
Atualmente em obras para receber o primeiro equipamento de Radioterapia público da região do Grande ABC, o Hospital Anchieta de São Bernardo, 
referência em Oncologia, contabiliza o atendimento médio de 700 pacientes por mês. Os números foram apresentados no fim de junho pelo prefeito 

Orlando Morando, em vistoria à unidade. Por dia, o hospital realiza 100 atendimentos e 40 sessões de quimioterapia. Pág. 5
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Em reforma para Radioterapia, Hospital 
Anchieta mantém 700 atendimentos mensais 

Gabriel Inamine/PMSBC
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finalidade. Graças a essa pactuação, 
poderemos ampliar a assistência à 
população, os exames e também as 
pesquisas.

Outro avanço importante está na 
melhor interlocução entre a FMABC 
e sua mantenedora, a Fundação do 
ABC. Em meio ao momento contur-
bado pelo qual atravessa a FUABC, 
temos nos colocado à disposição 
para contribuir no que está ao al-
cance da faculdade. Afinal, como 
já afirmei em oportunidade anterior, 
acredito que a FUABC e a FMABC 
são interdependentes e sobrevivem 
uma voltada à outra. A partir deste 
entendimento, não tenho dúvidas 
de que devemos caminhar juntos. 

Conselho de Curadores (Titulares): Adriana Berrin-
ger Stephan, Ari Bolonhezi, Carolina Doering Neves, 
Edson Raddi, Edson Salvo Melo, Felix Saverio Majora-
na, José Cláudio Simões, Juarez Tadeu Ginez, Larissa 
Yukari Tozaki Tamada, Luiz Antonio Della Negra, Mar-
cos Sergio Gonçalves Fontes, Maria Elisa Ravagnani 
Gonçalves Ramos, Roberto Picarte Milani, Rodrigo 
Grizzo Barreto de Chaves, Thereza Christina Machado 
de Godoy, e Wagner Shiguenobu Kuroiwa.

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

Instituições Gerenciadas: Faculdade de Medicina 
do ABC; Hospital Estadual Mário Covas de Santo 
André; Hospital da Mulher de Santo André; AME 
(Ambulatório Médico de Especialidades) Santo 
André; AME Mauá; AME Praia Grande; Hospital 
Nardini / Complexo de Saúde de Mauá; Complexo 
Hospitalar Municipal de São Bernardo (Hospital An-
chieta, Hospital Municipal Universitário, Hospital de 
Clínicas Municipal José Alencar e Hospital e Pronto-
Socorro Central); Complexo Hospitalar Municipal 
de São Caetano (Hospital Márcia Braido, Hospital 
Maria Braido, Hospital de Emergências Albert Sa-
bin, Hospital São Caetano, Hospital Euryclides de 
Jesus Zerbini e Complexo Municipal de Saúde); 
Complexo Hospitalar Irmã Dulce de Praia Grande 
(Hospital Municipal, PS Central, UPA Samambaia e 
Nefro-PG); Instituto de Infectologia Emílio Ribas II 
do Guarujá; Hospital Estadual de Francisco Morato 
“Prof. Carlos da Silva Lacaz”; Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário (CHSP); Contrato de Gestão 
São Mateus/SP; e Central de Convênios.

Em uma breve reflexão neste 
meio de ano, após seis meses com-
pletos à frente da Diretoria da Facul-
dade de Medicina do ABC, considero 
que obtivemos avanços importantes. 
Apesar de ainda estarmos no início 
deste novo trabalho, tenho recebido 
grande apoio da comunidade aca-
dêmica e da egrégia Congregação 
Universitária, que têm participado 
ativamente dos processos de deci-
são e contribuído sobremaneira com 
sugestões, projetos e novas ideias.

Uma das conquistas mais recen-
tes ocorreu na área das doenças 
raras. A partir de convênio firmado 
com a Prefeitura de Santo André, 
a Faculdade de Medicina do ABC 
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Quem somos mensagem

União e trabalho em equipe

 Medicina ABC sedia evento oferecido pelo  
Conselho Regional de Farmácia de SP

Mais do que isso: devemos estar 
em sintonia e alinhados às políticas 
públicas das três prefeituras institui-
doras – Santo André, São Bernardo 
e São Caetano.

Enfim, não haveria espaço neste 
Editorial para elencar todas as ações 
de um semestre. Mas certamente 
nosso saldo foi muito positivo e as 
perspectivas para a segunda metade 
do ano são ainda melhores. A come-
çar por agosto, mês de Congresso 
Médico Universitário do ABC (CO-
MUABC), Feira de Saúde, simpósio 
de Pediatria, atualização em Der-
matologia e diversas atividades já 
previstas no calendário acadêmico. 
Boa leitura!

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, Antonio 
Cassimiro, Beatriz de Sá, Fausto Piedade, Renata 
Aranha e Regiane Meira. Fundadores (1996): Dr. 
Marco Antonio Espósito, Dr. Milton Borrelli e Dr. João 
Hallack; Contatos: noticias@fuabc.org.br ou (11) 
2666-5431.

passará a receber repasse específico 
do Ministério da Saúde para essa 

atualização

A Faculdade de Medicina do ABC 
sediou, em 30 de junho, um curso de 
Avaliação de Exames Laboratoriais 
para Acompanhamento Farmacotera-
pêutico oferecido gratuitamente pelo 
Conselho Regional de Farmácia do 
Estado de São Paulo (CRF-SP) para 
acadêmicos e farmacêuticos. 

Com apoio do curso de Farmácia 
da faculdade, a atividade aconteceu no 
Anfiteatro Dr. David Uip para cerca de 
50 participantes e foi ministrada pelo 
Dr. Sandro Jorge Januário, do CRF. 
Estiveram presentes a coordenado-
ra do curso de Farmácia da FMABC, 
Dra. Sonia Hix, as professoras Ana 
Elisa Prado Coradi e Andrea Andrade      
Ruggiero, além do delegado regional 
do CRF, Dr. Fábio Gonçalves. 

Segundo o órgão, estima-se que 
70% das condutas médicas são ba-
seadas em exames laboratoriais. No 
curso foram abordados temas como 
atribuições clínicas do farmacêutico, 
monitoramento da farmacoterapia, 
marcadores biológicos, análise de 
prescrições médicas, medicações que 
influenciam no resultado de exames 
laboratoriais, entre outros assuntos. 

Prof. Dr. David Everson Uip
Diretor-Geral da FMABC

Divulgação SES/SP

Representantes do CRF-SP e professores do curso de Farmácia da faculdade
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inscrições até agosto

multiprofissional

Programas de Confeitaria Clássica, Gastronomia Vegana e Vinhos e Azeites são 
novidades; interessados não precisam ser nutricionistas

Evento em 25 de agosto terá temas de atualização em áreas como câncer, 
transtornos de aprendizagem, urgências alérgicas e mundo digital

Nutrição da FMABC  
abre cursos de

pós-graduação na área 
de Gastronomia

A Faculdade de Medicina do ABC, 
em parceria com a Adesso Instituto 
de Gastronomia e Negócios, abriu 
inscrições para novos cursos de es-
pecialização na área de Nutrição. São 
eles: Gastronomia Aplicada à Nutri-
ção Funcional, Confeitaria Clássica 
e Funcional, Gastronomia Vegana, e 
Vinhos e Azeites. Todos foram aprova-
dos pela Congregação da FMABC em 
14 de junho. A previsão de início das 
aulas é agosto, na sede da Adesso, 
em São Caetano.

Apenas o curso de Gastronomia 
Aplicada à Nutrição Funcional exige 
formação em Nutrição, ou em áreas 
multiprofissionais da Saúde. Já os inte-
ressados nos demais cursos precisam 
apenas comprovar Ensino Superior 

completo, incluindo Tecnólogos. Em 
cada curso são ofertadas 20 vagas e a 
carga horária é de 450 horas, distribuí-
das em 18 meses. Na prática, a FMABC 
entra com a estrutura da biblioteca e 
corpo docente à disposição dos alunos, 
especialmente nas áreas de Nutrição, 
Fisiologia e Bioquímica. Já a Adesso 
fica responsável por ministrar outras 
disciplinas e sediar as aulas, uma vez 
que conta com estrutura de laboratórios 
de panificação, áreas apropriadas para 
manipulação e preservação de alimen-
tos, além de materiais como avental, 
utensílios e apostilas.

Segundo a coordenadora das es-
pecializações e professora dos cursos 
de Nutrição, Gestão em Saúde Am-
biental e da Residência Multiprofis-

sional da FMABC, Priscila Nogueira 
Chasseraux, os cursos ligados à 
gastronomia são inéditos no País. Na 
Adesso, todos já existiam no formato 
de qualificação profissional, até então 
com duração de 12 meses. Agora, 
tornam-se oficialmente pós-gradua-
ção. “Já há alunos interessados de 
Tocantins, Rio de Janeiro e Rio Gran-
de do Sul. Por isso, as aulas serão de 
sexta a domingo, uma vez por mês, 
para facilitar o deslocamento. Com a 
importante chancela da Faculdade 
de Medicina do ABC, a expectativa é 
atrair alunos de todo o País, uma vez 
que há poucos professores dessas 
áreas. E não precisa saber cozinhar, 
pois haverá diversas aulas teóricas e 
práticas”, explicou.

A principal diferença entre o curso 
de qualificação profissional e a pós-
graduação é a inserção de aulas 
teóricas na grade curricular, agora 
com apoio da equipe de docentes da 
faculdade. 

Já o curso de Gastronomia Vega-
na ensinará como suprir as necessi-
dades nutricionais da dieta vegana e/
ou vegetariana, com foco no equilíbrio 

entre sofisticação, nutrição e simplici-
dade no preparo dos alimentos. 

Adeptos da culinária interessados 
no curso de Vinhos e Azeites apren-
derão sobre técnicas de harmoniza-
ção, conceitos históricos, produção 
de aromas, entre outros temas. As 
inscrições para os quatro cursos vão 
até agosto e podem ser feitas pelo 
site www.adessoag.com.br.

Departamento de Pediatria
organiza simpósio de atualização

O Departamento de Pedia-
tria da Faculdade de Medicina do 
ABC e o Centro de Estudos de 
Pediatria Profª. Maria Aparecida 
Sampaio Zacchi programaram 
para 25 de agosto (sábado) a se-
gunda edição do “Simpósio de 
Atualização em Pediatria”. As 
atividades ocorrerão das 8h30 às 
17h30, no Anfiteatro David Uip, 
no próprio campus universitário 
em Santo André (Av. Lauro Go-

mes, 2.000, Vila Sacadura Cabral).
Destinado a profissionais da 

área da Saúde, o simpósio terá 
como temas centrais: “Atuais de-
safios para o pediatra: urgências 
alérgicas, mundo digital, infecção 
urinária e doenças inflamatórias in-
testinais”; “Dificuldades e transtornos 
de aprendizagem: como identificar e 
quando encaminhar”; e “Atualização 
em temas relevantes: sinais de aler-
ta para câncer, dermatite atópica e 

doenças oftalmológicas”. Também 
haverá duas miniconferências sobre 
“Exames genéticos: como, quando 
e porque solicitar” e “Fimose: trata-
mento clínico ou cirúrgico?”.

Interessados podem obter mais 
informações e efetuar inscrições no 
telefone (11) 4993-7254 ou pelo e-
mail pediatria@fmabc.br.

DIA DO PEDIATRA
Em 5 de julho, o Departamento 

de Pediatria da FMABC organizou 
reunião comemorativa pelo Dia do 
Pediatra. O encontro contou com 
palestra do Dr. Drauzio Viegas, que 

falou sobre “A humanização na 
bioética”, além de proporcionar 
momentos de confraternização 
entre os profissionais.

Comemoração do Dia do Pediatra na FMABC

Coordenadora dos cursos e professora da FMABC, Priscila Nogueira Chasseraux
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Simpósio Regional de Doenças Raras envolveu capacitação de  
profissionais de saúde do Grande ABC

Dra. Anete Grumach e Dr. Caio Parente Barbosa, responsáveis pelo Centro de Referência de Doenças Raras da FMABC

Contrato firmado com a Prefeitura de Santo André permite ampliar a realização de exames e procedimentos

Centro de Referência de Doenças Raras da  
FMABC receberá verba do Ministério da Saúde

A partir das próximas semanas, o 
Centro de Referência de Doenças Ra-
ras da Faculdade de Medicina do ABC 
começará a receber repasse de custeio 
do Ministério da Saúde. O aporte mensal 
de R$ 41,4 mil dependia de pendências 
contratuais junto à Prefeitura de Santo 
André, cidade sede do serviço. O trâmite 
burocrático entre as partes foi encerrado 
em junho. Desde meados de 2017, quan-
do serviço teve início, já foram atendidos 
cerca de 230 pacientes com sintomas de 
doenças raras na unidade.

O incentivo financeiro será repas-
sado em parcelas mensais pelo Fundo 
Nacional de Saúde ao município e ajuda-
rá o centro acadêmico a qualificar ainda 
mais o serviço, que se tornou no ano 
passado o primeiro Centro de Referência 
de Doenças Raras do Estado de São 
Paulo. Tratamentos e diagnósticos são 
realizados 100% via Sistema Único de 
Saúde (SUS) e os pacientes contam com 
a assistência multiprofissional de diversos 
especialistas em patologias raras, além 
de acesso a tratamentos de alto custo. 

“Fomos credenciados em 2016 pelo 
Ministério da Saúde e agora terminamos 
o processo, o que significa que começa-
remos a receber por esses atendimentos. 
A FMABC já tem os especialistas e conta 

com ampla e moderna estrutura, como 
ambulatório e laboratório de Genética e 
profissionais especializados. Com a ver-
ba, conseguiremos fazer alguns exames 
que estão fora da lista de exames ofere-
cidos pelo SUS, como o exoma genético, 
que custa cerca de R$ 2 a 3 mil cada”, 
disse o coordenador do serviço e profes-
sor titular da disciplina de Saúde Sexual, 
Reprodutiva e Genética Populacional 
da FMABC, Dr. Caio Parente Barbosa. 
O teste realiza uma análise minuciosa 
por sequenciamento nos cerca de 20 mil 
genes que formam o genoma humano, 
em busca de mutações associadas a  
doenças. Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), 80% das doenças 
raras têm origem genética. Patologias 
dessa natureza, segundo a entidade, 
afetam até 65 pessoas a cada 100 mil 
indivíduos.

“É importante qualificar e humanizar 
o atendimento médico para o diagnóstico 
e tratamento das patologias raras. Vamos 
continuar avançando para que a cidade 
permaneça como destaque com políti-
cas públicas de qualidade nesta área”, 
afirmou o prefeito Paulo Serra, durante 
o primeiro simpósio regional de doenças 
raras, realizado na Faculdade de Medici-
na do ABC (ver mais abaixo). 

inVestimento

Alex Cavanha/PSA

REFERÊNCIA 
O primeiro Centro de Referência de 

Doenças Raras do Estado de São Paulo 
abriu as portas em 2017, na Faculdade 
de Medicina do ABC. O projeto da insti-
tuição foi aprovado em meados de 2016 
pelo Governo do Estado e credenciado 
no final do mesmo ano pelo Ministério 
da Saúde, conforme Portaria 3.372, 
de 29/11/2016, que “Habilita o Ambu-
latório de Especialidade da FUABC/

Faculdade de Medicina do ABC/Santo 
André, como Serviço de Referência em 
Doenças Raras”. Trata-se de trabalho 
pioneiro que busca oferecer em um 
único espaço diversos especialistas, 
exames específicos e trabalho multi-
disciplinar para o atendimento integral 
a pacientes com as mais diversas pa-
tologias raras.

Na FMABC, as principais espe-
cialidades que realizam atendimentos 

via Centro de Referência de Doenças 
Raras são: reumatologia pediátrica, 
fibrose cística, diagnóstico genético, 
erros intatos do metabolismo, oftal-
mopediatria, cardiologia, infecções 
de repetição ou imunologia clínica, 
ortopedia pediátrica, pneumopatia 
rara e ventilação mecânica, doenças 
neuromusculares, doenças pulmona-
res intersticiais, nefrologia pediátrica, 
pediatria, nefrologia e neurologia.

Santo André e Medicina ABC organizam 
simpósio regional de doenças raras

O Centro de Referência de 
Doenças Raras da Faculdade de 
Medicina do ABC realizou dias 
13 e 14 de junho um simpósio 
regional para capacitação em  
doenças raras. Em parceria com 
a Prefeitura de Santo André, por 
meio do Programa Qualisaúde, 
as atividades ocorreram no An-
fiteatro David Uip, no campus 

universitário da FMABC, voltadas 
a profissionais de saúde das sete 
cidades da região – especialmente 
médicos e enfermeiros.

“Trata-se de uma capacitação em 
âmbito regional. Nosso objetivo foi 
ampliar o entendimento dos profissio-
nais de saúde sobre o tema e passar 
informações importantes, a fim de 
aumentar a identificação dessas 

doenças nos serviços de saúde do 
Grande ABC e, consequentemente, 
os encaminhamentos para tratamento 
especializado na FMABC”, informou 
Dr. Caio Parente Barbosa.

Entre os temas abordados no 
simpósio estiveram “Sinais de alerta 
em genética”, “Quando pensar em er-
ros inatos do metabolismo” e “Quem 
sofre de baixa imunidade”.
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Em reforma para receber o primeiro 
equipamento de Radioterapia público da 
região do Grande ABC, o Hospital An-
chieta contabiliza o atendimento médio 
de 700 pacientes por mês. Os números 
foram apresentados dia 29 de junho pelo 
prefeito Orlando Morando, que esteve 
em vistoria pelo local. Por dia, o equipa-
mento público realiza 100 atendimentos 
e 40 sessões de quimioterapia. 

A Prefeitura conseguiu junto ao Go-
verno Federal o investimento de R$ 10 
milhões para a compra e instalação do 
equipamento de Radioterapia. Além 
disso, também serão realizadas obras 
de modernização e adequação.

O prefeito de São Bernardo esteve 
na unidade, acompanhado do secre-
tário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, 
da diretora do Complexo Hospitalar, 
Agnes Ferrari e do diretor do Hospital 

Anchieta, Adilson Cavalcanti. 
“Trabalhamos em uma gestão 

transparente. Existem muitos boatos de 
que esse hospital está fechado e sem 
funcionamento. Vim aqui para mostrar 
que é mentira. A cada mês, recebemos 
60 novos pacientes, que são referen-
ciados para realizar tratamento. Além 
de cuidados médicos, essa unidade 
também é reconhecida pelo tratamento 
humanizado”, disse Morando. 

Cuidado este que o paciente Daniel 
de Camargo, 54 anos, nota diferença. 
“Sempre sou muito bem recebido neste 
hospital. Os profissionais acolhem os 
pacientes e tornam o tratamento menos 
doloroso. Tenho câncer de próstata e 
trato desde o ano passado. Aqui recebo 
todo o suporte necessário e tenho fé 
que irei receber, em breve, a notícia 
da cura”, afirmou. 

COMEMORAÇÃO
Durante a visita ao hospital, o pre-

feito foi convidado a participar da festa 
junina que acontecia na Oncologia. 
“Desde 2013 frequento esse hospital 
com meu pai. Ele faz tratamento e 
sempre foi muito bem atendido. Às ve-
zes ouço que o Anchieta está fechado 
e sempre contesto que é mentira. O 
hospital está funcionando e oferecen-
do  ótimo tratamento”, disse Silvana 
Micali, acompanhante de Vauzir Mi-
cali, 88 anos.

Além do setor de Oncologia, 
os ambulatórios de endocrinologia 
e multiprofissional também perma-
necem em funcionamento. Cerca 
de 160 pessoas são atendidas nas 
áreas de fisioterapia, endocrinologia, 
fonoaudiologia, psicologia, nutrição, 
entre outras.

Comidas típicas e músicas 
tradicionais de festas juninas 
animaram a manhã de pacientes 
internados na Ala Psiquiátrica 
do Hospital Municipal Irmã Dul-
ce da Praia Grande, dia 20 de 
junho. Como parte das terapias 
ocupacionais desenvolvidas no 
setor, o entretenimento envolveu 
todas as equipes, que realizaram 
a decoração do local e substi-
tuíram seus jalecos por trajes 
característicos.

Iniciativas da Comissão de 
Humanização do Complexo Hos-
pitalar, as oficinas terapêuticas 
proporcionam inúmeros benefícios 
aos portadores de transtornos psí-
quicos. Atividades artísticas, mu-
sicais e artesanais como pintura, 
desenho e colagens compõem a 

são Bernardo

praia grande

Em obras para o recebimento da Radioterapia, 
Hospital Anchieta atende 700 pacientes por mês

Irmã Dulce comemora festa junina na Pediatria e Saúde Mental

Por dia unidade realiza 100 atendimentos e 40 sessões de quimioterapia; balanço foi apresentado em junho

Eventos comemorativos constam no calendário da instituição e estimulam a humanização entre funcionários e pacientes

Prefeito Orlando Morando vistoriou unidade junto ao secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple

Colaboradores e pacientes durante celebração na Psiquiatria

programação que ajuda a ressocializar 
os pacientes.

Para a gerente geral de Enfer-
magem, Renata Meroti, o trabalho 
realizado pela equipe complementa o 
atendimento clínico administrado pela 
equipe médica que visa a promoção da 
saúde mental. “Comemorar datas fes-
tivas como esta proporciona interação 
e faz lembrar a convivência familiar. 
São mecanismos que permitem uma 
abordagem multidisciplinar, previstos 
na proposta psicossocial da Política 
Nacional de Saúde Mental”, disse.

Associadas ao acolhimento ofer-
tado no setor, as terapias também 
estimulam a autoestima dos pacien-
tes. Para ficarem sintonizados com a 
atualidade, os usuários ainda têm à 
disposição uma TV, onde puderam, 
inclusive, assistir aos jogos da Copa 

do Mundo e demais programações 
televisivas. A Ala Psiquiátrica tem 
capacidade para 12 pacientes.

CRIANÇAS INTERNADAS
A Pediatria também ganhou feste-

jos juninos da equipe do Irmã Dulce. 
Uma iniciativa do grupo Amigos So-
lidários do Bairro Flórida, realizada 
dia 27 de junho em conjunto com 
integrantes da Guarda Civil Munici-
pal (GCM), levou descontração às 

crianças internadas na unidade. 
Com a colaboração da Comissão 
de Humanização do Complexo 
Hospitalar, músicas, comidas e 
trajes típicos juninos animaram 
pacientes e funcionários.

Gabriel Inamine/PMSBC
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preVenção

Equipe da Faculdade de Medicina do ABC apoiou a campanha no Hospital de Olhos Dr. Jaime Tavares, em São Caetano

Somente o Hospital das Clínicas de SP e centros médicos da Inglaterra, Bélgica, Holanda e Itália foram incluídos no protocolo mundial

Ação Saúde em Oftalmologia realiza
623 consultas em dois dias

O Programa Ação Saúde, da Se-
cretaria de Saúde de São Caetano, 
disponibilizou agenda extra para agi-
lizar as consultas de Oftalmologia na 
cidade. Com apoio da disciplina de 
Oftalmologia da Faculdade de Medi-
cina do ABC (FMABC), dias 9 e 10 de 
junho foram realizadas 623 consultas 
no Hospital de Olhos Dr. Jaime Tava-
res, no Bairro Oswaldo Cruz.

Todos os atendimentos são agen-
dados previamente. Para essa edição, 
de um total de 823 consultas, houve 
200 faltas, o que representou 24% 
de absenteísmo. Os agendamentos 
do Ação Saúde continuam para aten-
dimentos em período estendido, das 
7h às 21h, com cerca de 90 consul-

tas por dia. Na segunda quinzena de 
julho haverá novo mutirão de fim de 
semana.

“Esses pacientes estão, em mé-
dia, quatro meses na espera e são, na 
grande maioria, consultas referentes 
a uso de óculos. Em várias especia-
lidades da Oftalmologia não há filas”, 
afirma a secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone.

Segundo Dr. José Ricardo Reh-
der, professor titular de Oftalmologia 
da Faculdade de Medicina do ABC e 
coordenador do Serviço de Oftalmolo-
gia de São Caetano, o programa Ação 
Saúde mobilizou 20 oftalmologistas 
e 35 profissionais entre enfermeiras, 
assistentes e outros. Prefeito José Auricchio Júnior junto à equipe responsável pelos atendimentos

Paulo Sartori, diretor do Complexo Hospitalar de São Caetano, Regina Maura Zetone, secretária de Saúde, 
e os pesquisadores Manoel Galvão Neto e Eduardo Grecco

destaQue

São Caetano novamente é des-
taque em virtude dos investimentos 
e inovações realizados na área da 
Saúde. Desta vez, o Centro de Endos-
copia Dr. Odair Manzini, inaugurado 
pela Prefeitura em maio de 2017, foi 
selecionado para sediar uma série de 
estudos sobre o tratamento do diabe-
tes por meio de endoscopia. As pri-
meiras intervenções foram realizadas 
em 12 de junho.

A novidade foi recebida com orgu-
lho, uma vez que a escolha foi motiva-
da pelo reconhecimento da excelência 
dos serviços prestados pelo município 
à população. “Em nossa cidade, saúde 
é prioridade”, destaca a secretária de 
Saúde, Regina Maura Zetone.

“São Caetano se tornou elegível 
para participar desta pesquisa inter-
nacional de alto nível por somar dife-

renciais e ter a estrutura técnica de 
qualidade necessária para o desenvol-
vimento das análises”, explica o gas-
trocirurgião, endoscopista e professor 
da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dr. Eduardo Grecco, que coordena os 
exames na cidade e é o investigador 
principal do estudo, ao lado do Dr. 
Manoel Galvão Neto, preceptor inter-
nacional dos procedimentos.

Além de São Caetano, somente o 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP) e centros médicos da Inglaterra, 
Bélgica, Holanda e Itália foram incluídos 
neste protocolo clínico mundial.

O estudo multicêntrico foi aprova-
do pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da FMABC e tem como objetivo tratar 
diabéticos por endoscopia, reduzindo 
o uso de medicamentos e cirurgias. 

Centro de Endoscopia de São Caetano
integra estudo internacional sobre diabetes

Divulgação/PMSCS

Com suporte e acompanhamento da 
faculdade, os pacientes serão sele-
cionados com base nos parâmetros 
laboratoriais. Aqueles que atenderem 

aos critérios serão submetidos aos 
procedimentos do projeto prospectivo 
– do total de 40 pessoas que passarão 
pelas intervenções, cinco já foram es-

colhidas por cumprirem os requisitos 
e aceitarem participar do programa. 
O tempo estimado para a realização 
da pesquisa é de um ano.

Divulgação/PMSCS
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Melhorias no espaço, onde são realizados exames de imagem, fazem parte do programa Qualisaúde; intervenção não teve custos para Prefeitura

Reforma de R$ 1,6 milhão será custeada pela Prefeitura; unidade terá 32 leitos

CHM ganha Centro de Diagnóstico 
modernizado e novo tomógrafo

O Centro Hospitalar Municipal Dr. 
Newton da Costa Brandão (CHM) de 
Santo André ganhou dia 22 de junho 
um Centro de Diagnóstico moderniza-
do que realizará exames de imagem 
de forma mais rápida e precisa. A uni-
dade é vinculada à Central de Con-
vênios da Fundação do ABC, maior 
mantida da entidade. A reforma, que 
faz parte do programa Qualisaúde da 
Prefeitura, possibilitou o aumento do 
número de salas de ultrassonografia, 
que passaram de duas para quatro.

O antigo tomógrafo foi substituído 
por um moderno equipamento que 
produz imagens em 3D. Já as salas 
de raio X, ressonância e o espaço 
onde são realizados os exames de 
ecocardiograma adulto, ecocardiogra-
ma infantil e doppler vascular foram 
totalmente revitalizados. A moderni-
zação do local não teve custo para a 
Prefeitura, pois o investimento está 
contemplado no contrato vigente com 
a empresa Ghelfond, prestadora res-
ponsável pelos exames de imagem.

Outra novidade foi a criação de 
um novo acesso na Travessa Nilo, via 
paralela ao hospital. Dentro do projeto 
ainda foram criadas uma recepção e 
uma sala de exames separadas, com 
novas placas informativas.

“Isso faz parte de um processo 
de reorganização da nossa, sau-
dosamente, chamada Santa Casa. 
Hoje, formalizamos o espaço como 
um centro de referência que amplia 
a capacidade de atendimento com 
equipamentos mais modernos. É, sem 
dúvida, um passo muito importante. 
Estamos com mutirões de saúde 
para atender a demanda reprimida 
de exames laboratoriais, e agora, com 
o espaço funcionando plenamente, 
queremos também atender em tem-
po hábil os exames de imagem, que 
representam 15 mil atendimentos por 
mês”, projetou o prefeito Paulo Serra, 
durante a entrega.

A revitalização foi feita sem com-
prometer os atendimentos. Houve 
apenas a interrupção temporária 
para a troca do equipamento. “A 
instalação de um tomógrafo como 
esse permite melhor visualização do 
comprometimento do paciente, de 
forma menos invasiva e pode ajudar 
até a evitar uma cirurgia para um caso 
que poderia ser solucionado de outra 
forma”, explica a diretora do CHM, 
Maria Odila Douglas.

No espaço serão atendidos pacien-
tes das 7h às 17h, de segunda a sexta-
feira. O atendimento será em ordem 

santo andré

Prefeito Paulo Serra “testou” máquina de tomografia durante entrega do espaço

Assinatura de ordem de serviço para execução das obras

Ricardo Trida/PSA

modernização

O prefeito Paulo Serra assinou, dia 
28 de junho, a ordem de serviço para 
início das obras de modernização da 
UPA Perimetral, fechada desde abril de 
2016. A unidade fica na Rua Agenor 
de Camargo, Vila Assunção, e será 
reaberta até o final do ano, adequada 
ao padrão Qualisaúde. Antigamente 
chamada de UPA Centro, a unidade 
teve o nome alterado para UPA Peri-
metral para evitar confusão com a UPA 

Central, que está em funcionamento.
Quando for reaberta, a UPA Peri-

metral servirá para desafogar o pronto-
socorro do Centro Hospitalar Municipal 
Dr. Newton da Costa Brandão, absor-
vendo parte dos atendimentos realiza-
dos no hospital. “Quando aconteceu o 
fechamento dessa unidade, há mais de 
dois anos, não foi feito projeto para ele, 
simplesmente encerraram as atividades 
nesse endereço e abriram a UPA Cen-

tral e dessa forma, não houve aumento 
no número de UPAs da cidade”, afirmou 
o prefeito Paulo Serra. 

A UPA Perimetral será reformada 
com recursos próprios da Prefeitura, 
de R$ 1,6 milhão, pela empresa Ponto 
Forte Construções e Empreendimen-
tos LTDA. O espaço contará com 32 
leitos e quatro consultórios. A previsão 
é que sejam feitos 15 mil atendimentos 
mensais na unidade.

Santo André inicia reforma da UPA Perimetral 

Ricardo Trida/PSA

cronológica, agendado pela Regulação 
Ambulatorial ou para pacientes interna-
dos na unidade. A entrega do resultado 
do exame será feita na recepção do 
Centro de Diagnóstico.

EXAMES LABORATORIAIS 
Na área de diagnóstico, outra re-

adequação importante foi quanto aos 
exames laboratoriais. O antigo posto 
para coleta funcionava de forma centrali-
zada no prédio da Rua Primeiro de Maio. 
No ano passado, todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) passaram a 
realizar as coletas de segunda a quinta-
feira, o que aproximou o serviço do local 

de residência do munícipe.
Até o final de junho foram realiza-

dos três mutirões dentro do programa 
Saúde Fila Zero, quando cerca de 90 
mil exames foram agendados. Des-
de início de julho, esse tipo de coleta 
também acontece às sextas-feiras 
nas UBSs.
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O Hospital Estadual Mário Covas 
de Santo André promoveu, dia 26 de 
junho, mais um encontro com integran-
tes de Comissões Intra-Hospitalares 
de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes (CIHDOTTs) do Grande 
ABC e Região Metropolitana de São 
Paulo. Segundo portaria 1.752/2005 
do Ministério da Saúde, todos os hos-
pitais públicos, privados e filantrópicos 
com mais de 80 leitos devem ter uma 
CIHDOTT. O evento foi promovido pelo 
Projeto Doação 360°, lançado pelo hos-
pital em fevereiro e que visa a capaci-
tação de profissionais da Saúde para 
identificar possíveis doadores.

A abertura do evento foi feita 
pelo diretor-geral do hospital, Dr. De-
siré Carlos Callegari. Participaram 
do debate a integrante da European 

Transplant Coordinator Organization 
(ETCO), da Associação Brasileira 
de Transplante de Órgãos (ABTO) e 
membro da disciplina de Enfermagem 
Clínica e Cirúrgica da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), Dra. 
Bartira de Aguiar Roza, o coordena-
dor da Organização de Procura de 
Órgãos e Tecidos (OPO) da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Uni-
camp) e membro do Conselho Federal 
de Medicina, neurocirurgião Dr. Luiz 
Antonio da Costa Sardinha, além do 
superintendente jurídico do Conselho 
Regional de Medicina de São Paulo 
(Cremesp), Osvaldo Simonelli. 

Diversas questões éticas influen-
ciam no consentimento de familiares 
em relação à autorização de doação 
de órgãos, especialmente em relação 

Segundo estimativas do Ins-
tituto Nacional do Câncer (INCA), 
todos os anos surgem no Brasil 
41 mil novos casos de câncer de 
cabeça e pescoço – denomina-
ção genérica para tumores que 
atingem regiões como boca, lín-
gua, gengivas, bochechas, amíg-
dalas, faringe, laringe, esôfago e 
tireoide. E cerca de 60% desses 
casos são diagnosticados já em 
estágio avançado da doença, o 
que dificulta o tratamento e pode 
deixar graves sequelas nos pa-
cientes.

 Para conscientizar a popula-
ção da cidade sobre a necessida-
de do diagnóstico mais precoce, 
a Secretaria de Saúde de São 
Caetano está aderindo à cam-
panha Julho Verde, lançada pela 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço (SBCCP). 

O médico ginecologis-
ta Luis Renato Mancini de 
Castro assumiu em junho 
como novo diretor clínico 
do Hospital da Mulher Ma-
ria José dos Santos Stein. 
Antes, o cargo era ocupado 
pelo também ginecologista 
Dr. Valdemar Bliacherie-
ne, que desempenhou 
suas funções nas gestões 
2012-2014, 2014-1016 e 
2016-2018. 

Formado pela Faculda-
de de Medicina do ABC, 
Luis Renato Mancini de 
Castro tem especialização 
em Ginecologia e Obstetrí-
cia e atua no Hospital da 
Mulher como coordenador 
do Centro Cirúrgico, entre 
outras funções. 

Como diretor clínico, 
ficará responsável pela 
implementação de pro-
cessos e procedimentos 
médico-hospitalares, indi-
cadores de performance e 
estabelecimento de planos 
estratégicos para o aprimo-
ramento constante do hos-
pital e seus funcionários. 

santo andré

Julho VerdenoVa gestão

Mário Covas aborda bioética no processo
de doação e transplante de órgãos

São Caetano promove campanha de 
conscientização do câncer de cabeça e pescoço

Hospital da Mulher tem 
novo diretor clínico

Evento contou com representantes do Conselho Federal de Medicina, Cremesp, Unifesp e Unicamp 

Palestrantes, equipes do hospital e convidados das áreas médica e de enfermagem 

Luis Renato Mancini de Castro

O objetivo é que a população fi-
que atenta a sinais suspeitos, 
como nódulos persistentes no 
pescoço, lesões na boca que não 
cicatrizam espontaneamente em 
até 21 dias e rouquidão que dure 
mais do que três semanas.

PREVENÇÃO
Muitos dos casos de câncer 

na região de cabeça e pescoço 

poderiam ser evitados com a 
adoção de alguns cuidados de 
saúde, como evitar cigarro, uso 
frequente de álcool e se prote-
ger do vírus HPV.

O HPV (papilomavírus) tem 
contribuído muito com o aumen-
to da incidência do câncer de 
boca e garganta, sobretudo 
entre as pessoas mais jovens. 
O sexo oral sem proteção é um 

dos principais fatores de risco 
nesses casos. 

Nas UBSs de São Caetano 
também é possível solicitar a 
vacina contra o HPV, gratuita-
mente. A população-alvo prio-
ritária da vacina HPV, conforme 
recomendação do Ministério da 
Saúde, é a de meninas entre 9 
e 14 anos e meninos de 11 a 
14 anos.

Prefeitura iluminou prédios públicos com a cor da campanha

Divulgação/PMSCS

a valores e crenças religiosas. Em 
geral, as famílias não têm conheci-
mento do protocolo do diagnóstico de 
morte encefálica, condição que permi-
te a doação. Por isso, a abordagem 
e acolhimento de médicos e demais 
profissionais de Saúde em momentos 
de perda é fundamental para nortear 

uma assistência pautada na ética e 
humanização, com foco na maior 
aceitação das famílias ao ato. 

DADOS 
Segundo o Ministério da Saúde, 

que custeia via Sistema Único de Saú-
de (SUS) 95% dos procedimentos no 

País, atualmente mais de 30 mil brasi-
leiros aguardam na fila de transplantes. 
Um doador pode beneficiar mais de 
12 pessoas com os seguintes órgãos: 
córneas, coração, pulmões, rins, fígado, 
pâncreas, ossos, pele e artérias. Para 
ser doador não é preciso registrar do-
cumentos. Basta comunicar a família.  
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O Centro de Pesquisas da Facul-
dade de Medicina do ABC (CEPES-
FMABC), em parceria com o Centro 
Multidisciplinar de Estudos Clínicos 
(CEMEC), está com pesquisa em anda-
mento para tratamento da insuficiência 
cardíaca. O objetivo é testar uma nova 
medicação, já disponível no mercado, 
porém atualmente destinada a outras 
patologias.

Para participar do estudo é pre-
ciso ter mais de 18 anos, comprovar 
diagnóstico da doença e apresentar 
ecocardiograma feito nos últimos cinco 
meses. Após aprovação nos protocolos 
exigidos pelo estudo, o paciente deverá 
fazer uso contínuo da medicação du-
rante, no mínimo, três anos, uma vez 
por dia. A medicação via oral promove 
a eliminação de glicose pela urina e 
expele o sódio e excesso de líquidos, o 
que proporciona alívio dos sintomas.

Inicialmente, o paciente incluído no 
estudo clínico passará por consultas 
mensais na unidade de pesquisa de 
São Bernardo do CEMEC (Rua Silva 

Jardim, 187, salas 63 e 64) para ava-
liação e dispensação do medicamento. 
Posteriormente as consultas serão rea-
lizadas a cada quatro meses, sempre 
sob monitoramento dos médicos e 
pesquisadores da unidade.

A insuficiência cardíaca é caracteri-
zada pela dificuldade de bombear o san-
gue de maneira adequada e suficiente 
para suprir as necessidades dos tecidos 
e órgãos. Apesar de grave, o tratamento 
adequado pode proporcionar alívio de 
sintomas, melhora da qualidade de vida 
e, principalmente, aumentar a estimativa 
de vida do paciente.

O prazo máximo previsto para in-
serção de novos pacientes na pesquisa 
é junho de 2019. Interessados podem 
entrar em contato pelo telefone (11) 
4317-0405.

LEGISLAÇÃO
Todos os estudos conduzidos pelo 

Centro de Pesquisas da Faculdade de 
Medicina do ABC recebem aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da FMABC, do Comitê Nacional de Ética 
em Pesquisa (CONEP) e da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (AN-
VISA).

A realização de um estudo clínico 
envolve diversos profissionais, como 
médicos investigadores, farmacêuticos, 
enfermeiros, biomédicos e biólogos, 
entre outros, além dos pacientes. Os 
voluntários são informados pelo médico 
responsável sobre todos os procedimen-
tos e objetivos antes da participação em 
qualquer estudo. Caso aceite participar, 
um “termo de consentimento livre e es-
clarecido” é assinado para garantir que 
todas as informações foram passadas 
previamente. O paciente pode sair do 
protocolo de estudo quando quiser.

É importante destacar que o CE-
MEC não realiza o diagnóstico da 
doença, sendo necessário que o pa-
ciente comprove a patologia por meio 
de avaliação médica prévia e exames. 
Desde 2010, cerca de 3 mil pacientes 
já participaram de pesquisas clínicas 
na unidade.

Com quase 50 anos de his-
tória, a Faculdade de Medicina 
do ABC não é destaque apenas 
na área acadêmica, com ensino 
de ponta, assistência, extensão e 
pesquisa. Neste 2018, a institui-
ção se lança novamente no campo 
do showbiz e promove a “Feiju-
cAssex” – feijoada organizada 
pela Associação dos Ex-Alunos da 
FMABC (ASSEX), que levará ao 
campus universitário show com o 
grupo Inimigos da HP. Com intuito 

noVidade

festa

Medicina ABC abre estudo para
tratamento de insuficiência cardíaca

Ex-alunos da MedABC organizam feijoada
para 500 pessoas com show do Inimigos da HP

Sintomas são falta de ar, fadiga e batimentos acelerados; pacientes interessados devem comprovar diagnóstico da doença

Iniciativa da Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina do ABC, a 6ª edição da “FeijucAssex” ocorrerá em 25 de agosto (sábado)

de promover a confraternização 
entre todas as turmas formadas 
na Medicina ABC, o encontro 
ocorrerá em 25 de agosto para 
cerca de 500 convidados.

A apresentação ao vivo do gru-
po Inimigos da HP marca a sexta 
edição da FeijucAssex. Nos anos 
anteriores, o campus universitário 
recebeu nomes como Jorge Ara-
gão, Leci Brandão, Demônios da 
Garoa, Jair Rodrigues, Fundo de 
Quintal e Sambô.

SERVIÇO
A FeijucAssex 2018 ocorrerá em 

25 agosto (sábado), das 13h às 21h 
– com buffet de feijoada à vontade 
das 13h às 18h. Haverá show ao 
vivo com o grupo Inimigos da HP. 
Os ingressos também dão direito a 
open bar, custam R$ 250,00 e estão 
à venda pelo site https://blacktag.
com.br/eventos/2247/feijucassex. A 
Faculdade de Medicina do ABC fica 
na Av. Lauro Gomes, 2.000, Vila Sa-
cadura Cabral, em Santo André.

Divulgação
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Responsável pela produção de 
conhecimento na área da saúde dos 
estudantes, o Serviço de Orientação 
Psicológica ao Aluno da Faculdade de 
Medicina do ABC (SEPA-FMABC) com-
pleta 20 anos neste 2018 com a marca 
de mais de 8.000 atendimentos realiza-
dos aos alunos – mais da metade em 
procura espontânea (52%) e feedback de 
97,4% para “totalmente satisfeitos”. Por 
meio da disciplina de Psiquiatria, a FMA-
BC iniciou os trabalhos nessa área em 
1998, quando instituiu o SEPA. À época, 
a assistência aos estudantes estava sob 
responsabilidade de somente um profes-
sor da Psiquiatria, o Dr. Sergio Baldassin. 
Dez anos mais tarde, em 2008, a inicia-
tiva ganhou reforço do GAIA - Grupo 
de Atenção Integral ao Acadêmico, que 
incorporou dois psicólogos e mais um 
psiquiatra à assistência.

Após duas décadas de apoio ao 
aluno, percebe-se hoje uma onda de 
casos graves, com aumento significati-
vo da necessidade de farmacoterapia. 
“Tivemos no ano passado 104 casos 
novos, sendo 25% considerados graves, 

com classificação de ‘ultra high risk’. É 
um índice bastante preocupante, que 
reforça a necessidade de intensificar-
mos a atenção aos discentes”, afirma 
o professor de Psiquiatria da FMABC, 
fundador e coordenador técnico da Psi-
quiatria do SEPA, Dr. Sergio Baldassin, 
que explica o funcionamento do serviço: 
“Utilizamos o modelo conhecido como 
T4. São quatro atendimentos e, em se-
guida, o psicólogo ou psiquiatra avalia a 
necessidade ou não de mais quatro ses-
sões. Em média, com três atendimentos 
na Psiquiatria conseguimos equilibrar o 
aluno, que dá continuidade ao tratamen-
to com psicólogo. Em 44% dos casos 
temos que utilizar medicações”.

Segundo Baldassin, a ideia não é 
ter um serviço ambulatorial para acom-
panhamento permanente do aluno, mas 
sim oferecer acolhimento imediato, que 
privilegie a qualidade de vida, preserve a 
resiliência e, ao mesmo tempo, previna 
o agravamento de quadros de saúde 
mental a partir de tratamentos e dire-
cionamentos específicos.

Conforme levantamento do SEPA, 

Em março deste ano, o Dr. 
Sergio Baldassin e o professor 
Nilson Rodrigues, psicólogo do 
SEPA, estiveram em reunião na 
sede da Associação Médica Bra-
sileira (AMB) para apresentar o 
“Projeto nacional de promoção 
de saúde e prevenção do suicídio 
entre estudantes de Medicina: 
FORSA-ABEM”. A iniciativa de 
criar esta rede nacional de cui-
dadores e pesquisadores surgiu 
a partir de trabalho iniciado pe-
los dois docentes da FMABC em 
2015, no Congresso Brasileiro de 
Educação Médica (COBEM), da 
Associação Brasileira de Educa-
ção Médica (ABEM). Na ocasião 

assistência ao estudante

Serviço de Orientação Psicológica ao Aluno
completa 20 anos na Medicina ABC

Ao longo de duas décadas foram mais de 8 mil atendimentos a estudantes da Faculdade de Medicina do ABC

Professor de Psiquiatria da FMABC, Dr. Sergio Baldassin, e o psicólogo Nilson Rodrigues da Silva

Docentes apresentam projeto nacional de prevenção ao suicídio entre estudantes

nos últimos 4 anos houve aumento pro-
gressivo dos transtornos depressivos. 
Somente no ano passado foram 11 
tentativas de suicídio e uma internação. 
Por essa razão, foi criada em 2017 uma 
Comissão de Qualidade de Vida na FMA-

BC, proposta pelo professor titular de Psi-
quiatria, Dr. Arthur Guerra, cujo objetivo 
é avaliar todas as ações relacionadas ao 
atendimento aos estudantes no campus. 
A ideia central é propor estratégias não 
apenas para aperfeiçoar os serviços 

existentes, mas que também reforcem o 
hábito de alunos, professores e instituição 
de colaboração contínua na cultura de 
ensinar, promover e garantir a busca da 
resiliência, como um objetivo educacional 
na formação dos futuros médicos.

Medicina, quando apresentou o 
projeto. “O trabalho foi muito bem 
recebido e deve gerar outra im-
portante parceria, consagrando 
a efetividade de iniciativas do 
SEPA na produção de conhe-
cimento no território nacional e 
divulgando o nome da FMABC”, 
considera o docente.

A ideia, a partir de agora, é 
buscar financiamento para viabi-
lizar um site específico do FOR-
SA-ABEM, estruturar um núcleo 
para o projeto, criar uma campa-
nha nacional de conscientização 
sobre a temática e desenvolver o 
primeiro levantamento nacional 
sobre o problema. 

houve o primeiro “Fórum dos Serviços 
de Apoio ao Estudante de Medicina”, 
o FORSA, que contou com pouca 
adesão. No entanto, hoje são mais de 
300 participantes ativos no FORSA, 
com inserção de 100 escolas médicas 

de 20 estados brasileiros.
A proposta apresentada este 

ano pelos docentes da Medicina 
ABC na AMB teve ampla aprova-
ção dos membros das instituições 
presentes, entre as quais: Conselho 

Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (CREMESP), Associação 
Brasileira de Estudos e Prevenção 
de Suicídio (ABEPS), Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), Associação Brasileira de 
Psiquiatria (ABP), Grupo de Assistên-
cia Psicológica ao Aluno da FMUSP 
(GRAPAL), e Sistema de Acreditação 
de Escolas Médicas (SAEME), além 
da própria AMB e da ABEM.

Em 16 abril, o professor Ser-
gio Baldassin esteve em Brasília, 
na sede do Conselho Federal de 
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Prefeitura assina contrato com empresa especializada no método terapêutico; serão feitos 720 atendimentos mensais

Equipamento vai substituir unidade atual que funciona em prédio alugado

São Bernardo zera fila de espera para  
tratamento de equoterapia

Prefeitura autoriza construção do novo CAPS Silvina

Hospital de Urgência tem 
obras avançadas e construção 

chega ao último andar 

O prefeito de São Bernardo Orlando 
Morando anunciou, em 4 de julho, a rea-
lização de mais um planejamento conclu-
ído na Saúde do município. Trata-se do 
fim da fila de espera para o tratamento 
de equoterapia — método terapêutico e 
educacional que utiliza o cavalo no pro-
cesso de reabilitação de pacientes com 
comprometimentos físicos ou mentais. São 
Bernardo é a única cidade do Grande ABC 
com estrutura própria para o serviço.

Cerca de 180 atendimentos, entre adul-
tos e crianças, serão realizados semanal-
mente no Centro Municipal de Equoterapia 
da cidade, localizado na Avenida Wallace Si-
monsen, 1.750, no bairro Nova Petrópolis.

Para solucionar a espera e oferecer 
atendimento especializado, o município 
contratou uma empresa que ficará respon-
sável pelo fornecimento dos cavalos, ma-
nejo, manutenção do espaço e também de 
todos os equipamentos utilizados durante 
a terapia. O valor do vínculo foi firmado 
em R$ 24,3 mil por mês, com vigência 
de 12 meses.

Acompanhado do secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple, e da coor-
denadora do Centro Especializado em 
Reabilitação (CER), Renata Rocha, o 
prefeito visitou o local e conversou com 
pais e pacientes. “Atenderemos os 100 
pacientes que estavam na fila de espera. 

Um tratamento como este, por meios 
particulares, custa em média R$ 400 
cada sessão”, ressaltou Morando.

A equoterapia é um método exitoso 
em pacientes com síndrome de Down, 
paralisia cerebral, derrame, esclerose 
múltipla, hiperatividade, autismo, entre 
outras patologias. Para ter acesso ao 
tratamento, é preciso ter encaminha-
mento do Centro Especializado em 
Reabilitação (CER) ou dos Centros de 
Atenção Psicossociais (CAPSs), onde 
são feitas avaliações. A terapia é realiza-
da por três fisioterapeutas especialistas 
em equoterapia, uma terapeuta ocupa-
cional e cinco auxiliares de pista.

A Prefeitura de São Bernardo, 
por meio da secretaria de Saúde, au-
torizou dia 28 de junho a construção 
do novo CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial) Silvina, localizado na 
Rua Oswaldo Stuchi, 390, no bairro 
Selecta. A nova estrutura irá substituir 
a atual unidade que funciona em pré-
dio alugado. No local serão atendidos 

cerca de 300 pacientes.
O prefeito de São Bernardo, Or-

lando Morando, assinou a ordem de 
serviço para início das obras ao lado do 
terreno onde será construída a unidade. 
Acompanhado do secretário de Saúde, 
Dr. Geraldo Reple, demais secretários, 
vereadores, lideranças, moradores e 
pacientes, Morando salientou que trata-

se de mais um compromisso da gestão 
que é tirado do papel. 

A empresa contratada para o 
serviço deve cumprir os trabalhos 
em 15 meses, ou 1 ano e meio. 
Após o evento, o prefeito vistoriou 
a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Selecta e conversou com funcionários 
e pacientes.

Depois de consolidar ritmo ace-
lerado para os serviços do futuro 
Hospital de Urgência (HU), localizado 
no Centro da cidade, a Prefeitura de 
São Bernardo anunciou em junho 
o início da construção do oitavo e 
último andar do prédio.

O prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando, acompanhado do se-
cretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, 
vistoriou o andamento dos serviços, 
confirmando também que o projeto 
já atingiu 45% de execução. “Na pri-
meira vistoria, não tínhamos dimen-
são de como seria o hospital. Hoje, 
podemos dizer que esse sonho está 
se tornando realidade e deixando 
de ser uma promessa. Retomamos 
uma obra que estava abandonada e 
entregaremos um hospital com estru-
tura e atendimento de qualidade. É 
uma enorme conquista para a nossa 
cidade”, destacou o prefeito.

No início da gestão, em janei-
ro de 2017, o canteiro apresen-
tava menos de 1% dos serviços 

realizados.“Inicialmente, foi pro-
metido 207 novos leitos. Porém, 
conseguimos remodelar a parte 
interna e passamos a oferecer 250 
acomodações, sendo 236 leitos e 
14 poltronas. Quando o HU estiver 
em funcionamento, teremos o dobro 
da capacidade de leitos existentes 
no Hospital e Pronto-Socorro Cen-
tral”, disse. 

Além de melhorar a Saúde do 
município, a construção também está 
oferecendo mais oportunidades de 
emprego. Atualmente, 290 funcioná-
rios trabalham diretamente na obra 
e 900 de forma indireta. Quando a 
unidade estiver em funcionamento, 
cerca de 1.500 profissionais irão 
atuar no prédio. 

O prazo do término das obras do 
Hospital de Urgência é em 2019 e o 
início do atendimento será em 2020. 
Até o momento, foram utilizados R$ 
43 milhões dos R$ 107,9 milhões que 
estão previstos para a finalização 
do projeto.

pioneira no aBc

saúde mental

ritmo acelerado

Técnica utiliza cavalos no processo de reabilitação de pacientes com comprometimentos físicos e mentais

Omar Matsumoto/PMSBC

Prefeito Orlando Morando e 
secretário de Saúde, 
Dr. Geraldo Reple, 
vistoriaram os trabalhos 
em junho

Omar Matsumoto/PMSBC
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Equipes produzem bolsas térmicas e puffs com materiais de reciclagem; unidade inaugura dois murais para exposição de iniciativas sustentáveis

Hospital de Francisco Morato promove 
evento no Dia Mundial do Meio Ambiente

Emílio Ribas organiza palestras e  
oficinas sobre saúde ambiental

Plantio de mudas no AME-SA

A Comissão de Gerenciamento 
de Resíduos do Hospital Estadual de 
Francisco Morato realizou dias 5 e 6 de 
junho diversas atividades ligadas ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, comemora-
do anualmente em 5 de junho. Todos os 
anos a Organização das Nações Unidas 
(ONU) dá um tema diferente à data. O 
objetivo é fornecer ideias de iniciativas 
que promovam a conscientização da 
população para preservar e proteger 
o meio ambiente. Em 2018 o tema é 
“Acabe com a Poluição Plástica”.

Diversas ações foram organizadas 
pelos funcionários do hospital simultanea- 
mente nos dois dias de evento. Houve 
exposição de bolsas térmicas feitas a 
partir da reciclagem de banners, além de 
puffs produzidos com material reciclável 
de pneus; explicação sobre as funciona-
lidades do minhocário do hospital; insta-
lação de mural com informações sobre o 
ciclo de reciclagem do óleo de cozinha; 
orientação de como montar um vaso de 
flor autoirrigável com garrafa pet; inau-

guração de dois murais fixos com dados 
sobre as ações desenvolvidas na área de 
Sustentabilidade, além de sorteio de brin-
des feitos com material reciclável como 
bolsas, nécessaires, porta notebook e 
porta moedas. Em prol da diminuição 
do desperdício de alimentos, a equipe 
serviu aos colaboradores bolo de casca 
de banana e suco de couve, verdura re-
tirada da horta orgânica inaugurada no 
começo do ano na unidade.

“O resultado do evento superou 
todas as expectativas. De forma muito 
organizada, a equipe mostrou todas as 
iniciativas e boas práticas que já promo-
vemos na área ambiental. Agora, entre 
as próximas ações estão a organização 
de uma oficina semanal de artesanato e 
campanhas para redução do consumo 
de papéis e copos descartáveis”, disse 
o diretor-geral, Dr. Nelson Seixas. 

RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL
O hospital tem aumentado o enga-

O Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II do Guarujá realizou, de 4 a 8 de 
junho, diversas atividades relacionadas 
à Semana do Meio Ambiente.

A arquiteta urbanista, especialista 
em Educação Sócio Ambiental e pro-
fessora universitária Lucia Helena da 
Silva ministrou a palestra “O papel de 
cada cidadão para preservação do meio 
ambiente” para todos os funcionários. 
Já o Tenente Fernando Burgos Garcia 
da Polícia Militar falou sobre a atuação 
do 3º Batalhão Polícia Militar Ambiental 
no Guarujá. 

Os pacientes também tiveram a opor-
tunidade de participar do evento por meio 
do Grupo de Humanização, que propor-
cionou uma oficina para confecção de 

Também em comemoração 
ao mês do meio ambiente, o AME 
Santo André, em parceria com o 
setor de Sustentabilidade da Fun-
dação do ABC, realizou evento 
para plantio de duas mudas de 
árvores cedidas pelo Departamen-
to de Parques e Áreas Verdes da 
Prefeitura de Santo André.

O evento ocorreu no dia 29 de 
junho e contou com a participação 

dos colaboradores e diretoria da 
unidade, que ajudaram a realizar 
o plantio das mudas. 

O AME Santo André possui 
programas de reciclagem e pre-
servação do meio ambiente junto 
à comunidade, como recolhimento 
de pilhas usadas, reciclagem de 
papel, papelão e plástico, recolhi-
mento de óleo de cozinha usado, 
entre outras ações. 

5 de Junho

Funcionários organizaram diversas atividades de conscientização e sortearam brindes

itens originados de materiais recicláveis, 
como sacolas e porta canetas.

A Comissão de Gerenciamento de 
Resíduos promoveu dinâmicas com 
colaboradores de todas as áreas, a 
fim de reorientar e fixar os conceitos 

relacionados ao descarte correto de re-
síduos, bem como salientar as iniciativas 
sustentáveis desenvolvidas na unidade, 
como a participação na Rede Hospitais 
Saudáveis e no Desafio 2020 – A Saúde 
pelo Clima.

jamento dos colaboradores sobre ações 
sustentáveis. Em janeiro, a unidade 
inaugurou uma horta orgânica próximo à 
recepção do hospital, em área de 100m². 
Entre os itens plantados estão: alface 
mimosa, alface roxa, rúcula, agrião, 
almeirão, couve manteiga, repolho, to-

mate, maracujá, além de temperos como 
manjericão, salsa, coentro e cebolinha. 
Os alimentos são consumidos por fun-
cionários e também foram inclusos nas 
dietas dos pacientes.

A equipe de Manutenção também 
criou dois minhocários, elaborados em 

baldes que iriam para o lixo. Neles, fo-
ram acrescentados restos de legumes, 
cascas de frutas e até saquinhos de 
chá. Estes itens, misturados com terra 
e minhocas, transformam-se em uma 
“terra preta” com grânulos chamados 
de húmus, um adubo orgânico. 

Funcionários organizaram oficina entre pacientes para produção de itens com materiais recicláveis

Nilze Favero, gerente administrativa do AME Santo André
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Trabalho da disciplina de Neurologia da FMABC contará com novos mutirões até meados de 2019 para avaliação de 200 pacientes da região

Estudo epidemiológico inédito mapeará perfil de
pacientes com esclerose múltipla no Grande ABC

panorama regional

A disciplina de Neurologia da Facul-
dade de Medicina do ABC deu início neste 
ano ao primeiro estudo epidemiológico 
em esclerose múltipla da região do ABC 
Paulista. Trata-se de trabalho multidisci-
plinar e abrangente, que pretende traçar 
o perfil dos pacientes da região a partir de 
avaliações com médicos neurologistas, 
dermatologistas e otorrinolaringologistas, 
psicólogos e fonoaudiólogos – estes últi-
mos, responsáveis pelas áreas de disfa-
gia (dificuldade de engolir), voz e olfato. 
Médicos residentes e alunos de Medicina 
completam a equipe da pesquisa.

Até meados de 2019 serão diversos 
mutirões para avaliação multidisciplinar de 
200 pacientes da região do ABC – todos 
cadastrados nos ambulatórios da FMA-
BC. O primeiro ocorreu em 12 de maio e 
recebeu 20 pacientes. “Este é um estudo 
amplo, pelo qual buscamos conhecer o 
perfil das pessoas com esclerose múltipla 
nas sete cidades do ABC. Os aspectos 
epidemiológicos e de saúde são avaliados, 
bem como a rotina de tratamento desses 
pacientes e as sequelas deixadas pelos 
surtos que acompanham a evolução do-
ença”, detalha a Dra. Margarete de Jesus 

Carvalho, professora de Neurologia e co-
ordenadora do Ambulatório de Distúrbios 
de Movimento da FMABC.

Segundo a especialista, em novem-
bro de 2017 foi realizado o projeto piloto 
do estudo, quando foram convocados 
seis pacientes para passar com a equi-
pe multiprofissional na Faculdade de 
Medicina do ABC. “Queríamos ter ideia 
da aceitação deste projeto junto aos pa-
cientes e também do tempo necessário 
para realizar as entrevistas e todas as 
avaliações no mesmo dia, tanto com os 
médicos quanto com os psicólogos e fo-
noaudiólogos”, explica Dra. Margarete, 
que acrescenta: “A experiência inicial foi 
muito positiva e encaramos o desafio de 
um mutirão maior, em maio deste ano, 
para 20 pacientes. Novas edições serão 
programadas, conforme a agenda dos 
profissionais envolvidos no trabalho”.

Para a aluna do 3º ano de Medicina, 
Camila Sando, além da questão assisten-
cial, a pesquisa proporciona “uma visão 
mais abrangente sobre as pessoas, sobre 
o que elas sentem, e não apenas da do-
ença que elas têm”. A aluna completa: 
“Você acaba descobrindo os medos do 

paciente, as preocupações e o que ele 
ainda não entendeu. Vemos claramente 
a confiança no profissional, o que é muito 
bom. Considero que a humanização é o 
ponto que mais me agrada neste trabalho. 
Claro que também é muito importante a 
questão multidisciplinar da patologia. Mas 
esse acompanhamento pessoal, estar 
próximo, íntimo do paciente, é a maior 
contribuição para os acadêmicos nesse 
tipo de atividade”.

ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO
Moradora de São Bernardo, Ana 

Paula Tardelli, de 36 anos, aprovou a 
iniciativa ao participar tanto do projeto 
piloto quanto do primeiro mutirão. “Achei 
a ideia da pesquisa muito interessante. 
Pude passar com vários especialistas no 
mesmo dia, o que facilita muito, porque no 
SUS (Sistema Único de Saúde) as con-
sultas costumam demorar. Além disso, 
se tivesse algum problema, no próprio 
mutirão o pessoal da faculdade já fazia o 
encaminhamento. Graças a Deus não foi 
o meu caso e comigo estava tudo bem”, 
revelou a paciente, ao destacar o traba-
lho da Fonoaudiologia, que disponibilizou 

copa da rússia 2018

Colaboradores das sedes admi-
nistrativas da Fundação do ABC e 
da Central de Convênios participa-
ram em julho do “bolão” da Copa 
do Mundo de Futebol 2018. Orga-
nizada pelo funcionário do setor de 
Contabilidade da FUABC, Lucas 
Mazzini, a brincadeira já se tornou 
tradicional na instituição e ocorreu 
pela terceira Copa seguida. Ao todo 
foram 45 participantes e a grande 
novidade desta edição foi a aplica-
ção da tecnologia para atualização 
diária das pontuações, realizada via 
grupo específico de WhatsApp.

Funcionários da FUABC confraternizam em “Bolão” da Copa do Mundo
Antes do início da Copa, os par-

ticipantes receberam um arquivo de 
Excel com a tabela completa da pri-
meira fase da competição esportiva. 
Conforme o preenchimento dos pal-
pites dos resultados, os confrontos 
das fases seguintes eram disponibi-
lizados até a derradeira partida final. 
“A tabela completa, com todos os 
resultados e confrontos sugeridos 
foi entregue pelos participantes até a 
véspera do início da Copa do Mundo. 
Ao longo do torneio, cada resultado 
correto gerava uma pontuação, con-
forme regras específicas divulgadas 

previamente. O palpite preciso do re-
sultado tinha maior peso. Mas acer-
tar o time vencedor com o resultado 
final da partida errado também valia 
pontos”, exemplifica o organizador 
do bolão, Lucas Mazzini.

Na Copa da Rússia, a campeã 
foi a França, com a Croácia como 
vice. Já no Bolão da FUABC, o fun-
cionário da Central de Convênios, 
Rodrigo Biano, sagrou-se vence-
dor e foi o único a indicar a equipe 
francesa como vitoriosa. Amanda 
Novaes, também da Central, ficou 
em segundo lugar. Lucas Mazzini com o vencedor do bolão, Rodrigo Biano

Andre da Silva, Dra. Margarete e Ana Paula Tardelli no mutirão de esclerose múltipla

canetas com odores diversos para testar 
o olfato dos pacientes.

Ana Paula Tardelli foi diagnostica-
da com esclerose múltipla em julho de 
2011. Segundo a paciente, os primeiros 
sintomas começaram em 2007, mas o 
diagnóstico veio somente anos mais tar-
de. “Hoje estou bem melhor, tomando os 
remédios corretos. Antes eu caía muito e 
não sabia o motivo. Tive intercorrências 

da doença, mas estou muito melhor do 
que antigamente”, revela a paciente, que 
conta outro ponto positivo do tratamento: 
conheceu o namorado na Faculdade de 
Medicina do ABC, na sala de espera pela 
consulta de Neurologia. “O Andre também 
era paciente da Dra. Margarete e foi assim 
que nos conhecemos, há mais ou menos 
uns três anos. O tempo passou e já mo-
ramos juntos há dois anos”. 
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Evento aconteceu nos Estados Unidos e recebeu estudos acadêmicos de todo o mundo

Congresso Internacional de Medicina 
Integrativa premia trabalho da FMABC

Um trabalho sobre avaliação do nível 
de estresse em estudantes de Medicina, 
produzido por alunos e membros da di-
retoria da Liga Acadêmica de Medicina 
Integrativa da Faculdade de Medicina do 
ABC, recebeu o prêmio Young Investi-
gator Award, ou Prêmio Jovem Inves-
tigador, no Congresso Internacional de 
Medicina e Saúde Integrativa, realizado 
em maio nos Estados Unidos.

Trata-se do maior congresso 
mundial sobre Medicina Integrativa. A 
prática, como o próprio nome indica, 
busca maior integração e compreensão 
da saúde física e mental do paciente 
de acordo com uma visão holística e 
completa. São levados em considera-
ção corpo, mente e espírito, além de 
maior proximidade entre o profissio-
nal de saúde e paciente. “Obter essa 
premiação em um evento dessa im-
portância e competir com trabalhos do 
mundo inteiro é gratificante para a Liga, 
especialmente por ter sido constituída 
há poucos meses”, disse Dr. Renato 
Leça, patrono da Liga, professor da 

disciplina de Oftalmologia da FMABC 
e coordenador das disciplinas eletivas 
de Medicina Integrativa e Nutrologia 
com Prática Ortomolecular.  

O estudo premiado avaliou 98 estu-
dantes de Medicina da instituição, com 
idades entre 17 e 34 anos. A pesquisa 
consistiu na aplicação de um questio-
nário e na coleta de saliva matinal em 
jejum para mensuração dos níveis de 
cortisol, o melhor indicador bioquímico 
do nível de estresse. Segundo a pes-
quisa, cerca de 90% consideraram-se 
com estresse elevado ou muito alto e 
39% relataram cansaço extremo, dados 
que corroboraram com os resultados dos 
testes de cortisol. 

“O número de transtornos de estres-
se grave e suicídios é significativo em 
relação a todas as outras profissões. 
O tempo médio de vida dos médicos 
é menor em sete anos em relação aos 
outros profissionais de saúde. Por isso, 
é importante começarmos a estudar o 
assunto ainda na graduação e traçar 
estratégias para atenuar o problema”, 

em alta

disse o docente. 
O mesmo trabalho foi aceito no con-

gresso da International Stress Manage-
ment Association (ISMA-BR), entidade 
presente em 12 países e dedicada à 
pesquisa e prevenção do estresse no 
mundo. Este ano o evento foi entre 26 
e 28 de junho, em Porto Alegre. 

Além de Leça, participaram do es-
tudo o chefe do Laboratório de Análises 

Clínicas da FMABC, Dr. Fernando Fon-
seca, além das alunas Alana Degaspari 
Araújo, Adriana Wisnik Campos, An-
dreza Andrade, Carolina Guimarães e 
Júlia Pellegrim. 

PIONEIRISMO
A FMABC é pioneira na inserção 

da disciplina de Medicina Integrativa 
na graduação e já se tornou referên-

cia no meio acadêmico. Nos Estados 
Unidos e na Europa, por exemplo, 
todas as grandes universidades têm 
a disciplina em suas grades curricula-
res de graduação ou pós-graduação. 
Além das atividades científicas, a Liga 
desenvolve palestras regulares sobre 
temas pertinentes à área e acompanha 
o atendimento de pacientes no consul-
tório de homeopatia.

em agosto

A disciplina de Dermatologia da Faculdade 
de Medicina do ABC organiza em 4 de agosto 
o curso “Avanços na Dermatite Atópica”. A ati-
vidade de atualização para médicos ocorrerá 
das 8h30 às 13h, no anfiteatro da disciplina, no 
próprio campus universitário em Santo André.

Na oportunidade, especialistas na área 
abrirão espaço para discussões acerca das 
principais novidades terapêuticas, tratamentos 
disponíveis, consensos, novos medicamentos 
e estudos promissores em andamento. Interes-
sados podem obter mais informações e efetuar 
as inscrições pelo link: https://bit.ly/2Iucs5x.

Dermatologia organiza atualização  
em dermatite atópica e encontro 

sobre imunobiológicos
Já no dia 18 de agosto, a disciplina, por meio 

do Centro de Estudos Dermatológicos Kenji Toyo-
da, realizará o “Encontro Regional do Centro de 
Referência em Dermatologia da FMABC - Imu-
nobiológicos”. A atividade terá início às 8h30, no 
Anfiteatro David Uip da FMABC, e destacará a 
temática dos imunobiológicos em diversas áreas, 
entre as quais as de urticária, psoríase e artrite pso-
riásica, dermatite atópica e hidradenite supurativa. 
Também serão debatidos outros imunobiológicos e 
questões como biossimilares, ação judicial e ação 
administrativa. Interessados podem se inscrever 
pelo e-mail cekenjitoyoda@gmail.com.

Alunos e membros da diretoria da Liga Acadêmica de Medicina Integrativa da Faculdade de Medicina do ABC
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CONGRESSO NO PARANá 
Professor Titular de Química 
Analítica da Faculdade de 
Medicina da Fundação do 
ABC, o Dr. Horacio Dorigan 
Moya participou, em Foz do 
Iguaçu, no Paraná, da 41ª 
Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira de Química (RAS-
BQ). O evento aconteceu en-
tre 21 e 24 de maio e contou 
com a presença de alunos do 

CIPA PENITENCIáRIO – O 
Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário do Estado de São 
Paulo, gerido pela FUABC, re-
alizou dia 7 de junho a eleição 
dos novos membros da Comis-
são Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). Participaram 
da votação 320 dos 456 cola-
boradores da unidade. 

VIOLÊNCIA SEXUAL –  O Hos-
pital da Mulher de Santo André 
realizou em maio um evento 
com foco no enfrentamento dos 
casos de abuso e exploração 
sexual entre crianças e adoles-
centes. A unidade é referência 
em assistência às vítimas de 
violência sexual, agressão física 
e violência doméstica do muni-
cípio. A atividade contou com a 
presença da Juíza da Vara da 

BALANÇO VACINAÇÃO – A 
campanha de vacinação con-
tra gripe e febre amarela entre 
funcionários do campus uni-
versitário (FUABC, FMABC e 
Central de Convênios) somou 
números expressivos, segundo 
balanço divulgado pelo curso de 
Enfermagem da FMABC, que 
organizou a ação em 28 de maio 
e 18 de junho. Ao todo, foram 
aplicadas 985 doses contra gri-
pe e 330 para imunizar contra a 
febre amarela. 

3º ano do curso de Farmácia 
da FMABC, que inscreveram 
trabalhos científicos em for-

mato de pôster. Participaram 
do evento cerca de 1.700 aca-
dêmicos de todo País. 

Família da Comarca de Santo 
André, Dra. Teresa Cristina Ro-
drigues dos Santos, que abor-

dou o tema sobre da violência 
contra a mulher no âmbito da 
Lei Maria da Penha.




