
Em São Bernardo, mutirão de vasectomias feito em parceria com a Faculdade de Medicina do ABC operou 34 pacientes.  
Professores e alunos também deram orientações sobre o câncer de próstata durante a Meia Maratona de Santo André. Segundo  

tipo mais comum de câncer entre os homens, a doença deve acometer 61 mil brasileiros em 2017. – Págs. 8 e 9
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Novembro Azul: Unidades da Fundação do ABC se 
mobilizam em campanha pela saúde do homem 
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mantenedora quanto as nossas uni-
dades mantidas.

Outra linha de trabalho em an-
damento é a de maior aproximação 
com as prefeituras parceiras e com o 
Governo do Estado, a fim de que os 
contratos de gestão e os convênios 
sejam amplamente discutidos, em 
busca de serviços cada vez melhores 
e mais eficientes.

No âmbito econômico-financeiro, 
temos nos esforçado para restabele-
cer o equilíbrio nas contas da FUABC. 
As ações passam pela reestruturação 
interna, revisão e renegociação de 
contratos e readequação de quadro de 
pessoal mediante avaliação técnica. 
Medidas austeras já foram colocadas 

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.

O encerramento do ano se apro-
xima. Apesar do pouco tempo que 
estou à frente da Fundação do ABC, 
considero que já conquistamos avan-
ços importantes para iniciarmos 2018 
frente a um cenário mais favorável. 
Neste ano em que comemoramos o 
jubileu de ouro da FUABC, os esforços 
estiveram muito mais direcionados à 
recuperação da instituição do que a 
festejos. Aliás, ainda não é tempo de 
celebração. Entretanto, aos poucos, 
temos implantado mudanças e obtido 
vitórias que nos fazem ter boas pers-
pectivas para o próximo ano.

Em novembro, por exemplo, apro-
vamos no Conselho de Curadores al-
gumas resoluções que aumentam a 

Por iniciativa da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp), médicos, professores e estu-
dantes de faculdades e de hospitais de 
todo o Estado foram homenageados 
em 13 de novembro pelos 60 anos 
do Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo (Cremesp). 
O evento ocorreu no plenário Jusce-
lino Kubitschek, em sessão solene 
promovida pelo deputado Fernando 
Capez (PSDB).

A Faculdade de Medicina do ABC 
foi reconhecida “em razão do impor-
tante trabalho desenvolvido em prol do 
ensino de qualidade aos estudantes 
de medicina”. A placa com a homena-
gem foi entregue ao diretor-geral da 
escola, Dr. Adilson Casemiro Pires.

“A classe médica é composta por 
pessoas que dedicam sua vida e sua 

carreira para salvar, prolongar e melho-
rar muitas vidas. Precisamos valorizar 
a conduta desses profissionais. Além 
disso, é preciso combater o exercício 
ilegal da medicina, por aqueles que 
não estão habilitados ou não possuem 
especialidade necessária para traba-
lhar em algumas áreas”, declarou o 
deputado Fernando Capez.

Para o secretário municipal de 
Saúde, Wilson Modesto Pollara, os 
médicos precisam de reconhecimen-
to. “Esses profissionais dedicam-se 
acima do dever. Na nossa socie-
dade eles são os mais cobrados e 
demandados, não podem deixar de 
trabalhar e atender”.

Além da FMABC, faculdades de 
medicina de todo o Estado recebe-
ram a placa como reconhecimento 
aos serviços prestados. 

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

Fortalecendo os alicerces

Medicina ABC é 
homenageada na

Assembleia  
Legislativa do Estado

em prática, especialmente no âmbito 
dos Recursos Humanos. As Direto-
rias Executivas, por exemplo, foram 
extintas, e o cargo de diretor foi su-
primido. Todos os departamentos da 
mantenedora já não contam mais com 
esse profissional.

De maneira geral, tenho visto 
progresso. As medidas adotadas 
estão enrijecendo as estruturas da 
FUABC, fortalecendo seus alicer-
ces. Para isso, tenho contado com o 
apoio e a dedicação de todos os co-
laboradores. Nesse momento, apro-
veito para agradecer essa união, 
esse espírito de equipe e o desejo 
recíproco de mudança. A todos um 
feliz Natal e ótimo 2018!

Dr. Carlos Roberto Maciel
presidente da FUABC

FUABC-FMABC: Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura 
Cabral, Santo André - SP - CEP: 09060-870. Fones: (11) 
2666-5400 (FUABC) / 4993-5400 (FMABC). Endereços 
eletrônicos: www.fuabc.org.br e www.fmabc.br.

Jornal Saúde ABC: Produção: Departamento de Co-
municação e Marketing da FUABC. Textos: Eduardo 
Nascimento e Maíra Sanches; 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, Renata Aranha e Regiane Mei-
ra. Fundadores (1996): Dr. Marco Antonio Espósito, 
Dr. Milton Borrelli e Dr. João Hallack; Contatos: noti-
cias@fuabc.org.br ou (11) 2666-5431.

segurança jurídica da Fundação do 
ABC – principalmente no campo dos 
contratos – e que abrangem tanto a 

Reconhecimento

Deputado estadual Fernando Capez (pSDB), Dr. Adilson Casemiro pires, 
diretor-geral da FMABC, e Dr. David Uip, secretário de Estado da Saúde

Divulgação
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DezembRo LaRanja

Ação foi organizada pela disciplina de Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC

Região do ABC tem mutirão com exames
gratuitos contra o câncer de pele

Curso de Farmácia participa da ‘Campanha Nacional de Fotoeducação’

A Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD) organizou em 2 de 
dezembro a Campanha Nacional de 
Prevenção ao Câncer da Pele, que 
integra os trabalhos do movimento 
“Dezembro Laranja”. Foram mais de 
130 postos de atendimento em todo o 
Brasil, que envolveram cerca de 3 mil 
dermatologistas voluntários. No Gran-
de ABC, pelo 19º ano consecutivo, o 
mutirão foi coordenado pela disciplina 
de Dermatologia da Faculdade de Me-
dicina do ABC (FMABC). A população 
teve à disposição consultas gratuitas 
com especialistas e pode realizar o 
exame preventivo.

Sob o slogan “Se exponha, mas 
não se queime”, a campanha deste 
ano conscientizou as pessoas sobre os 
riscos do câncer da pele decorrentes 
da exposição excessiva ao sol sem 
proteção, lembrando que o filtro solar 
não é o único cuidado contra a radiação 
ultravioleta. A mensagem visa atingir, 
sobretudo, quem trabalha sob o sol ou 
ao ar livre, mas também alerta para a 
prevenção nos momentos de lazer.

Pelo terceiro ano consecutivo, 
o curso de Farmácia da Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC) par-
ticipou da “Campanha Nacional de 
Fotoeducação”. Trata-se de evento 
organizado pelo Fórum Nacional 
de Farmácias Universitárias, com o 
objetivo promover a fotoeducação e 
prevenir o aumento da incidência do 
câncer de pele a partir da conscien-
tização de pacientes, comunidade 
universitária e público em geral. A 
ação na FMABC teve apoio de alu-
nos membros da Liga de Assistência 
Farmacêutica e ocorreu dias 5 e 7 
de dezembro, no campus universi-
tário, em Santo André.

Professores e alunos estiveram 

à disposição de pacientes e acompa-
nhantes que frequentam os ambulatórios 
de especialidades da faculdade, bem 
como de funcionários e da comunida-

de acadêmica, para passar orientações 
práticas sobre os tipos de protetores 
solares, uso correto desses produtos e 
cuidados gerais com a pele.

Em 5 de dezembro, a campanha 
ocorreu no Ambulatório de Oncologia 
da faculdade. Já no dia 7, as pales-
tras, orientações e a distribuição de 

amostras de protetores solares 
ocorreram na sala de espera 
do Anexo III, para pacientes e 
acompanhantes.

professores e alunos orientaram a população nos ambulatórios da FMABC sobre os 
tipos de protetor solar, uso correto e cuidados gerais com a pele Equipe do curso de Farmácia organizou iniciativa pelo terceiro ano consecutivo

Todos os participantes passa-
ram por exames dermatológicos e 
de dermatoscopia (avaliação de as-
simetria, bordas, coloração e diâmetro 
das pintas). Casos suspeitos foram 
encaminhados para tratamento na 
rede pública municipal ou no próprio 
Instituto da Pele da FMABC. 

Causada pelo efeito cumulativo da 
radiação solar, a doença normalmente 
se manifesta na população acima de 
50 anos. “É importante que as pessoas 
se conscientizem da necessidade da 
prevenção e passem periodicamente 
por avaliação dermatológica. A maioria 
dos casos de câncer de pele é fácil de 

tratar e curável. O importante é buscar o 
diagnóstico precoce para proporcionar 
melhor prognóstico”, explica a profes-
sora de Dermatologia da FMABC, Dra. 
Cristina Laczynski, que coordenou a 
campanha no Grande ABC.

Cerca de 30 profissionais da FMABC 
estiveram envolvidos nos atendimentos, 

entre dermatologistas, médicos residen-
tes e alunos de Medicina membros da 
Lapac - Liga de Atendimento e Preven-
ção às Afecções Cutâneas. Segundo 
dados do Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), todos os anos surgem 176 mil 
casos de câncer da pele – o tumor de 
maior incidência no país.

Equipe da FMABC durante mutirão contra o câncer de pele
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Desenho recebeu maioria das votações da comissão julgadora da FUABC

Complexo Irmã Dulce vence 
Concurso Mascote CIPA 2017

SIPAT da Fundação do ABC 
e Central de Convênios

O Complexo Hospitalar Irmã Dulce 
da Praia Grande é o vencedor do Concur-
so Mascote CIPA 2017, promovido pelo 
Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho 
da Fundação do ABC (SESMT-FUABC), 
em parceria com a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) das 
mantidas. Com o slogan “Prevenir em 1º 
lugar”, o desenho feito pelo funcionário 
Carlos Eduardo Lobo, gerente adminis-
trativo do Centro de Nefrologia da Praia 
Grande (Nefro-PG), recebeu votação 
majoritária da comissão julgadora. O 
resultado foi divulgado por e-mail dia 6 
de dezembro. 

O mascote vencedor poderá repre-
sentar todas as CIPAs pelo período de 
um ano em todas as peças publicitárias 
e institucionais da Fundação do ABC 
relacionadas ao tema. “Fizemos uma 
votação interna entre quatro desenhos, 
e o meu foi escolhido para concorrer. 
Porém, não imaginava ganhar. Quise-
mos reforçar o cuidado com acidentes 
perfurocortantes, por isso a escolha 
desse mascote”, disse o colaborador.

O objetivo do concurso é engajar os 

Sob responsabilidade da Comis-
são Interna de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA) e do Serviço de Engenharia 
de Segurança e Medicina do Traba-
lho (SESMT), a Fundação do ABC e 
Central de Convênios organizaram de 
27 de novembro a 1º de dezembro a 
SIPAT 2017 (Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes do Trabalho).

Ao todo foram apresentadas qua-
tro palestras sobre temas variados. 
Biossegurança, primeiros socorros, 
ergonomia aplicada e saúde mental 
do trabalhador –, além do espetáculo 
teatral encenado pelo Centro de Re-
ferência em Saúde do Trabalhador 

PRemiação

saúDe Do tRabaLhaDoR

Evento teve apresentação de teatro sobre doenças do trabalho encenada pelo 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) de Santo André

santo anDRé e scs

Mês dos prematuros: 
Hospital da Mulher 

homenageia 
antigos pacientes

Mães e filhos prematuros participam de 
encontro organizado pelos colaboradores

O Hospital da Mulher “Ma-
ria José dos Santos Stein”, de 
Santo André, promoveu dia 27 
de novembro uma festa para os 
prematuros que nasceram no hos-
pital. A data relembra o Dia Inter-
nacional de Sensibilização para 
a Prematuridade, comemorado 
anualmente em 17 de novembro. 
O secretário adjunto de Saúde, Dr. 
Ricardo Macarini, esteve presente 
na homenagem.  

Mães que tiveram filhos 
prematuros puderam interagir 
e rever funcionários da época 
em que estiveram internadas. O 
evento contou com escultura de 
bexigas, pintura de rosto e dedi-
catória especial a cada uma das 
crianças presentes, por meio de 
vídeo preparado pela Comissão 
de Eventos da unidade.

Em todo o mundo, um em 
cada 10 bebês nasce prematuro. 
Todos os anos, cerca de 13 mi-
lhões de crianças nascem antes 
do previsto. No Brasil, 11,7% do 
total de nascimentos acontecem 

antes de 37 semanas de gestação, 
segundo dados da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 

CASA DA gESTANTE 
SÃO CAETANO 
Para disseminar conhecimen-

tos sobre prevenção do parto pre-
maturo e cuidados com o recém-
nascido, a Casa da Gestante de 
São Caetano promoveu uma roda 
de conversa dia 11 de novembro, 
aberta ao público, evento também 
inspirado no Dia Mundial da Prema-
turidade. A médica Ana Carla Pe-
ron, chefe da Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal, e mãe de dois 
bebês prematuros assistidos pela 
Casa da Gestante, foi a convidada 
para falar sobre o assunto. 

A Casa da Gestante recebe 
todos os bebês que nasceram 
prematuros na maternidade mu-
nicipal. Oferece acompanhamento 
multiprofissional e ambulatório de 
aleitamento materno que dá orien-
tações e incentivo à amamentação 
do recém-nascido.

cipeiros das mantidas e mantenedora 
a promover frequentes campanhas 
relacionadas à saúde e segurança do 
trabalho nas unidades.

Aberto a todas as mantidas, o 
concurso teve participação do Hospital 
Estadual Francisco Morato, Hospital 

da Mulher de Santo André, Central de 
Convênios, Centro Hospitalar do Sis-
tema Penitenciário, PA Maria Dirce de 
Guarulhos, Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Mauá, Contrato 
de Gestão São Mateus e da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de Santos.

(CEREST), de Santo André. 
Com assuntos voltados à orien-

tação, prevenção de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais, o 

evento anual é uma das atividades 
obrigatórias da CIPA, formada por 
representantes dos empregados e 
do empregador. 

Evento reuniu mães, filhos e funcionários em celebração no auditório da unidade
Mascote campeão foi criado pelo gerente administrativo da Nefro-pg, Carlos Eduardo Lobo
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Conselho de Curadores reelegeu em 30 de novembro o advogado Dr. Carlos Maciel, que terá como vice a médica Dra. Adriana Stephan

FUABC define Presidência para o biênio 2018-2019
novo manDato

Na reunião do Conselho de Curadores, Dr. Carlos Roberto Maciel e Dra. Adriana Berringer Stephan

Órgão máximo de deliberação 
da Fundação do ABC, o Conselho 
de Curadores reconduziu na manhã 
de 30 de novembro, em votação unâ-
nime, o advogado Dr. Carlos Roberto 
Maciel como presidente da FUABC 
para o mandato 2018-2019. A atual 
secretária-geral, Dra. Adriana Ber-
ringer Stephan, assumirá como vice-
presidente a partir do próximo ano.

Dentro da gestão tripartite que 
rege a Fundação do ABC, as prefei-
turas instituidoras – Santo André, São 
Bernardo e São Caetano – se revezam 
na administração da entidade a cada 
dois anos. A gestão atual representa 
Santo André. Já os nomes para o biê - 
nio 2018-2019 foram indicados pelo 
prefeito de São Bernardo.

Advogado formado em 1981, Dr. 
Carlos Roberto Maciel assumiu inicial-

mente a FUABC em 19 de setembro 
deste ano, indicado pelo prefeito Paulo 
Serra para substituir a médica Dra. 
Maria Bernadette Zambotto Vianna. A 
convite do prefeito Orlando Morando, 
Maciel também comanda a Secretaria 
de Coordenadoria de Assuntos Gover-
namentais de São Bernardo.

Já a atual secretária-geral da 
FUABC e futura vice-presidente, Dra. 
Adriana Berringer Stephan, tem forma-
ção em Medicina pela Faculdade de 
Medicina do ABC (1993), onde também 
cursou residência médica em Cirurgia 
Geral (1995) e em Endoscopia Diges-
tiva Alta (1996). No âmbito da adminis-
tração pública, foi diretora técnica do 
Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Santo André e atualmente 
está à frente da Diretoria de Saúde do 
município de São Caetano do Sul. Traz 

ainda no currículo especializações em 
Gestão em Saúde, pela FMABC, e em 

Fundamentos da Economia e Saúde, 
pela Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo 
(EPM-Unifesp). 

evento gRatuito

Parceria entre a Funda-
ção do ABC e o Governo do 
Estado, o Instituto de Infec-
tologia Emílio Ribas II, no 
Guarujá, organizou em 24 
de novembro a 8ª edição 
do ciclo de palestras para 
orientação e conscientiza-
ção de profissionais da saú-
de. O tema pautado para a 
ocasião foi sífilis e Aids. 

A primeira trata-se de 
doença infecciosa trans-
mitida por relação sexual 
desprotegida, ou durante a 
gestação, entre mãe e feto. 
Já a Aids é transmitida pelo 

vírus HIV, que interfere na 
capacidade do organismo 
de combater infecções. 

As inscrições foram gra-
tuitas, mediante doação de 
alimentos não perecíveis, 
que foram entregues ao 
Fundo Social de Solidarie-
dade da cidade.

Destinado a profissio-
nais e estudantes da área 
da saúde, agentes comu-
nitários e conselheiros de 
saúde, o evento aconteceu 
no campus Guarujá da Uni-
versidade UNAERP, no Bal-
neário Cidade Atlântica.

Entre os temas pautados 
para o ciclo de palestras es-
tiveram as características 
principais das doenças, diag-
nóstico e tratamentos, entre 
outras informações. Os pa-
lestrantes convidados foram 
o professor de Infectologia da 
Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), Dr. Juvencio 
José Duailibe Furtado, e o 
médico infectologista do Emí-
lio Ribas II, Dr. Marcos Mon-
tani Caseiro, pesquisador em 
Infectologia e professor do 
Centro Universitário Lusíada 
de Santos.

Instituto Emílio Ribas do  
Guarujá debate sífilis e Aids

Professor da Faculdade de Medicina do ABC 
foi um dos palestrantes
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Unidade está em reforma para receber o primeiro equipamento de radioterapia pública do ABC; dois ambulatórios permanecem em funcionamento

Município mantém ambulatório de DSTs e acompanha 
mais de 2 mil pacientes na Policlínica Centro

Kits de higiene e beleza foram arrecadados em aula de Zumba  
beneficente, durante ações do Outubro Rosa

Prefeito vistoria obras do Hospital Anchieta 
A Prefeitura de São Bernardo rea- 

lizou, dia 7 de novembro, a primeira 
vistoria à reforma do Hospital Anchieta, 
local que está em obras para o recebi-
mento da primeira máquina de radiote-
rapia pública do Grande ABC. 

Ao lado do secretário de Saúde, 
Dr. Geraldo Reple, o chefe do Exe-
cutivo detalhou que o andamento 
dos serviços está dentro do crono-
grama e que não afetou o atendi-
mento ambulatorial dos pacientes. 
“Estamos com dois ambulatórios 
em total funcionamento. O multi-
disciplinar atende demandas como 
fisioterapia, psicologia, com cerca  
de 160 pessoas por dia. Já o de 
oncologia faz 130 atendimentos e 
40 sessões de quimioterapia. Quem 
disse que o hospital estava fechado 
mentiu. Essa é a prova de que tudo 

está funcionando com normalidade”, 
ressaltou Orlando Morando. 

O atual momento aponta que as 
obras estão em fase de demolição. 
A Prefeitura contratou uma empresa 
para realizar o serviço e a previsão 
para construção do novo equipamen-
to é fevereiro de 2018. Já a entrega, 
após 24 meses. 

O secretário de Saúde explicou 
que, além da construção para receber 
o equipamento de radioterapia, o hos-
pital passará por reforma para atender 
as normas de segurança impostas 
pelo Ministério da Saúde.  “O Hospi-
tal Anchieta foi construído em 1940. 
Precisa obrigatoriamente passar por 
reformas estruturais. O equipamento 
necessita estar dentro dos padrões 
atuais de qualidade e principalmente 
de segurança”, destacou. 

O Fundo Social de Solidariedade 
(FSS) de São Bernardo distribuiu 
na Casa da Gestante, no Hospital 
Municipal Universitário (HMU), dia 
14 de novembro, 200 kits de higie-
ne e beleza arrecadados em aula 
beneficente de Zumba, durante as 
ações do Outubro Rosa, no Parque 

Cittá di Maróstica.
Participaram da entrega as pro-

fessoras de Zumba Jullyana Ramos 
e Priscila Tavares, que ministraram a 
aula beneficente no dia do evento, a 
presidente do FSS e primeira-dama, 
Carla Morando, a coordenadora da 
obstetrícia, Dra. Camila Cristiane e 

demais funcionárias do hospital. 
A Casa da Gestante foi reinau-

gurada em setembro após passar 
por ampla obra de revitalização, com 
investimento de R$ 125 mil. O local 
tem capacidade para receber sete 
gestantes de alto risco e três puér-
peras com recém-nascidos. 

Dezembro é considerado o 
mês de conscientização e preven-
ção do vírus HIV e São Bernardo 
mantém preocupação constante 
com a doença. A Prefeitura possui 
ambulatório específico para trata-
mento das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs) na Policlí-
nica Centro, localizado na Avenida 
Armando Ítalo Setti, 402, no bairro 
do Baeta. O serviço atende atual-
mente 2.341 pacientes.

“Todas as unidades de saúde 
de São Bernardo possuem esto-
que de preservativos, femininos 
e masculinos, gratuitos. Também 
realizamos rodas de conversa em 
todas as UBSs para conscientizar 
a população sobre os riscos provo-

cados pelas doenças sexualmente 
transmissíveis”, disse o prefeito 
Orlando Morando. 

Segundo o chefe de Divisão 
da Policlínica Centro, Dr. Carlos 
Alberto Sanches, os portadores 
do vírus HIV são acompanhados 
por diversas especialidades. 
“Nossos pacientes recebem au-
xílio de clínicos-gerais, infecto-
logistas, pneumologistas, entre 
outros. Se houver qualquer in-
tercorrência médica, ele pode vir 
até a unidade e será prontamente 
atendido. Além disso, temos um 
centro de odontologia, específico 
para os portadores da doença 
e também espaço para auxílio 
psicológico e psiquiátrico.”

RevitaLização

aiDssoLiDaRieDaDe

São Bernardo reforça 
prevenção ao vírus HIV em 
mês de conscientização

Casa da Gestante do HMU recebe doações

INVESTIMENTO E ECONOMIA 
São Bernardo conseguiu o equipa-
mento junto ao Governo Federal, em 

investimento de R$ 10 milhões de re-
cursos federais. Com a instalação da 
radioterapia, o município terá econo-

mia de R$ 244,4 mil mensais, ou R$ 3 
milhões por ano, que serão investidos 
em outras áreas da Saúde.

prefeito Orlando Morando e secretário de Saúde, Dr. geraldo Reple, acompanham fase de demolição

Entrega foi feita pelo Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, presidido pela primeira-dama, Carla Morando

Omar Matsumoto/pMSBC

gabriel Inamine/pMSBC



7InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | dezemBro de 2017

Evento estimula a conscientização de causas socioambientais em serviços de saúde

Unidade implementa protocolo de segurança estipulado pela Organização Mundial da Saúde

Fundação do ABC promove III Fórum 
em Saúde e Sustentabilidade

Hospital de Francisco Morato aprimora identificação do paciente

O Departamento de Qualidade da 
Fundação do ABC, por meio do Pro-
grama Meio Ambiente e Sustentabili-
dade, promoveu em 23 de novembro 
a terceira edição do Fórum em Saú-
de e Sustentabilidade. O objetivo do 
evento é dar visibilidade a ações so-
cioambientais relevantes e promover 
a discussão de temas relacionados ao 
desenvolvimento sustentável, saúde 
e meio ambiente.

Entre os presentes estiveram o vi-
ce-presidente da Fundação do ABC, Dr. 
Wagner Kuroiwa, o presidente da As-
sociação Paulista de Medicina (APM), 
regional São Bernardo do Campo, Dr. 
João Eduardo Charles, o diretor-geral 
do Centro Hospitalar do Sistema Pe-
nitenciário, Rogério Bigas, o diretor 
técnico do Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Santo André, Dr. 
Gilberto Palma, além do coordenador 
do curso de Gestão em Saúde Ambien-
tal da Faculdade de Medicina do ABC, 
Odair Ramos da Silva.

O vice-presidente da FUABC, 
médico sanitarista e diretor do De-
partamento de Proteção à Saúde e 
Vigilâncias de São Bernardo, Dr. Wag-
ner Kuroiwa, fez a abertura oficial do 
evento com palestra de alerta sobre 
os perigos da Dengue, Chikungunya e 
Zika. Também participou da atividade 
o diretor administrativo da FMABC, Dr. 
Murilo Dib. “Não podemos falar em 
saúde sem falar do tripé da sustenta-
bilidade: social, econômico e ambien-
tal. Se as ações não forem coletivas, 
individualmente o problema não se 
resolve. Isso tornou-se desafio. É um 
tema de altíssima prioridade para os 
gestores ambientais”, afirmou.

Na sequência, o público conferiu 
palestra do coordenador do Serviço de 
Engenharia de Segurança e Medici-
na do Trabalho (SESMT) da FUABC, 
Amaury Machi Jr., que abordou o tema 
“Levantamento de perigos e avaliação 
de riscos dos agentes ambientais nos 
serviços de saúde”.

A equipe multidisciplinar do 
Hospital Estadual de Francisco 
Morato (HEFM) implementou, 
em outubro, o Protocolo de 
Identificação do Paciente - uma 
das seis metas internacionais 
de segurança e qualidade do 
paciente estabelecidas pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS). O objetivo é garantir a 
correta identificação de quem 
utiliza os serviços do hospi-
tal, desde a recepção, alas 
de internação, pronto-socorro, 
áreas administrativas e demais 
setores, para evitar e reduzir 
incidentes durante o período de 
permanência na unidade. 

saúDe ambientaL

meLhoRias

pedro Charles, Dr. Wagner Kuroiwa, Vital de Oliveira Ribeiro Filho, Amaury Machi Jr. e José Alexandre Filho

Equipe elaborou paródia para divulgar o novo protocolo em 
todos os setores da unidade

Já o coordenador do Programa 
Estadual de Gerenciamento de Resí-
duos de Serviços de Saúde do Centro 
de Vigilância Sanitária do Governo do 
Estado, Vital de Oliveira Ribeiro Filho, 
encerrou a primeira parte do fórum 
com orientações sobre gerenciamen-

to seguro de resíduos em ambiente 
hospitalar.

AMIgO DO MEIO AMBIENTE
No período da tarde, o fórum trouxe 

a apresentação dos trabalhos das uni-
dades 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.

Os pacientes passaram a ser 
identificados com pulseiras contendo 
informações de referência de cada 
usuário, como nome completo, nome 
da mãe e data de nascimento. A pre-
visão é que até o fim de dezembro 
todos os formulários também sejam 
atualizados. Todas as vezes que o 
paciente for atendido, em qualquer 
setor, as informações são confirmadas 
pelos profissionais antes do início de 
qualquer procedimento. 

A iniciativa visa promoção de 
melhorias na assistência ao pacien-
te em situações consideradas como 
de maior risco. Tais práticas evitam 
incidentes que trazem danos ao pa-
ciente, como infusão incorreta de 

bolsas de sangue, administração 
de medicamentos em paciente 
homônimo, entre outros equívo-
cos de risco à saúde. 

A ação foi coordenada pelo 
Núcleo de Segurança do Pacien-
te, que promoveu apresentação 
de uma paródia com letra alusiva 
ao assunto. “Geralmente há treina-
mento, aula teórica, mas queríamos 
dar uma abordagem lúdica para fi-
xar a importância do tema. Agora, 
vamos monitorar os prontuários e 
realizar auditoria, a fim de identificar 
as falhas e fazer as orientações e 
correções necessárias”, explica a 
coordenadora do Departamento de 
Qualidade, Lucimeire Martini. 
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A disciplina de Urologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC (FMA-
BC), em parceria com a Secretaria de 
Saúde de São Bernardo do Campo, 
promoveu dia 25 de novembro um 
mutirão de cirurgias de vasectomia, 
procedimento cirúrgico de esteriliza-
ção para homens. Ao todo, 34 pacien-
tes do município que estavam na fila 
pelo procedimento foram operados. O 
atendimento aconteceu no Hospital de 
Clínicas Municipal de São Bernardo 
(HC-SBC), no bairro Alvarenga.

Seis urologistas, quatro médicos 
residentes e demais funcionários do 

hospital participaram do atendimento 
aos pacientes em três salas cirúrgicas 
previamente separadas. O procedi-
mento, feito geralmente sob aneste-
sia local, dura de 30 a 40 minutos. 
“Esta é uma das maiores demandas 
do município, por isso aproveitamos 
a campanha sobre o Novembro Azul 
para dar início ao mutirão e ajudar 
quem precisa e deve se cuidar. Foi a 
primeira vez, mas a expectativa é de 
agendarmos novas datas”, disse o mé-
dico assistente de Urologia da FMABC, 
coordenador da Urologia do HC-SBC 
e da Liga de Urologia da FMABC, Dr. 

Leonardo Seligra Lopes.
Todos os pacientes farão acom-

panhamento pós-cirúrgico na unidade, 
quando serão realizados exames de 
espermograma para avaliar a eficácia 
das cirurgias.

MEIA MARATONA DE 
SANTO ANDRÉ
A disciplina de Urologia da FMA-

BC também realizou outras duas ati-
vidades, entre as quais a participação 
na Meia Maratona de Santo André, dia 
26 de novembro.

Um estande da Liga de Urologia 

da FMABC foi montado no estaciona-
mento do Paço Municipal, em parceria 
com a Secretaria de Esporte e Prática 
Esportiva. No local, urologistas fize-
ram abordagens especialmente entre 
homens acima dos 50 anos. Foram 
dadas orientações para realização 
periódica de exames que rastreiem 
doenças da próstata, bem como ava-
liações de rotina, dicas de alimentação 
saudável, atividade física e controle da 
pressão arterial.

A doença tem maior incidência em 
homens afrodescendentes, obesos ou 
com histórico familiar da doença. “No 

local tivemos acesso a um público-
alvo extremamente importante para 
divulgação dessas informações”, disse 
Dr. Leonardo Lopes, que também mi-
nistrou, dia 22 de novembro, palestra 
sobre prevenção de doenças urológi-
cas aos funcionários do Hospital de 
Clínicas de São Bernardo.

Em 2017, 61,2 mil casos de cân-
cer de próstata devem ser diagnosti-
cados no Brasil. Trata-se do segundo 
tipo mais comum entre os brasileiros, 
atrás apenas do câncer de pele. Os 
dados são do Instituto Nacional de 
Câncer (INCA).

O Ambulatório Médico de Es-

pecialidades (AME) de Santo An-

dré desenvolveu ação lúdica jun-

to a pacientes, acompanhantes e 

colaboradores da unidade neste 

Novembro Azul. Por meio do “Dr. 

Blue” – personagem criado pelos 

funcionários –, o equipamento 

de saúde tem levado informa-

novembRo azuL

Em parceria com prefeituras do ABC, disciplina promoveu ações em apoio à prevenção de doenças masculinas

Urologia da FMABC opera 34 pacientes em mutirão 
de vasectomias no Hospital de Clínicas de SBC

“Dr. Blue” orienta usuários do 
AME Santo André sobre combate 

ao câncer de próstata
ções importantes relacionadas ao 

câncer de próstata. 

Segundo a gerente de quali-

dade da unidade, Marina Macedo 

Daminato, o objetivo é fortalecer as 

recomendações para o diagnóstico 

precoce e rastreamento de câncer 

de próstata indicadas pelo Ministério 

da Saúde, desmistificando crenças 

em relação à doença, assim como 

sobre as formas de reduzir os riscos. 

“Esperamos ampliar a compreensão 

dos homens sobre a importância 

dos exames de toque e de PSA. O 

trabalho em equipe e o empenho 

de nossos colaboradores têm sido 

fundamentais para o sucesso deste 

programa”, acrescenta Daminato.

Estande da Liga de Urologia da FMABC foi montado na Meia Maratona de  
Santo André para orientações sobre prevenção do câncer de próstata

personagem criado pelos funcionários divulgou a pacientes informações 
relacionadas à prevenção da doença

Seis urologistas, quatro médicos residentes, além de funcionários do Hospital de Clínicas de SBC 
participaram do atendimento aos pacientes
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A Prefeitura de São Bernardo realizou dia 11 
de novembro outra ação em prol do Novembro 
Azul, que acompanha a saúde dos homens. As 34 
Unidades Básicas de Saúde do município abriram 
as portas para atender o público masculino. Foram 
realizados 1.853 atendimentos, entre consultas 
clínicas, testes rápidos de DST/AIDS e câncer de 
próstata, orientações sobre álcool e tabagismo, 
além de aferição de peso e pressão arterial.  

O secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, 
e o Diretor do Departamento de Atenção Básica 
de São Bernardo, Dr. Rodolfo Strufaldi, estiveram 
na UBS São Pedro e incentivaram os homens a 
aderirem à campanha.  “O câncer de próstata é 
silencioso. Os homens precisam frequentar as 
unidades de Saúde e ficar atentos aos sintomas. 
Se o diagnóstico for constatado logo no começo, 
as chances de tratamento e de cura são muito 
maiores. Além disso, os pacientes que foram diag-
nosticados serão encaminhados para tratamento 
no Hospital de Clínicas”, explicou Reple.  

REFORÇO - Além desta ação, a Policlínica 
Centro realizou ao longo do mês orientações 

Ações que enfatizam a prevenção 
e a informação para combater o câncer 
de próstata também foram destaque no 
Hospital Estadual Mário Covas de Santo 
André, que promoveu palestras sobre o 
tema no dia 24 de novembro. 

A doença foi abordada pelo Dr. 
Eduardo Ferreira Pedroso de Almeida, 
seguido pela exposição sobre alternativas 
e tratamentos de impotência sexual, sob 
responsabilidade da enfermeira Maria 
Isabel Malatesta. A última palestra abor-
dou os mitos e verdades sobre a doença, 
feita pelo Dr. Willy Baccaglini. O objetivo 
foi conscientizar a população, e principal-
mente os homens, sobre a importância 
dos exames preventivos e periódicos.  

As ações relacionadas ao Novembro Azul 
também contaram com programação especial 
na Faculdade de Medicina do ABC. No dia 29, 
funcionários do campus universitário participaram 

de palestra educativa com o professor titular 
de Urologia, Dr. Sidney Glina. O encontro no 
Anfiteatro David Uip teve como tema central “O 
homem e a próstata – Novembro Azul”.

novembRo azuL

Os 34 postos de Saúde do município funcionaram exclusivamente para atendimento ao público masculino

Mário Covas sedia 
palestra sobre 

saúde do homem

No campus, “O homem e a próstata”

UBSs abertas: São Bernardo 
realiza mais de 1.800 

atendimentos em um dia

Secretário de Saúde, Dr. geraldo Reple acompanhou atendimentos nas unidades

palestra com o titular de Urologia da Medicina ABC, Dr. Sidney glina

Em Santo André, o Centro de 
Saúde Escola da Faculdade de Me-
dicina do ABC, em Capuava, junto 
com alunos e residentes de Enferma-
gem, Terapia Ocupacional, Farmácia, 
Fisioterapia e Nutrição (Residência 
Multiprofissional), realizou em 23 de 
novembro uma Feira de Saúde alusiva 
à campanha Novembro Azul. 

Com objetivo de divulgar a pre-
venção do câncer de próstata, a ação 
atendeu a cerca de 240 pessoas, com 
aferição de pressão arterial e de gli-
cemia capilar, avaliação de índice de 
massa corporal (IMC) e solicitação de 
exames de rotina para homens acima 
de 45 anos. “Durante a Feira de Saúde, 
organizamos grupos educativos sobre 
prevenção do câncer de próstata e vida 
saudável. Também houve distribuição 
de brindes, cortes de cabelo e barba”, 
acrescenta Magali Motta, responsável 
técnica de Enfermagem do Centro de 
Saúde Escola e docente do curso de 
Enfermagem da FMABC. 

Feira de Saúde 
agita Capuava

Com objetivo de divulgar a prevenção 
do câncer de próstata, ação atendeu cerca 

de 240 pessoas em Santo André

Omar Matsumoto/pMSBC

com nutricionistas, fisioterapeutas e psicólo-
gos aos homens. Esses pacientes também 
estão sendo instruídos sobre os primeiros 
sintomas das doenças e os homens com mais 
de 50 anos recebem atendimentos clínicos. 
Se necessário, são feitos encaminhamentos 
para urologistas. 

A Secretaria de Saúde também realizou, 

em parceria com a Secretaria de Esportes, uma 
partida de futebol para conscientizar os homens. 
O evento aconteceu no dia 25 de novembro, no 
campo do Jardim do Lago. Durante o evento, 
foram realizadas avaliações e orientações nu-
tricionais, testes rápidos de DST/AIDS/hepatites 
virais, distribuição de camisinha, orientações 
sobre sexualidade, hipertensão e diabetes. 
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Unidade conta com 170 colaboradores diretos e terceirizados e já recebeu 5 mil registros de elogios 

UPA do Rodeio registra mais de 220 mil 
atendimentos em dois anos de atividades
A Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) Dr. Manoel Maisette Salgado, 
no bairro do Rodeio, em Mogi das Cru-
zes, realizou 223,7 mil atendimentos 
em dois anos de atividades. Ao todo, 
foram 186,7 mil atendimentos de clí-
nica médica, 22,9 mil de pediatria e 
14,1 mil de enfermagem. Deste total, 
1,5 mil pacientes foram transferidos 
para hospitais, ou apenas 0,7%.

Estes e outros números foram apre-
sentados em 16 de novembro, durante 
evento em comemoração do segundo 
aniversário da UPA. Na oportunidade, 
o prefeito Marcus Melo destacou a rele-
vância do serviço prestado à população. 
“Foram 223 mil atendimentos e pouquís-
simas transferências, o que comprova o 
alto índice de eficiência da unidade e a 
importância do atendimento de urgência 
e emergência”, afirmou.

Em dois anos de atividades, a UPA 
também realizou 106,8 mil exames 
diagnósticos. De forma espontânea, a 
unidade recebeu quase 5 mil elogios ao 
longo de 24 meses de atendimento, o 
que representou 87% das manifestações 
públicas referentes à unidade. “A quali-
dade do atendimento é uma prioridade 

mogi Das cRuzes

Evento reforça benefícios do tratamento multidisciplinar em pacientes com doenças respiratórias

O Hospital da Mulher “Maria 
José dos Santos Stein”, de Santo 
André, recebeu dia 28 de novem-
bro palestra da professora titular  
junto ao Departamento de Orien-
tação Profissional da Universi-
dade de São Paulo (USP), Dra. 
Paulina Kurcgant, para evento so-
bre promoção e desenvolvimento 
do conhecimento da enfermagem 

atuaLização

com foco na liderança. 
O evento promoveu reflexão sobre 

a postura do enfermeiro frente à equi-
pe de enfermagem e multidisciplinar, 
com foco no incentivo ao empode-
ramento da liderança na rotina do 
trabalho assistencial. 

Estudiosa no campo da ética e 
política na enfermagem, a professo-
ra é autora de cinco livros, 85 artigos 

em periódicos especializados, além 
de ser pesquisadora e orientadora 
do programa de Pós-Graduação 
na área de administração em en-
fermagem. A docente recebeu em 
2012 o título de Professora Eméri-
ta pela Escola de Enfermagem da 
USP. Atua na área de enfermagem, 
com ênfase em administração em 
serviços de enfermagem.

Docente da USP palestra sobre gestão 
da enfermagem no Hospital da Mulher

Entre as autoridades que prestigiaram o aniversário de dois anos da UpA estiveram o prefeito Marcus Melo, o secretário de Saúde, Téo Cusatis, e o diretor da FUABC, Dr. Carlos Eduardo Fava

Autora de cinco livros, Dra. paulina Kurcgant é professora emérita  
da Escola de Enfermagem da USp 

nos equipamentos de saúde e uma das 
metas para a UPA do Rodeio é buscar 
a certificação da ONA (Organização 
Nacional de Acreditação)”, adiantou o 
secretário de Saúde, Téo Cusatis.

Do total de atendimentos realiza-
dos em dois anos, 4,6 mil declararam 

possuir convênio particular e 6,2 mil 
confirmaram residir em outros municí-
pios. Atualmente, a unidade conta com 
170 colaboradores, sendo 89 funcio-
nários diretos e 81 terceirizados. 

“Temos um carinho muito grande 
por esta unidade, que abriu as portas 

de Mogi das Cruzes para a Fundação 
do ABC. Iniciamos a gestão na UPA 
do bairro Rodeio desde seu início, em 
2015, e temos orgulho do trabalho rea-
lizado ao longo desses dois anos. Aqui 
na UPA, encontramos espaço para 
implantar novos e modernos proces-

sos de gestão. Pudemos desenvolver 
melhorias para a área assistencial, que 
posteriormente foram aplicadas em 
benefício de outras unidades de saúde 
de nossa rede”, disse o diretor-geral 
da Central de Convênios da FUABC, 
Dr. Carlos Eduardo Fava. 
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Evento organizado pela Prefeitura foi aberto a todos os servidores públicos do ABC

I Seminário Integridade na Administração Pública 

Cumprindo parte do programa de 
governo, a Prefeitura de São Caetano 
do Sul realizou dia 28 de novembro, no 
auditório do Campus Centro da USCS 
(Universidade Municipal de São Caetano 
do Sul), o I Seminário Integridade na 
Administração Pública. Estiveram pre-
sentes o prefeito José Auricchio Júnior, 
o vice-prefeito Beto Vidoski, secretá-
rios municipais, vereadores, além de 
secretários e servidores de outras sete 
cidades: São Bernardo do Campo, Santo 
André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande 
da Serra, São Paulo e Suzano.

O seminário teve quatro painéis, 
cada um com a exposição sobre temáti-
cas relacionadas à ética, transparência, 

são caetano

Evento reforça benefícios do tratamento multidisciplinar em pacientes com doenças respiratórias

No Dia Mundial do Diabetes, 
14 de novembro, a Prefeitura de 
São Caetano do Sul marcou pre-
sença em 13 pontos do município 
com orientação e atendimento 
gratuito à população. Informações 
como a causa da doença, fatores 
de risco e o acesso à rede pública 

conscientização

para tratamento e prevenção foram 
fornecidas pelos profissionais do Pro-
grama Saúde da Família (PSF).

Ao todo, 25 equipes de agentes 
comunitários, enfermeiros e auxilia-
res de enfermagem esclareceram aos 
munícipes a importância do exame 
de dextro, teste do nível de glicose 

(açúcar) no sangue, feito por meio 
de um aparelho digital. 

Tanto o paciente quanto a famí-
lia recebem dos profissionais toda a 
assistência necessária por meio do 
PSF para prevenção da doença. Atual- 
mente o diabetes acomete cerca de 
16 milhões de brasileiros. 

Diabetes em foco: prevenção e diagnóstico

Seminário teve painéis sobre temáticas relacionadas à ética, transparência, controle social, compliance e combate à corrupção

Equipes saíram às ruas para realizar teste do nível de glicose no sangue, medir 
pressão arterial e orientar população

controle social, compliance e combate 
à corrupção. Os temas foram ‘Trans-
parência no Setor Público: Rompendo 
a cultura do segredo’, que teve como 
expositores o Ouvidor Geral do Estado 
de São Paulo, Gustavo Ungaro, a Audi-
tora Federal de Finanças e Controle da 
CGU (Controladoria Geral da União), 
Priscila Coradi, e a Controladora Geral 
do Município de São Caetano do Sul, 
Mylene Gambale.

O segundo painel teve como tema 
‘Ética e Integridade: Código de Ética, 
Código de Conduta e Conflito de In-
teresses na Administração Pública’, 
com os expositores Ives Alejandro 
Munoz, filósofo e professor  coorde-

nador do projeto ‘Educação Ética’, 
Jaqueline Oliveira, diretora da Divi-
são de Promoção de Ética da COPI 
(Coordenadoria de Promoção de Inte-
gridade), Tatiana Santos Perrone, co-
ordenadora da Divisão de Promoção 
de Ética da COPI, e Marcos Sidnei 
Bassi, Reitor da USCS.

‘Papel das Controladorias na pre-
venção e combate à corrupção’ foi o 
tema do terceiro painel do seminário, 
que teve como expositores a Con-
troladora Geral do Município de São 
Caetano do Sul, Mylene Gambale, o 
Controlador Geral do Município de São 
Paulo, Guilherme Mendes, e o secre-
tário geral do Comcipas (Conselho de 

Cidadania e Participação Social de São 
Caetano do Sul), Elísio Peixoto.

Por fim, o quarto painel teve como 
temática a ‘Lei Anticorrupção (Lei Fe-
deral nº 12.846/13) e Compliance’, com 
os expositores Vander Giordano, diretor 
Corporativo e Institucional da Multiplan 
Empreendimentos Imobiliários, Ricardo 
Cabral, gerente de Compliance da Ge-
neral Motors, e Márcio Aurélio Sobral, 
coordenador do Núcleo de Ações de 
Ouvidoria e Prevenção da Corrupção 
da CGU - Regional São Paulo. Todos 
sob a mediação do secretário de De-
senvolvimento Econômico, Trabalho, 
Turismo, Tecnologia e Inovação de São 
Caetano do Sul, Silvio Minciotti.

O prefeito Auricchio, um dos pre-
sentes à mesa de honra na abertura 
do seminário, ressaltou a importância 
da transparência na administração pú-
blica. “Temos três pilares fundamen-
tais como parte do nosso programa 
de governo: forte ajuste econômico, 
a retomada da capacidade de investi-
mento e a transparência pública, que 
iniciamos ainda no primeiro semestre, 
com a transformação do Diário Oficial 
em Diário Oficial Eletrônico e a criação 
da Controladoria Geral do Município, 
projeto que lá atrás já vínhamos tratan-
do com a doutora Mylene (Gambale) 
e estamos vivenciando agora com a 
realização do seminário.”

Divulgação/pMSCS

Divulgação/pMSCS

Brasil tem cerca de 16 milhões de diabéticos; 
doença não tem cura e exige tratamento

prefeito José Auricchio Júnior compôs mesa de honra de abertura 
e defendeu a transparência em seu governo
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A Prefeitura de São Bernardo, 
em parceria com a disciplina de 
Cabeça e Pescoço da Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), 
deu início na manhã de 6 de no-
vembro à 10ª edição da campanha 
“Abra a Boca para a Saúde”, res-
ponsável pela realização de 1.450 
atendimentos gratuitos na entrada 
do Poupatempo (Rua Nicolau Fili-
zola, 100 - Vila Euclides). A inicia-
tiva das 8h às 16h ocorreu durante 
toda a semana – até sexta-feira, 
10 –, com objetivo de diagnosticar 
casos de câncer bucal em estágio 
inicial e disponibilizar informações 
à população sobre a prevenção 
da doença.

Dentistas, estomatologistas e 

Campanha contra o câncer bucal chega à 10ª edição em São Bernardo

Programa chegou à marca de 85 mil atendimentos em seis mutirões realizados em 2017

Dentistas da Secretaria de Saúde, médicos da FMABC e equipe de buco-maxilo do HC fazem 1.450 atendimentos gratuitos no Poupatempo

Saúde Fila Zero acaba com fila de  
consultas e exames em 101 áreas

santo anDRé

PRevenção

prefeito paulo Serra e secretária de Saúde (à época), Dra. Ana paula peña Dias, acompanharam atendimento nas unidades

A Prefeitura de Santo André rea-
lizou dia 2 de dezembro o último mu-
tirão do programa Saúde Fila Zero de 
2017, no Centro de Especialidades I e 
no Centro Hospitalar Municipal (CHM). 
O programa atingiu a marca de 85 mil 
atendimentos tirados da fila neste ano. 
Desde que foi lançado, o programa já 
zerou a fila de consultas e exames em 
101 áreas, sendo que pelo menos 52 
atualmente possuem tempo de espera 
de apenas um mês.

 Seis mutirões realizados durante 
o ano impulsionaram os atendimentos. 
Entre as especialidades que zeraram 
demandas anteriores a 2017 estão 
cardiologia adulto e pediátrica, endo-
crinologia adulto e pediátrica, mastolo-
gia, urologia, tomografia, espirometria, 
ultrassom pélvico, entre outros.

Para o prefeito Paulo Serra, o 
programa é considerado um suces-

so e tem amenizado os problemas 
encontrados na saúde pela atual ges-
tão. “Nós herdamos 128 mil exames e 
consultas atrasadas há mais de dois 
anos. Tinha gente que esperava há 
três anos pelas especialidades. Ano 
que vem teremos 11 novos equipa-
mentos para entregar e os mutirões 
continuam”, contou o prefeito.

Segundo a então secretária de 
Saúde, Dra. Ana Paula Peña Dias, o 
bom atendimento prestado durante o 
programa é um dos diferenciais. “Apesar 
de todas as dificuldades, atingimos uma 
marca importante de redução de 85 mil 
pessoas da fila, além de zerarmos a fila 
de diversas especialidades e mais de 50 
tipos de exames. Nosso trabalho conti-
nua, seja sábado, domingo ou feriado. 
Todo mundo trabalha com sorriso no 
rosto porque temos o objetivo maior de 
tratar bem a nossa população”, disse. 

Ricardo Trida/pMSA

auxiliares da Secretaria Municipal de 
Saúde estiveram à disposição da popu-
lação, assim como a equipe de cirurgia 
buco-maxilo-facial do Hospital de Clíni-
cas Municipal (HC-SBC) e a disciplina 
de Cabeça e Pescoço da FMABC, que 
participou com professores, médicos e 
residentes. Ao todo, 121 casos suspei-
tos foram encaminhados para o Centro 
de Especialidades Odontológicas de 
São Bernardo para avaliação mais es-
pecífica. Quando confirmada a doença, 
é feito o direcionamento para o ambula-
tório da disciplina de Cabeça e Pescoço 
no HC-SBC – referência no município 
para esse tipo de assistência.

Cerca de 80% dos pacientes que 
procuram serviços de diagnóstico e 
tratamento já estão em estágio avan-

e na fala, além de deformidades 
estéticas. No grupo de risco estão 
homens com mais de 40 anos, fu-
mantes e com abuso de álcool. 

A professora da disciplina de 
Cabeça e Pescoço da Faculdade 
de Medicina do ABC, Dra. Jossi 
Ledo Kanda, cita também entre as 
causas o mau estado de conserva-
ção dos dentes e próteses dentárias 
mal-ajustadas. Entre as atitudes de 
prevenção estão evitar o fumo e o 
álcool, não se expor ao sol sem 
proteção, promover higiene bucal 
mantendo os dentes em bom esta-
do, além de fazer pelo menos uma 
consulta odontológica de controle a 
cada ano e adotar dieta saudável, 
rica em vegetais e frutas.

çado de câncer bucal. Nesses casos, 
a probabilidade de cura é menor e o 

tratamento é mais complexo, levando a 
disfunções na deglutição de alimentos 

Dentistas, estomatologistas, buco-maxilos, professores e médicos residentes 
participaram de atendimento gratuito no poupatempo da cidade
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Em Praia Grande, a integração entre serviços da Rede de Saúde torna-se fundamental para evolução saudável da criança

Do pré-natal à maternidade
hosPitaL iRmã DuLce

Participaram do evento equipes multiprofissionais da Baixada Santista especialistas no cuidado à saúde da família

O comprometimento de profissio-
nais de saúde com o crescimento sau-
dável das crianças foi tema de treina-
mento promovido dia 6 de novembro 
aos funcionários do Hospital Municipal 
Irmã Dulce, de Praia Grande. A pueri-
cultura, área da saúde que se dedica 
ao estudo do desenvolvimento infantil, 
inclui a necessidade da integração en-
tre maternidade e Atenção Básica. A 
troca de informações entre os setores 
é considerada primordial.

“O objetivo é enfatizar a impor-
tância da integração de informações 
para que, a partir da alta responsável, 
possa haver continuidade na atenção 
à saúde do bebê. As mães já saem 
com agendamento para consulta na 
unidade de saúde próxima de sua 
residência. Caso haja no relatório a 
anotação sobre um bebê em risco e a 

mãe não comparecer à consulta, será 
possível realizar busca ativa dessa 
criança”, explica a pediatra Soraya 
Higa Marques Luiz.

Junto às equipes da maternidade, 
participaram do treinamento dentistas, 
fisioterapeutas, psicólogos e enfer-
meiros, responsáveis pela especia-
lização voltada à saúde da família 
e comunidades. As instruções são 
desenvolvidas por meio do Progra-
ma Residência Multiprofissional, do 
Governo Federal. Praia Grande foi 
escolhida pelo Ministério da Saúde 
pela estrutura e rede de atendimento 
disponível na Atenção Básica.

Para o diretor-geral do Comple-
xo Hospitalar Irmã Dulce, Dr. Ricar-
do Carajeleascow, a articulação dos 
diferentes níveis de atenção entre 
setores é fundamental na promoção 

de serviços de saúde de qualidade. 
“Esta política de saúde especialmen-
te voltada à criança é preconizada 
pelo Sistema Único de Saúde e está 

perfeitamente alinhada com o que é 
oferecido à população em nosso Com-
plexo Hospitalar”, destacou.

As capacitações também são ex-

tensivas aos médicos que participam do 
Programa de Residência em Medicina 
de Família e Comunidade, outra iniciati-
va do Governo Federal na cidade. 

Maitê Morelatto/CHID
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SIMpÓSIO - A Faculdade de 
Medicina do ABC promoveu, 
em 11 de novembro, o VII 
Simpósio de Interdisciplina-
ridade, sob o tema: “Saúde 
Mental, prevenção e promo-

ção da qualidade de vida”. 
Suicídio, estresse no cotidia-
no, ansiedade na infância e 
adolescência foram alguns 
dos temas abordados pelos 
palestrantes. 

pALESTRA NOTREDAME –  
A Diretoria de Recursos Huma-
nos da Central de Convênios 
trouxe, dia 14 de novembro, 
uma palestra da Notredame 
Intermédica sobre saúde da 

mulher para as funcionárias do 
prédio da Fundação do ABC. 
O evento foi conduzido pela 
enfermeira Thaís Santos Re-
bouças, no auditório da Cen-
tral de Convênios.

ELEITO - O professor Dr. 
Takeshi Chikude, traumatolo-
gista e ortopedista chefe do 
Grupo de Quadril da Faculdade 
de Medicina do ABC, foi eleito 
presidente da Sociedade Bra-

sileira de Quadril do Estado de 
São Paulo – biênio 2018/2019. 
O profissional também integra 
desde 2004 o quadro de fun-
cionários do Hospital Estadual 
Mário Covas de Santo André. 

DOENÇAS RARAS - O Grupo 
de Atenção Integral a Doenças 
Raras da Faculdade de Medi-
cina do ABC organizou em 23 
de novembro reunião clínica, 
cuja pauta buscou responder 
a três perguntas principais: 
“Você sabe quando pedir 
exoma? Você sabe o que é 
NGS? Qual é a melhor forma 
de saber o defeito genético do 
paciente?”. A atividade no an-
fiteatro do Instituto Ideia Fértil 
foi comandada pela geneticista 
e professora da FMABC, Dra. 
Denise Christofolini.

CONCURSO AME pg – O 
Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) da Praia 
Grande realizou concurso 
para premiar quem produ-
zisse o melhor presépio de 
Natal, referência cristã que 
remete ao nascimento de 
Jesus. O grupo vencedor uti-
lizou 90% dos produtos re-
ciclados, como jornal e cai-
xas de papelão. Outra ação 
sustentável promovida foi a 
inauguração de um jardim, 
diariamente cuidado pelos 
próprios funcionários.   

UpA SAMAMBAIA - Na semana que lembrou 
o Dia Nacional do Combate à Tuberculose, em 
17 de novembro, a Unidade de Pronto Atendi-
mento Dr. Charles Antunes Bechara – a UPA 

Samambaia –, em Praia Grande, contou com 
posto de exame rápido para teste da doença. 
A baciloscopia consiste na coleta de escarro, 
método principal do diagnóstico.

BANCO DE pERUCAS - O Hospital Esta-
dual Mário Covas, de Santo André, recebeu 
em novembro o projeto “Banco de perucas 
móvel”, coordenado pela Secretaria de 

Estado da Saúde em parceria com a ONG 
Cabelegria. Foram distribuídas gratuitamente 
perucas para pacientes em tratamento contra 
o câncer, internados ou não. 

aconteceu
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