilizado pelo Ministério da Saúde e permite interação entre médicos

HMU de São Bernardo qualifica atendimento 
com equipamento de telemedicina

O Hospital Municipal Universitá-
rio (HMU) de São Bernardo foi con-
templado pelo Governo Federal com 
um equipamento de telemedicina. A 
tecnologia, realizada por videoconfe-
rência, possibilita que os médicos do 
HMU dialoguem com os profissionais 
do Hospital Israelita Albert Einstein, na 
hora de solucionar casos de pacientes 
em estado grave. O complexo hospi-
talar paulistano é uma das referências 
no atendimento e estará alinhado ao 
HMU por determinação do Ministério 
da Saúde.

O prefeito Orlando Morando acom-
panhou uma videoconferência, ao lado 
do secretário da Saúde, Dr. Geraldo 

Reple, da diretora do HMU, Dra. Monica 
Carneiro, e da diretora do Complexo 
Hospitalar, Dra. Agnes Ferrari. O chefe 
do Executivo classificou a ação como 
um importante avanço para a saúde 
de São Bernardo.

“A cada dia estamos incluindo mais 
tecnologias nos hospitais públicos do 
município. Com isso, iremos oferecer 
um tratamento mais moderno e seguro 
a todos os pacientes”, afirmou Orlando 
Morando.

O equipamento foi disponibilizado 
ao município por meio do PROADI-SUS 
(Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento Institucional do Sistema Único 
de Saúde). “Além de ajudar no quadro 

O prefeito de São Bernardo, Orlando Mo-
rando, acompanhou em outubro a entrega de 
medicamentos na farmácia da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do bairro Rudge Ramos (Rua 
Ângela Tomé, 246). Ao lado do secretário de 

Saúde, Geraldo Reple, o prefeito vistoriou as 
instalações da farmácia e a quantidade de 
medicamentos disponíveis no local.

Atualmente, São Bernardo disponibi-
liza em toda sua rede de saúde 290 tipos 

de medicamentos, entre os controlados 
e os de uso contínuo. Só nas UBSs são 
166 tipos de remédios: para hipertensão, 
diabetes, colesterol, hipotireoidismo, entre 
outras doenças.

“Nessa unidade, distribuímos 166 tipos 
de remédios e todos estão disponíveis na 
prateleira. Iremos gastar, em média, R$ 30 
milhões por ano na compra de medicamentos”, 
afirmou o prefeito. 

O Hospital de Urgências de São 
Bernardo alcançou este mês 16% das 
obras concluídas. A última vistoria nos 
trabalhos foi feita pelo prefeito Orlando 
Morando e o secretário de Saúde, Dr. 
Geraldo Reple, dia 1º de novembro. O 
equipamento irá substituir o Hospital e 
Pronto-Socorro Central (HPSC) com 217 
novos leitos, além de estrutura moderna 
e adequada para atender à população. A 

inauguração está prevista para 2019. 
Além da expectativa de melhorar a 

saúde da cidade, o local está gerando 
novos empregos. “Hoje, temos 120 
funcionários trabalhando diretamente 
na obra e 480 indiretamente. Quando 
estiver funcionando, teremos 1.500 
funcionários trabalhando no prédio. 
Estamos gerando novos empregos, 
e com isso melhorando a economia 

da cidade”, afirmou o prefeito. 
O HU será dividido em cinco seto-

res de atendimento: módulo cirúrgico, 
módulo pedagógico, módulo de inter-
nação, módulo de serviços e apoio 
diagnóstico e módulo terapêutico. 

Até o momento foram gastos  
R$ 17 milhões na construção do novo 
hospital. O custo total está estimado 
em R$ 107,5 milhões.   

tecnologia

Unidade vai disponibilizar 217 novos leitos no município;  
obras foram retomadas este ano

nova unidade

Hospital de Urgência tem 16% 
das obras concluídas

Prefeito acompanha entrega de medicamentos na UBS Rudge Ramos

Última vistoria nas obras foi realizada em 1º de novembro, pelo prefeito Orlando 
Morando e o secretário de Saúde, Dr. geraldo Reple

pMSBC/gabriel Inamine

pMSBC/gabriel Inamine

clínico, capacita os nossos médicos e 
diminui os riscos com deslocamentos 

e remoções, já que o paciente não 
necessita mais sair do hospital para 

ser avaliado por outros profissionais”, 
explicou o secretário de Saúde. 

Prefeito Orlando Morando acompanhou videoconferência entre os profissionais do HMU e do Hospital Israelita Albert Einstein
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Inscrições devem ser feitas pelo site da FUABC; evento será dia 23 de novembro

Fundação do ABC 
promove III Fórum de 

Sustentabilidade

A Diretoria de Qualidade da Fun-
dação do ABC, por meio do Programa 
Meio Ambiente e Sustentabilidade, 
programou para 23 de novembro a 
terceira edição do “Fórum em Saúde 
e Sustentabilidade”, cujo objetivo é dar 
visibilidade a ações socioambientais 
relevantes, assim como promover a 
discussão de temas relacionados ao 
desenvolvimento sustentável, respon-
sabilidade social, gestão ambiental, 
saúde e meio ambiente. Com inscri-
ções gratuitas pelo site www.fuabc.
org.br/forum, o evento das 8h30 às 
16h30 será no Anfiteatro David Uip, 
no campus universitário da Faculdade 
de Medicina do ABC, em Santo André 
(Av. Lauro Gomes, 2.000 - Vila Saca-
dura Cabral).

Entre os palestrantes estará o co-
ordenador do Programa Estadual de 
Gerenciamento de Resíduos de Servi-
ços de Saúde do Centro de Vigilância 
Sanitária do Governo do Estado, Vital 
de Oliveira Ribeiro Filho, que também 
preside o Conselho Consultivo do Pro-
jeto Hospitais Saudáveis. O convidado 
falará sobre “Gerenciamento seguro 

de resíduos de serviço de saúde”. 
Já o vice-presidente da FUABC e 

diretor do Departamento de Proteção à 
Saúde e Vigilâncias de São Bernardo, 
Dr. Wagner Kuroiwa, abordará o tema 
“PGRSS - Plano de Gerenciamento de 
Resíduos em Serviço da Saúde”, en-
quanto o engenheiro e coordenador do 
Serviço de Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho (SESMT) da 
FUABC, Amaury Machi Jr., comandará 
palestra sobre “Levantamento de peri-
gos e avaliação de riscos dos agentes 
ambientais nos serviços de saúde”.

AMIgO DO MEIO AMBIENTE
No período da tarde, o III Fórum 

em Saúde e Sustentabilidade da  
FUABC terá a apresentação dos tra-
balhos das unidades da Fundação do 
ABC inscritos na 10ª edição do Prêmio 
Amigo do Meio Ambiente – certificação 
da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo concedida anualmente 
às 15 melhores práticas sustentáveis 
desenvolvidas em serviços de saúde, 
públicos ou privados, de todo o país. 
Neste ano, a entrega dos prêmios foi 

realizada na abertura da III Confe-
rência Latino-Americana de Hospitais 
Verdes e Saudáveis, em 9 de outubro, 
no Centro de Convenções Rebouças, 
em São Paulo. Ao todo foram inscritos 
116 projetos, de 10 estados.

Entre os 15 vencedores está o 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas 
II, do Guarujá, que participou com 
o projeto ‘Iluminação Consciente’ – 
responsável por substituir 100% das 
lâmpadas fluorescentes da unidade 
por LED, tipo que não traz em sua 
composição metais lesivos ao meio 
ambiente, como chumbo e mercúrio.

Além do Emílio Ribas II, as unida-
des da Fundação do ABC que parti-
ciparam do Prêmio Amigo do Meio 
Ambiente e que apresentarão seus 
trabalhos no fórum são: Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) de 
Mauá, AME Praia Grande, a mantene-
dora FUABC, Faculdade de Medicina 
do ABC, Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário, Hospital Estadual Má-
rio Covas, e Contrato de Gestão São 
Mateus (AMA-UBS Integrada Jardim 
São Francisco II).

saúde ambiental

Entre as unidades da FUABC que apresentarão trabalhos inscritos no prêmio Amigo do  
Meio Ambiente está o Emílio Ribas II, vencedor na edição 2017
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As diretorias de Recursos Huma-
nos e de Comunicação da Fundação 
do ABC dão início em novembro a 
campanhas mensais focadas nos 
colaboradores da mantenedora e de 
todas as mantidas. As temáticas serão 
variadas, sempre privilegiando boas 
práticas em saúde, qualidade de vida, 
promoção e prevenção de doenças.

O primeiro tema abordado está 
presente no dia a dia de praticamente 
toda a FUABC: o uso correto dos jale-
cos. Sob o slogan “Jaleco é só para tra-
balhar: vista essa moda”, a campanha 

busca sensibilizar os profissionais de 
saúde para a necessidade de utilizar 
a vestimenta somente no ambiente de 
trabalho, no exercício das atividades 
laborais, conforme preconiza a Norma 
Regulamentadora (NR) 32, do Minis-
tério do Trabalho: “Os trabalhadores 
não devem deixar o local de trabalho 
com os equipamentos de proteção 
individual e as vestimentas utilizadas 
em suas atividades laborais”.

A Diretoria de Comunicação e  
Marketing da FUABC preparou a arte da 
campanha, que será veiculada junto aos 

cerca de 23 mil funcionários por meio da 
Diretoria de Recursos Humanos. “Con-
taremos com o apoio e a participação 
ativa de todos os RHs das unidades 
da Fundação do ABC na impressão e 
fixação da arte da campanha em pontos 
estratégicos das unidades e onde há 
maior circulação de funcionários, como 
espaços de convivência, registro de 
ponto, quadro de avisos e refeitório, por 
exemplo. Também será feito o envio do 
material por e-mail aos colaboradores”, 
detalha a diretora de Recursos Humanos 
da FUABC, Ana Paula Queiroz.

O dia 28 de outubro foi de intensas 
atividades para 86 crianças de zero a 
15 anos que moram nas comunidades 
próximas ao campus da FMABC, em 
Santo André. Pelo segundo ano con-
secutivo, profissionais e alunos da ins-
tituição realizaram o Dia da Promoção 
da Saúde Infantil. A atividade aconteceu 
no estacionamento da FMABC, ligada à 
Comissão de Extensão (COMEX), res-
ponsável pela promoção de ações so-
ciais e de prestação de serviços aliadas 
à pesquisa e assistência à saúde. 

Organizado sempre no mês das 
crianças, o objetivo do evento é ofe-
recer gratuitamente ações educativas 
sobre prevenção de agravos à saúde 
envolvendo os pequenos e também 
seus familiares. 

O evento é organizado pela 
Sociedade Acadêmica de Medicina 
Legal e Perícia Médica da FMABC e 
tem parceria dos cursos de Medicina, 
Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, 
Nutrição e Terapia Ocupacional. “A 
atividade é interdisciplinar. Forma-

mos estações com atendimentos 
variados, que incluem temas como 
acidentes domésticos, engasgos, 
instrução de queimaduras, saúde bu-
cal, obesidade infantil, entre outros. 
A saúde não é só médica. Não atu-
amos como médicos, nem fizemos 
assistência. O foco foi disseminar 
orientações”, explica a professo-
ra do departamento de Saúde da 
Coletividade, Dra. Carmen Miziara. 
A ação teve parceria do Corpo de 
Bombeiros de Santo André.

conscientização

saúde infantil

A primeira é sobre uso adequado dos jalecos pelos profissionais nas unidades

Fundação do ABC dá início  
a campanhas educativas 

junto a funcionários

Faculdade promove atividades comunitárias 
para crianças e adolescentes

O professor titular de Orto-
pedia e Traumatologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC 
(FMABC), Dr. Edison Noboru 
Fujiki, lançou em outubro o livro 
Lições de um Samurai – Oda 
Toyossaburo. O evento aconte-
ceu dia 18, no Museu Histórico 
da Imigração Japonesa. 

A obra mistura ficção, autoa-
juda e memórias do ortopedista 
filho de imigrantes japoneses. O 
autor volta ao Japão antigo para 
contar a história do clã de sa-
murais “Odas”, que deu origem 
aos antepassados da sua família 
no século 16, na região da atual 
cidade de Nagoya. “Essa obra 
foi escrita para, além de entreter 
os leitores com uma história de 

ficção, mostrar a importância 
do poder de decisão e de es-
colha. É um livro que traz uma 
visão diferente sobre a guerra”, 
disse. É baseado nas histórias 
contadas por sua avó materna, 
Tou Oda, que o médico se lança 
como autor. 

Filho de imigrantes japone-
ses, Dr. Edison Noboru Fujiki é 
médico formado pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP) de Ribeirão 
Preto e especializou-se em orto-
pedia no Pavilhão “Fernandinho 
Simonsen”. Fez doutorado, livre 
docência, é professor há 28 anos 
e em 2013 assumiu a cadeira de 
professor titular de Ortopedia e 
Traumatologia da FMABC.

liteRatuRa

Professor da FMABC lança 
obra de ficção e autoajuda 
inspirada no Japão antigo

Divulgação
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Desde o início de outubro, médi-
cos residentes da disciplina de Cirur-
gia Plástica da Faculdade de Medicina 
do ABC atendem semanalmente a 
pacientes com deformidades cranio-
faciais na Fundação para o Estudo e 
Tratamento das Deformidades Cra-
niofaciais (FUNCRAF), localizada na 
Vila Euclides, em São Bernardo do 
Campo. A Comissão de Residência 
Médica (COREME) da faculdade as-
sinou convênio com a instituição no 
fim de setembro.

O objetivo da parceria é ampliar a 
área de ensino dos médicos residen-
tes em cirurgia plástica, bem como 
beneficiar pacientes portadores de 
fissura labiopalatina que necessitam 
de tratamento cirúrgico. A fissura la-
biopalatina constitui-se na anomalia 
congênita mais frequente do segmento 
craniofacial, podendo acometer estru-
turas anatômicas desde a base do 
nariz até o palato mole (céu da boca), 
passando pelo lábio superior e gengi-
va. Funcionalmente, estas alterações 
anatômicas podem causar problemas 
de alimentação, fala, audição e infec-
ção recorrente nos ouvidos.

Os médicos residentes atendem 
no local às segundas-feiras, das 8h 
às 12h, sempre com supervisão do 
professor assistente da disciplina de 
Cirurgia Plástica da FMABC, Dr. Mau-
rício Yoshida.

“Essa experiência tem agregado 
muito valor ao ensino e ao serviço 
prestado. A principal vantagem é ofe-
recer ao residente e ao paciente, além 
do enfoque técnico do cirurgião, todo 
o acompanhamento multidisciplinar. 
A FUNCRAF dispõe de profissionais 
especializados como otorrinolaringolo-
gistas, pediatras, ortodontistas, odonto-
pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos, 
entre outros. Desta forma, oferecemos 
o atendimento global ao paciente fis-
surado”, explica Dr. Maurício.

O serviço especializado destinado 
a esses pacientes, inclusive, obede-
ce a normativas técnicas brasileiras 
relacionadas à prática de ensino dos 
médicos residentes. “O atendimen-
to ao paciente portador de fissura 
labiopalatina ou outra deformidade 
craniofacial é uma exigência da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
na formação do residente”, completa 

Dr. Gerson Vilhena, professor titular 
de Cirurgia Plástica da FMABC.

FUNCRAF-SBC
Entidade filantrópica conveniada à 

Prefeitura de São Bernardo do Campo, 
a FUNCRAF já atendeu desde 1997 
cerca de 5.100 pacientes do Grande 
ABC e Capital. O local disponibiliza 
apenas acompanhamento ambulatorial. 
As cirurgias são realizadas às quintas-
feiras no Hospital de Clínicas Municipal 
(HC), no bairro Alvarenga, também me-
diante acordo firmado recentemente. 
As outras unidades da instituição estão 
situadas em Itapetininga, no interior de 
São Paulo, e em Campo Grande, no 
Mato Grosso do Sul.

“Era um desejo antigo firmarmos 
parceria com a FMABC. Antes, nos-
sos pacientes eram encaminhados 
para cirurgias na cidade de Bauru, 
no Interior de São Paulo. Agora, po-
demos oferecer assistência e cuidado 
integral no mesmo local. Além disso, 
deu novo estímulo à nossa equipe. É 
um início promissor”, disse a coorde-
nadora administrativa da entidade, 
Andrea Piccoli.

são beRnaRdo

Medicina ABC e FUNCRAF firmam convênio para atendimento de 
pacientes com deformidades craniofaciais

Parceria qualifica ensino 
de médicos residentes 
e beneficia pacientes

Equipe multidisciplinar é formada por cirurgião plástico, odontopediatra, fonoaudiólogo, psicólogo, entre outros

Sob responsabilidade da Co-
missão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) e do Serviço 
de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT), 
Fundação do ABC e Central de 
Convênios organizam de 27 de 
novembro a 1º de dezembro a 
SIPAT 2017 (Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho). 

Ao todo serão quatro pa-
lestras sobre temas variados. 
Biossegurança, primeiros socor-
ros, ergonomia aplicada e saúde 
mental do trabalhador –, além do 
espetáculo teatral encenado pelo 

Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador (CEREST-SA).

Com assuntos voltados à 
orientação, prevenção de aci-
dentes de trabalho e doenças 
ocupacionais, o evento anual é 
uma das atividades obrigatórias 
da CIPA, formada por represen-
tantes dos empregados e do em-
pregador.

A SIPAT é destinada, prin-
cipalmente, aos funcionários da 
mantenedora e das unidades vin-
culadas à Central de Convênios. 
Porém, todos os colaboradores 
das demais mantidas da FUABC 
estão convidados a participar.

saúde do tRabalhadoR

Fundação do ABC e Central  
de Convênios realizam SIPAT

pROgRAMAÇãO:
Dia 27/11 - 9h  

Biossegurança - Roberto Castro (Enfermeiro)

Dia 28/11 - 14h  
Primeiros Socorros - SAMU  

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

Dia 29/11 - 9h  
Saúde Mental do Trabalhador - André Marques Vilela (Psicólogo) 

Dia 30/11 - 14 h  
Ergonomia Aplicada - Juliana Nogueira Rocha Lacerda (Fisioterapeuta) 

Dia 01/12 - 14h  
Grupo de Teatro - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de 

Santo André (CEREST)

Local: Auditório da Central de Convênios

Endereço: Av. Lauro Gomes, 2.000 
Vila Sacadura Cabral – Santo André/SP  

(Exceto dia 01/12, que será no Anfiteatro Dr. David Uip)



10 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | novemBro de 2017

Unidade de Alta Complexidade passa a ser referência em toda a Baixada Santista e ampliará atendimentos em 600%

Nefrologia da Praia Grande é 
habilitada pelo Ministério da Saúde

A Unidade de Alta Complexidade 
em Cuidados ao Portador de Doença 
Renal Crônica e Terapia Renal Subs-
titutiva de Praia Grande (Nefro PG), 
gerenciada pela Fundação do ABC, 
recebeu em outubro habilitação do Mi-
nistério da Saúde. Na prática, a Nefro 
PG passará a ser referência regional 
no atendimento especializado voltado 
à prevenção, diagnóstico, consulta e 
tratamento de doenças renais. 

A Nefro PG funciona há cerca de 
um ano e meio e atende pacientes de 
Praia Grande. Atualmente, a cidade está 
custeando o serviço sozinha. Com o 
recente credenciamento e a portaria do 
Ministério da Saúde para o recebimento 
de recursos, o serviço será aberto para 
a região da Baixada Santista. 

A unidade conta hoje com 14 equi-
pamentos de hemodiálise em funciona-
mento e com a habilitação passará a ter 
35. O prefeito de Praia Grande e atual 
presidente do Conselho de Desenvolvi-
mento da Baixada Santista (Condesb), 

Alberto Mourão, explica a importância 
da habilitação junto ao Ministério da 
Saúde. “Hoje atendemos 35 pacientes 
de hemodiálise no município. Com nú-
mero maior de equipamentos, vamos 
atender 214 pacientes de Praia Grande 
e também de toda a Baixada Santista. 
Ou seja, vamos aumentar em mais de 
600% nossa capacidade de atendimen-
to na hemodiálise”, disse.

A habilitação do serviço e a vinda 
de recursos do Governo Federal são 
resultados diretos do trabalho coorde-
nado por Mourão, no Condesb, deno-
minado ‘Radiografia da Saúde’. Com 
os dados atualizados de atendimentos 
em mãos, e ciente das necessidades 
orçamentárias das cidades da Baixada 
Santista para atender as demandas 
reprimidas da saúde, o presidente do 
Conselho liderou uma comissão em 
audiência com o Ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, em Brasília. O trabalho 
culminou com a liberação de mais R$ 
120 milhões por ano para a região. Os 

expansão

Evento reforça benefícios do tratamento multidisciplinar em pacientes com doenças respiratórias

Os profissionais de saúde do 
Complexo Hospitalar Irmã Dulce 
da Praia Grande levarão aos mo-
radores das comunidades orien-
tações gratuitas sobre primeiros 
socorros. Em outubro, as equipes 
realizaram uma apresentação para 
os membros do Conselho Munici-
pal da Saúde. O próximo passo é 
fazer as demonstrações nos bair-
ros. Equipes de enfermagem da 
unidade irão ensinar moradores a 
forma correta de agir em situações 
de emergência até a chegada do 
socorro médico.

de olho no peRigo

As orientações são dadas de 
acordo com o Suporte Básico de Vida 
(SBV), conjunto de procedimentos com 
metodologias padronizadas que visam 
reconhecer situações de perigo de vida 
iminente. Serão passadas noções de 
atendimento para casos de paradas 
cardiorrespiratórias e engasgo, que 
exigem ações como ventilação (res-
piração boca a boca), compressões 
torácicas e manobras para expulsão do 
que obstrui a respiração –ocorrências 
domésticas comuns.

Pós-graduada em Atendimen-
to Pré-hospitalar e ex-socorrista do 

Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), a gerente geral de 
Enfermagem do CHID salientou que 
muitas vidas podem ser salvas com o 
aprendizado. “Não se pretende fazer 
com que as pessoas façam o traba-
lho de profissionais de saúde, mas 
capacitar as pessoas para o início de 
um atendimento emergencial correto”, 
disse Renata Meroti.

As aulas poderão ser realizadas 
em associações de bairro, unidades 
de saúde ou de assistência social, em 
igrejas ou qualquer outro local que de-
mandar a promoção do evento.

Profissionais de saúde vão ensinar técnicas de salvamento emergencial nas comunidades

Complexo Irmã Dulce capacitará comunidade em primeiros socorros

Capacidade de atendimento saltará de atuais 35 pacientes do município para 214 usuários de toda a região

Simulações de atendimentos foram apresentadas para membros do Conselho 

valores só são liberados pela União 
após cumprimento de procedimentos 
legais, fases superadas por Praia Gran-
de no caso da Nefro PG. 

ESTRUTURA – Localizada na Ave-
nida Presidente Costa e Silva, nº 1.397, 
Bairro Boqueirão, a unidade conta com 
equipe altamente capacitada e titulada, 

com formatação multidisciplinar com-
posta por médicos nefrologistas (adulto 
e pediátrico), enfermagem, psicologia, 
nutrição e assistência social. 

HMID/Maitê Morelatto

Divulgação/pMpg
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As 34 UBSs do município abriram exclusivamente para realizar exames preventivos do câncer de mama e colo do útero

Outubro Rosa de São Bernardo tem mais
de 4 mil atendimentos em um único sábado

A ação da Prefeitura de São Ber-
nardo em 21 de outubro, em prol da 
campanha Outubro Rosa, superou 
as expectativas e realizou 4.216 
atendimentos. Todas as 34 Unida-
des Básicas de Saúde funcionaram 
exclusivamente para realizar exames 
preventivos de câncer de mama e 
colo de útero. O prefeito Orlando 
Morando esteve na UBS Planalto, 
acompanhado do secretário de Saú-
de, Dr. Geraldo Reple, e ressaltou o 
sucesso da campanha.

“Superamos a meta baseada nos 
anos anteriores. Em 2016, foram 3.500 
atendimentos. Este ano conseguimos 
realizar 700 exames a mais. A popula-
ção está se conscientizando sobre a 
importância da prevenção. Descobrir a 
doença logo no início é essencial para 
a eficácia do tratamento e também da 
cura. Estamos investindo para melho-

rar a saúde e juntos iremos ajudar a 
salvar a vida de muitas mulheres”, 
ressaltou o prefeito.

O secretário de Saúde alertou so-
bre o trabalho que o município tem 
realizado para ampliar a assistência 
às mulheres que tratam o câncer. “São 
Bernardo possui o Centro de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher, o CAISM. 
Nesse ambulatório, atendemos cerca 
de 3 mil pacientes por mês e acompa-
nhamos 68 que estão em tratamentos 
oncológicos” disse Reple.

A aceitação do público à cam-
panha foi favorável e as mulheres 
compareceram em peso à ação pro-
movida pela Prefeitura.  A dona de 
casa Vera Lúcia Oliveira Trindade, 
de 47 anos, fez questão de ir até a 
unidade e realizar os exames pre-
ventivos. “Tenho parentes próximos 
e amigas lutando contra o câncer. 

saúde da mulheR

mutiRão
santo andRé

O Centro de Saúde Escola da 
FMABC, em Capuava (Santo André), 
foi palco em 26 de outubro de Feira 
de Saúde em comemoração pelo “Ou-
tubro Rosa”. A atividade ocorreu com 
apoio de enfermeiros, médicos, den-
tistas e técnicos do serviço, além dos 
alunos dos cursos de Enfermagem, 
Terapia Ocupacional e residentes da 
equipe multidisciplinar nas áreas de 
Enfermagem, Terapia Ocupacional, 
Fisioterapia, Farmácia e Nutrição.

Ao todo foram realizados cerca 
de 400 procedimentos entre exames 
de Papanicolau, aferições de pressão 
arterial e de glicemia capilar, testes rá-
pidos para HIV, sífilis e hepatites B e 
C, avaliação nutricional com cálculo de 
IMC (Índice de Massa Corporal) e per-
centual de gordura corporal, e avaliação 

A Comissão Interna de Pre-

venção de Acidentes de Traba-

lho (CIPA) do Hospital Estadual 

de Francisco Morato também 

organizou diversas atividades 

relacionadas à prevenção do 

câncer de mama. Ao todo, 100 

funcionárias acima de 40 anos 

foram submetidas gratuitamente 

ao exame de mamografia. Fo-

ram entregues laços rosas nos 

setores, além de orientações 

sobre diagnóstico precoce e 

autocuidado das mamas. Co-

laboradores participaram, ain-

da, de uma sessão de cinema 

com a exibição do filme “Unidas 

pela Vida”, que retrata temas 

como descoberta da genética 

e hereditariedade. 

Funcionárias do 
Hospital Estadual de 

Francisco Morato passam 
por mamografia

Feira de Saúde em Capuava

prefeito Orlando Morando e secretário de Saúde, Dr. geraldo Reple, estiveram na UBS planalto durante atividade

Ação teve apresentação de coral formado por funcionários, alunos e pacientes da unidade

Assim que eu fiquei sabendo dessa 
campanha, fiz questão de participar. 
Temos que aproveitar todas as opor-
tunidades que temos e cuidar da 
nossa saúde. Realizo esses exames 
todos os anos e sei o quanto eles 
são importantes”, disse Vera.

OUTRAS AÇÕES
A Prefeitura de São Bernardo tem 

realizado diversas ações em prol da 
saúde da mulher. Esse ano, o municí-
pio recebeu, pela primeira vez, a Carreta 
Mulheres de Peito do Governo do Estado. 
O equipamento permaneceu por 45 dias 

na cidade e realizou mais de 1.500 exa-
mes. Além disso, durante a semana da 
mulher, no mês de março, também foram 
mais de 7 mil atendimentos, com oferta 
de consultas com ginecologistas, coleta 
de Papanicolau, exames das mamas, 
testes rápidos de HIV e hepatites.

odontológica, além de pintura facial em 
crianças, maquiagem, corte de cabe-
lo, grupos educativos e distribuição de 
materiais educativos e brindes.

“Das 9h30 às 10h30, interrompe-
mos os procedimentos técnicos para 

a apresentação de coral formado por 
funcionários, alunos e pacientes da uni-
dade”, destaca a docente do curso de 
Enfermagem da FMABC e responsável 
técnica de Enfermagem do Centro de 
Saúde Escola, Magali Motta.

pMSBC/Omar Matsumoto
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No mês de outubro, a Unidade de Saú-
de da Criança e do Adolescente Amabili 
Moretto Furlan (USCA), da Prefeitura de 
São Caetano, abriu grupos de tratamento 
de diabetes infantil e obesidade. O grupo de 
diabetes começou no dia 6 e o de obesidade, 
chamado de Vida Saudável, no dia 20. As 
reuniões são mensais e abertas a pacientes 

Prefeitura promove grupos de tratamento de obesidade e diabetes infantil

Ao todo, 29 médicos atenderam 515 pacientes; ação ocorreu no Centro de Especialidades Médicas

São Caetano zera fila de consultas 
em otorrinolaringologia

pRogRama ação saúde

pRevenção

A Prefeitura de São Caetano 
realizou em 28 de outubro a edição 
do programa Ação Saúde na espe-
cialidade de otorrinolaringologia. 
Das 750 consultas agendadas, fo-
ram feitos 515 atendimentos. Houve 
235 faltas. Com esse mutirão, a Se-
cretaria de Saúde anunciou que foi 
zerada a fila por essa especialidade 
no município.

Os atendimentos ocorreram no 
CEM (Centro de Especialidades Mé-
dicas) Samuel Klein, no Bairro Fun-

dação, e mobilizaram 29 médicos. 
A especialidade dedica-se ao trata-
mento das doenças que acometem 
ouvido, nariz e garganta. “Realiza-
mos três ações dessa especialidade 
e com sentimento de satisfação, pois 
no início do ano o prefeito nos pediu 
que zerássemos as filas de espera 
de consultas e outros atendimentos. 
As próximas especialidades serão 
endocrinologia, oftalmologia, neuro-
logia e pequenas cirurgias”, afirma 
Regina Maura.

TRANSpORTE gRATUITO
Em São Caetano, quem precisa ir 

a qualquer unidade da rede municipal 
de saúde pode contar com transporte 
exclusivo para esse fim: o Circular 
Saúde. O serviço, realizado por vans, 
é oferecido gratuitamente pela Prefei-
tura, através da Secretaria de Saúde, 
de segunda a sexta-feira, das 6h30 
às 16h.

A linha liga o Hospital Municipal 
Maria Braido a todas as UBSs e tam-
bém a centros de tratamento espe-

cializado, como a USCA (Unidade de 
Saúde da Criança e do Adolescente), 
o CAISM (Centro de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher) e aos CISEs (Cen-
tros Integrado de Saúde e Educação 
da Terceira Idade). São duas vans 
com capacidade para 13 pessoas 
cada, que se alternam no itinerário.

Para utilizar esses serviços, bas-
ta aguardar em uma das paradas do 
Circular Saúde. Cada paciente pode 
levar um acompanhante. Os circulares 
recebem cerca de 900 pessoas cada 

um, em média, mensalmente.
Há ainda outro serviço de trans-

porte específico para levar e buscar 
pacientes ao Hospital Dia do CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial), 
localizado à Rua dos Castores, 60, 
Bairro Mauá. Esse serviço conta com 
uma lista de passageiros pré-definida 
(os pacientes que fazem tratamento 
no Hospital Dia), mas pode incluir 
outros passageiros se houver lugar, 
mediante agendamento com dois dias 
de antecedência.

e familiares. Os grupos são coordenados pela 
médica Camila Richieri Gomes, especialista em 
Endocrinologia Pediátrica e coordenadora da 
USCA, e contam com participação de psicólogo, 
nutricionista e enfermeiro.

Nas rodas de conversa realizadas com a 
presença desses especialistas são abordadas 
questões como orientações nutricionais, adoção 

de hábitos saudáveis, atividade física e opções 
de tratamento.  “O objetivo é oferecer suporte 
terapêutico e psicológico aos pacientes e suas 
famílias”, diz a endocrinologista, destacando que 
o próprio grupo atua como elemento de apoio e 
disseminação de informações. “O vínculo que se 
cria entre os pais também colabora no tratamen-
to. As famílias compartilham os problemas que 

enfrentam e como encontram as soluções”, 
diz Dra. Camila.

Podem participar dos grupos crianças e ado-
lescentes que já são pacientes da USCA, após 
encaminhamento de uma das Unidades Básicas 
de Saúde do município. A unidade funciona 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais 
informações pelo telefone (11) 4224-6063. 

programa foi realizado no CEM Samuel Klein, no Bairro Fundação prefeito Auricchio acompanhou a ação no dia 28 de outubro

Fotos: Divulgação/pMSCS
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Faculdade de Medicina do ABC conduz pesquisas clínicas e possui ambulatório especializado para tratamento de doenças dermatológicas

FMABC reúne especialistas e médicos residentes para discutir diagnósticos e tratamentos

Especialistas debatem doenças 
inflamatórias da pele

atualização

A Faculdade de Medicina do ABC, 
em Santo André, organizou dia 26 de 
outubro encontro acadêmico para di-
versos especialistas da área médica 
sobre diagnósticos de doenças raras. 
Atualmente existem cerca de 7 mil 
tipos identificadas, cujas característi-
cas principais são a evolução crônica 
e debilitante. Destinado a docentes e 
médicos residentes, o evento acon-
teceu no Anfiteatro do Instituto Ideia 
Fértil, no campus universitário. 

Atualmente, 50% das doenças 
raras atingem crianças, sendo que 
30% morrem antes dos 5 anos de 
idade. Entre as mais prevalentes 

está a mucopolissacaridose, doença 
genética do metabolismo causada por 
deficiência de enzimas. O diagnóstico, 
considerado difícil, deve ser feito logo 
após os sintomas iniciais para evitar 
a progressão da doença e o compro-
metimento da qualidade de vida do 
paciente. Geralmente a doença causa 
rigidez nas articulações, problemas 
respiratórios e das funções cognitivas. 
“Mobilizamos o maior número de pro-
fissionais para divulgar que diversas 
doenças raras têm alcançado índices 
satisfatórios de tratamento”, explica 
o professor de Neurologia Infantil da 
FMABC, Dr. Paulo Breinis.

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, a doença rara caracteriza-se 
como aquela que afeta até 65 pessoas 
a cada 100 mil indivíduos – ou seja, 1,3 
pessoa num grupo de 2 mil. O proble-
ma atinge aproximadamente 5% da 
população, comprometendo milhões 
de pessoas ao redor do mundo.

REFERÊNCIA 
EM DOENÇAS RARAS
O primeiro Centro de Referência 

de Doenças Raras do Estado de São 
Paulo abriu as portas no início des-
te ano, na Faculdade de Medicina 
do ABC. O projeto da instituição foi 

encontRo acadêmico

O que são doenças raras?

aprovado em meados do ano passado 
pelo Governo do Estado e credenciado 
no final de 2016 pelo Ministério da 
Saúde. Trata-se de trabalho pioneiro, 
com atendimento 100% gratuito e que 

busca oferecer em um único espaço 
diversos especialistas, exames especí-
ficos e trabalho multidisciplinar para o 
atendimento integral a pacientes com 
as mais diversas patologias raras.

Dr. Carlos D´Apparecida Santos Machado Filho, professor titular de 
Dermatologia da FMABC, fez a abertura do evento

professor de Neurologia Infantil da FMABC, Dr. paulo Breinis  
apresentou casos clínicos junto a residentes

Doença inflamatória da pele, 
a psoríase é crônica e não conta-
giosa. Porém, pode ser facilmente 
confundida com alergias ou outras 
patologias, uma vez que é carac-
terizada por lesões avermelhadas 
e descamativas na pele. Para aju-
dar especialistas da área médica 
a identificar os sintomas iniciais 
de doenças inflamatórias da pele 
como a psoríase e diversas outras, a 
Faculdade de Medicina do ABC pro-
moveu dia 28 de outubro o Encontro 
Regional do Centro de Referência 
Dermatológica. O evento aconteceu 
no Anfiteatro David Uip, no campus 
universitário de Santo André.

O debate foi organizado pela dis-
ciplina de Dermatologia da FMABC 
em parceria com o setor de Pesqui-
sa Clínica (CEPES) da unidade. O 
Ambulatório de Psoríase da FMABC 
atende e acompanha gratuitamente 
cerca de 500 pacientes da região.

Ao promover o encaminhamento 
dos casos suspeitos, os médicos 
das Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) contribuem decisivamente 
para a indicação da melhor terapia 
e maior eficácia no tratamento. “Eles 
precisam saber para onde encami-
nhar esses pacientes, pois muitos 
ainda desconhecem nosso serviço 
e os sintomas. É comum receita-
rem pomadas e pedirem retorno 
em seis meses por suspeitarem 
de alergias. A FMABC é centro de 
referência especializado no trata-
mento de doenças dermatológicas, 
por isso queremos disseminar o 
conhecimento e estimular o enca-
minhamento correto dos casos”, 
explica a pesquisadora clínica da 
FMABC, Josiane Duarte. Em geral, 
os pacientes acompanhados no am-
bulatório também apresentam artrite 
psoriásica (doença inflamatória das 
articulações associada à psoríase) e 

hidradenite supurativa (inflamação 
cutânea também conhecida como 
acne inversa).

Uma das dificuldades encontra-
das pelos pacientes é o alto custo 
das medicações. No ambulatório, 
os pacientes recebem diagnóstico e 
tratamento gratuitamente. Pautada 
nessa questão, a FMABC conduz di-
versos estudos clínicos com equipe 
especializada e tecnologia avançada 
sobre a formulação de novas drogas 
de custo acessível.

DADOS – Segundo a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia, até 40% 
dos pacientes têm histórico familiar 
de psoríase, que atualmente acomete 
cerca de 1,3% da população brasi-
leira. O Ambulatório de Psoríase da 
FMABC é coordenado pela Dra. Luiza 
Keiko Oyafuso e funciona às quartas-
feiras, das 7h às 13h, no campus uni-
versitário de Santo André.
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Dia 26 de outubro, o Departa-
mento de Obstetrícia e Gine-
cologia da FMABC promoveu 
o Simpósio de Medicina, Saú-

de e Espiritualidade. Na foto, 
os professores da Faculdade 
de Medicina do ABC, Dr. Cé-
sar Eduardo Fernandes e Dra. 

Elizabeth Jehá Nasser, e os 
palestrantes convidados, Dra. 
Ana Claudia Quintana Aran-
tes e Dr. Álvaro Avezum. 

A FMABC ocupou lugar de 
destaque no “V Congresso da 
LASID - Latin American Society 
for Immunodeficiencies” (Socie-
dade Latino-americana de Imu-
nodeficiências), realizado de 4 a 
7 de outubro no Maksoud Plaza 
Hotel, em São Paulo. Professora 
de Imunologia Clínica e imuno-
logista do Ambulatório de Infec-
ções de Repetição da FMABC, 
Dra. Anete Sevciovic Grumach 
integrou a comissão organiza-
dora e científica do evento. Além 
disso, a ex-residente e atual alu-
na de mestrado, Nyla Lobão, 
foi premiada com uma bolsa 
de pesquisa para desenvolver 
projeto na Medicina ABC sobre 

Um trabalho da Faculdade de 
Medicina do ABC sobre aleita-
mento materno conquistou 1º 
lugar na categoria “Nutrição e 
Saúde Coletiva” do 14º Con-
gresso Nacional da Sociedade 
Brasileira de Alimentação e Nutri-
ção (SBAN), realizado dia 30 de 
agosto em São Paulo. O estudo 
é tese de doutorado da professo-
ra Simone Holzer Moraes. 

A Central de Convênios, maior 
mantida da Fundação do ABC, 
sediou dia 31 de outubro uma fes-

ta de Halloween (Dia das Bruxas) 
para todos os seus funcionários, 
que passaram o dia vestidos a 

caráter na unidade. Os colabo-
radores também montaram uma 
supermesa de café da manhã. 

O Hospital da Mulher de Santo An-
dré promoveu dia 18 de outubro, 
Dia do Médico, celebração especial 
para homenagear os profissionais 
dos plantões diurno e noturno. A 
unidade ofereceu lanche da tarde e 
sessões de massagem para relaxar 
antes e depois dos plantões. Em São 
Bernardo, o prefeito Orlando Morando 
prestou homenagem aos profissionais 
no CAISM (Centro de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher). 

Em Guarulhos, o Pronto Aten-
dimento Maria Dirce organizou 
em 18 de outubro treinamento 
para formação de Brigada de 
Incêndio, com participação de 
19 colaboradores. A capaci-
tação do grupamento visa a 
proteção da integridade físi-
ca de funcionários, pacientes 
e do patrimônio da unidade 

aconteceu

Simpósio de Espiritualidade

Congresso de Imunodeficiências 

Nutrição e Saúde Coletiva

Halloween na Central de Convênios

Dia do Médico em Santo André e São Bernardo do Campo

Brigada de Incêndio de Guarulhos

de saúde. Os integrantes se 
reúnem periodicamente em 

encontros de atualização e 
reciclagem.

pMSBC/gabriel Inamine

“Infecção por HPV e verrugas 
de repetição”.
Os alunos João Victor Teixeira, 
do 4º ano de Medicina, e Ander-
son Abdo Barbosa, do 6º ano, 
juntamente com a professora 
Anete Grumach, receberam prê-
mio por pôster apresentado no 
congresso. “Também tivemos 
‘abstract’ sobre deficiência 

de moesina escolhido para 
apresentação oral. Trata-se 
de uma imunodeficiência rara, 
descrita em apenas oito pa-
cientes no mundo e nenhum 
caso na América Latina. Ao 
todo foram 172 abstracts 
inscritos e somente seis se-
lecionados para apresentação 
oral”, comemora Grumach.

prefeito de São Bernardo do Campo prestigiou comemoração no CAISM Homenagem aos profissionais do Hospital da Mulher
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fmabc

Objetivo é integrar o evento ao calendário anual do curso; foram abordados temas como atendimento pré-hospitalar e de urgência

Enfermagem organiza mostra de documentários
A coordenação do curso de 

Enfermagem da Faculdade de 
Medicina do ABC e o Centro 
Acadêmico Maria Belém Sa-
lazar Posso (CAMBSP) orga-
nizaram em 6 de novembro a 
primeira edição da Mostra de 
Documentários do Curso de 
Enfermagem da FMABC. A ati-
vidade no Anfiteatro David Uip 
foi aberta a alunos e docentes 
de todos os cursos da FMABC 
e exibiu quatro documentários 
produzidos por estudantes do 
quarto ano da graduação.

Os temas foram Atendi-

mento Pré-Hospitalar, Admi-
nistração e Organização de 
Unidades de Pronto Atendi-
mento e Pronto-Socorro, Intoxi-
cações Exógenas e Acidentes 
com Animais Peçonhentos, e 
Situações de Violência e Vul-
nerabilidade.

Segundo a professora da 
disciplina de Enfermagem em 
Emergências e vice-coordena-
dora do curso de Enfermagem 
da FMABC, Ana Maria Fiorano, 
a primeira edição da mostra foi 
positiva e, por isso, pretende-
se que o evento seja anual, 

integrando o calendário oficial 
da Enfermagem. 

“Os alunos analisaram a 
literatura e realizaram pesquisa 
prévia às atividades de campo. 
A partir dos dados coletados, 
iniciaram as entrevistas e gra-
vações externas, posteriormen-
te editadas em forma de docu-
mentário de 30 minutos. É um 
trabalho de vanguarda dentro 
da formação em Enfermagem. 
Nossa proposta foi dar autono-
mia, liberdade de criação aos 
alunos, que puderam inovar na 
entrega do produto final.” Alunos e professores durante a atividade do curso de Enfermagem
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