
Alunos do Centro Universitário Saúde ABC organizaram entre 12 e 17 de agosto a 44ª edição do Comuabc - Congresso Médico Universitário do ABC, 
considerado o maior do gênero no País. Durante a semana foram promovidas dezenas de palestras, cursos teóricos e práticos, workshops e mesas 

redondas. A edição 2019 bateu recorde de trabalhos científicos, com 249 inscrições. Evento reuniu 850 congressistas e foi aberto pelo médico 
gerontólogo e referência mundial em envelhecimento humano, Dr. Alexandre Kalache. Pág. 3

Maior congresso médico universitário do País,  
44º Comuabc tem recorde de trabalhos inscritos
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conjuntamente acumula mais de 50 
milhões de álbuns e singles vendidos 
também já trabalhou com outros artis-
tas mundialmente consagrados como 
Coldplay, Rihanna e Jay-Z.

Em 2019, Kuroiwa expôs individual-
mente entre 23 de maio e 6 de junho na 

Casa do Brasil, em Madrid, na capital es-
panhola. Além de médico e artista plástico, 
Wagner Kuroiwa é diretor do Departamen-
to de Proteção à Saúde e Vigilâncias de 
São Bernardo e integra o Conselho de 
Curadores da Fundação do ABC, onde 
foi vice-presidente em 2017.

Conselho de Curadores (Titulares): Adriana Ber-
ringer Stephan; Ari Bolonhezi; Carolina Fargiore 
Dantas de Assis; Edson Raddi; Felix Saverio Ma-
jorana; Guilherme Andrade Peixoto; Hugo Macedo 
Junior; José Antonio Acemel Romero; José Cláudio 
Simões; Juarez Tadeu Ginez; Letícia Pedroso Re-
gis; Luiz Antonio Della Negra; Luiz Mario Pereira de 
Souza Gomes; Marcos Sergio Gonçalves Fontes; 
Pedro Luiz Mattos Silva Botaro; 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 Ane 
Graziele Plonkoski (São Caetano). 

Instituições gerenciadas: Faculdade de Medi-
cina 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 Anchieta, Hospital Municipal Universitá-
rio, 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 Sabin, Hospital São Caetano, 
Hospital Euryclides de Jesus Zerbini e Complexo 
Municipal de Saúde); 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.

Fundação do ABC 
Entidade Filantrópica de Assistência Social, 

Saúde e Educação 

presidente: Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes
Vice-presidente: Dra. Adriana Berringer Stephan
Secretário-geral: José Antônio Acemel Romero

Faculdade de Medicina do ABC
Diretor-geral: Dr. David Everson Uip

Vice-Diretor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Quem somos mensagem

Prestígio 

Hora de evoluir

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 Comunicação e Marketing da FUABC. Tex-
tos: Eduardo Nascimento e Maíra Sanches; 
Editoração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio 
Operacional (Textos e Fotos): Eduardo Nasci-
mento, Fernando Valini, Luciana Ferreira,  Maíra 
Sanches, Kamila Saar Donato, 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.

Ganhador do Grammy Awards em 
2017, o produtor de música canadense 
Jordan Young (conhecido como DJ 
Swivel) encomendou em julho um 
quadro/biografia do médico e artista 
plástico são-bernardense, Dr. Wagner 
Kuroiwa.

A obra inédita, de 1,25 x 1,22m, 
descreve a trajetória de sucesso do 
músico nascido em Toronto e hoje 
radicado em Los Angeles, nos Esta-
dos Unidos. A obra retrata desde o 
primeiro instrumento musical que teve 
em mãos na infância, um violino, até 
as inúmeras premiações – uma delas 
ao lado da cantora Beyoncé.

“A experiência é desafiadora e 
abre uma nova perspectiva pictórica, 
já que a pintura é um script dinâmico e 
multicolorido, de uma carreira, de toda 
uma vida”, disse Kuroiwa. DJ Swivel 
ganhou o Grammy Awards em 2017 
por ter mixado “Don´t Let Me Down”, 
do The Chainsmokers. O músico que 

Vencedor do Grammy, DJ canadense encomenda 
obra de médico e artista plástico de SBC

DESTAQUE ARTÍSTICO
Kuroiwa traz mais de 40 ex-

posições individuais no currículo 
e dezenas de coletivas. Em 1995, 
apresentou seus trabalhos ao lado 
de mestres como Manabu Mabe e 
Tikashi Fukushima, em exposições 
em São Paulo e Curitiba. 

Em outubro de 2017, a crítica do 
São Paulo Shimbun publicou: “Kuroiwa 
faz parte da geração de pintores descen-
dentes de japoneses que influenciaram 
a cena artística brasileira nas últimas 
décadas”. No mesmo ano, expôs na 
Pinacoteca da Associação Paulista de 
Medicina (APM), em São Paulo, estre-
ando seu novo espaço cultural. 

Em 2018, foi convidado a expor na 
Escola Paulista de Medicina (EPM), 
da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) – onde formou-se médico em 
1976. A mostra integrou o calendário 
oficial de comemorações pelo aniver-
sário de 85 anos da Escola. 

Dr. Wagner Kuroiwa, que integra o Conselho de Curadores da FUABC, junto à obra produzida

pansão comprometeu o planejamento 
mais refinado, detalhado e com visão 
de médio e longo prazos.

Chegou a hora de evoluir tam-
bém neste sentido. A Fundação do 
ABC é um patrimônio do Grande 
ABC e uma ferramenta de gestão 
primordial para a saúde da região 
e de todo o Estado. É dessa forma 
que deve ser vista e tratada! Não 
tenho dúvidas de que, a construção 
de alicerce firme, com garantias de 
maior segurança jurídica institucional 
e ampliação dos mecanismos de con-
trole, passa pela formalização de um 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) junto ao Ministério Público do 
Estado de São Paulo. Estamos tra-
balhando neste sentido. Vinculado 

Após um ano à frente da Presidên-
cia da Fundação do ABC, acredito que 
consegui tomar posse não somente 
de informações técnicas de contratos, 
convênios e serviços de saúde ofer-
tados à população. Mais do que isso, 
tomei posse do histórico da instituição, 
de sua missão educacional, através 
da Faculdade de Medicina do ABC 
(hoje Centro Universitário), das raízes 
nos municípios instituidores – Santo 
André, São Bernardo e São Caetano 
–, e do protagonismo assumido frente 
à prestação de serviços de Saúde no 
Estado de São Paulo.

Com mais de 50 anos de história 
e na condição de maior empregadora 
do Grande ABC, com cerca de 23 
mil funcionários diretos, a FUABC 

ao TAC, teremos um instrumento de 
compliance, que estabelecerá com 
clareza as obrigações e os limites de 
autonomia administrativa da FUABC, 
de suas unidades de saúde e dos 
respectivos gestores.

Vamos ratificar esses compromis-
sos perante o MP nos próximos dias, 
consolidando uma política de boas 
práticas na gestão administrativa e do 
absoluto respeito aos princípios cons-
titucionais da Administração Pública. 
Essa é uma evolução institucional opor-
tuna, sem precedentes e que servirá de 
base para os próximos passos, para os 
novos caminhos da FUABC.

Dr. Luiz Mario pereira de Souza gomes

presidente da FUABC

é parceira estratégica do Poder 
Público, capaz de executar em um 
único ano 14 milhões de exames e 
procedimentos e mais de 5 milhões 
de consultas e atendimentos. São 
indicadores extraordinários, alcan-
çados em função de muito trabalho, 
dedicação e comprometimento.

Neste contexto, também me dei 
conta de que o crescimento da FUA-
BC, especialmente na última década, 
ocorreu de forma acentuada e, sem 
dúvidas, desorientada. Neste processo 
de ampliação de contratos e de novas 
parcerias, sinto que faltou olhar para 
dentro, trabalhar bases sólidas e pro-
cessos de trabalho mais consistentes. 
Certamente, a preocupação com a 
execução de serviços em franca ex-
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semana acadêmica

Alunos do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) organizaram de 12 
a 17 de agosto a 44ª edição do Con-
gresso Médico Universitário do ABC, 
o Comuabc. Considerado o maior do 
gênero no País, o evento tem como 
objetivo complementar a formação 
acadêmica e desenvolver a pesquisa 
científica na graduação. Ao longo de 
quatro décadas foram mais de 20 mil 
participantes e profissionais da saúde 
como palestrantes ou membros de 
comissões julgadoras. 

A palestra de abertura, em 12 de 
agosto, ocorreu no Anfiteatro David 
Uip, no campus universitário em San-
to André. Foi ministrada por um dos 
mais renomados especialistas em 
envelhecimento humano no mundo, 
área que estuda há mais de 40 anos, 
Dr. Alexandre Kalache. O médico é 
formado pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre 
em Medicina Social pela University 
of London e doutor em Saúde Pública 
pela University of Oxford. O tema da 
palestra foi “Vocês estão preparados 
para serem médicos no século XXI ou 
vão ficar voltados ao passado?”.

Entre 1994 e 2008 o professor e 
pesquisador foi diretor do Departa-
mento de Envelhecimento e Saúde 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Também atuou como docente 
associado e pesquisador sênior na 
Universidade de Oxford, além de ter 
fundado o Departamento de Epide-
miologia do Envelhecimento da Lon-
don School of Hygiene and Tropical 
Medicine, a mais importante Escola 
de Saúde Pública do Reino Unido. 
Atualmente o médico gerontólogo é 
presidente do Centro Internacional de 
Longevidade Brasil (ILC-BR, da sigla 
em inglês para International Longevity 
Centre) e copresidente da Aliança Glo-
bal de ILCs, que reúne 17 países. 

A mesa de abertura da 44ª edição 
do Comuabc foi composta pelo reitor 

Referência mundial em envelhecimento  
humano faz abertura do 44º Comuabc

Maior congresso médico universitário do País ocorreu entre 12 e 17 de agosto no Centro Universitário Saúde ABC

Comissão organizadora e o palestrante de honra, Dr. Alexandre Kalache;  
no destaque Dr. Luiz Mário pereira de Souza gomes e Dr. David Uip

Alunos durante aula de sutura no Laboratório Cirúrgico da FMABC No Siecs, mesa de debates abordou o tema “Doenças raras: atuação da equipe multiprofissional”

Dr. David Uip, pelo presidente da Fun-
dação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira 
de Souza Gomes, pelas professoras 
Davimar Miranda Maciel Borducchi, 
Simone Holzer e Roseli Sarni, além 
das discentes Júlia Aith Balthazar e 
Sofia Fernandes Maestro. 

“A cada ano o evento tem demons-
trado a dedicação e o comprometimen-
to do Centro Universitário Saúde ABC 
ao oferecer uma semana de atividades 
extracurriculares, aproximando alunos 
do meio científico e atualizando os par-
ticipantes sobre o que há mais recente 
em pesquisa e prática médica”, disse 
a presidente do 44º Comuabc, Júlia 
Aith Balthazar.

pROgRAMAÇÃO CIENTÍFICA
A edição 2019 do Comuabc teve 

249 trabalhos científicos inscritos, re-
corde do evento. Ao todo, 840 congres-
sistas se inscreveram para participar. 
Os professores homenageados nesta 
edição foram Dr. David Uip, Dra. Da-
vimar Miranda Maciel Borducchi, Dra. 
Maria Cristina Guerra Passarelli, Dra. 
Carmen Silvia Molleis Galego Miziara, 
Dr. Afonso Polimanti, Luan Salgueiro 
de Aguiar e Renata Aranha.

Ao longo da semana foram promo-
vidas dezenas de palestras, atividades 
teórico-práticas, workshops, cursos e 
mesas redondas acerca dos mais di-

versos temas e com profissionais reno-
mados, além da apresentação de tra-
balhos científicos, proporcionando aos 
participantes o que há de mais recente 
em pesquisa e atuação médica.

A festa de encerramento do 
evento científico foi realizada dia 17 
de agosto, no Buffet Mediterrâneo, 
em São Paulo. A confraternização 
contou com jantar e premiação dos 
melhores trabalhos.

SIECS 2019
A 7ª edição do Simpósio Interna-

cional de Educação em Ciências da 
Saúde (SIECS) também contou com 
atividades acadêmicas durante toda 
a semana no campus universitário. 
As palestras foram organizadas se-
paradamente pelos centros acadê-
micos (C.As) de cada graduação, 
sendo elas Enfermagem, Farmá-
cia, Fisioterapia, Gestão em Saúde 

Ambiental, Nutrição, Tecnologia em 
Gestão Hospitalar, Tecnologia em 
Radiologia e Terapia Ocupacional. 
Este ano o tema do simpósio foi 
“Olhar sistêmico em saúde e conste-
lações multiprofissionais”. O evento 
contou com palestra de abertura do 
reitor do Centro Universitário Saú-
de ABC, Dr. David Uip, que falou 
sobre o impacto das arboviroses 
emergentes no Brasil.
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Remédios antes disponibilizados em duas unidades passam a ser ofertados em quatro locais

Santo André amplia pontos para dispensação 
de medicamentos psicotrópicos

Com o objetivo de aumentar a oferta 
e acesso a medicamentos psicotrópi-
cos, a Prefeitura de Santo André está 
ampliando os pontos de dispensação 
destes remédios, que antes eram dis-
ponibilizados apenas nos Centros de 
Especialidades I e II. A ampliação dos 
locais de distribuição, que começou em 
dezembro de 2018 com a inclusão da 
Unidade Saúde da Família Jardim Al-
vorada, recebeu o reforço da Policlínica 
Parque Novo Oratório dia 15 de julho.  

Desta forma, o município de Santo 
André, que antes contava com duas far-
mácias dispensadoras de medicamentos 
psicotrópicos, passa a ter quatro farmácias 
com farmacêutico em período integral.

“O programa Qualisaúde tem o ob-
jetivo de qualificar o cuidado na rede de 
atenção à saúde. Com a reestruturação 
da rede de atenção básica, todos os ter-
ritórios terão a implantação da estratégia 
de acolhimento de porta, o que impactará 
diretamente no cuidado ao usuário. Tam-
bém haverá uma descentralização das 

Locais de dispensação de  
medicamentos psicotrópicos:

• Centro de Especialidades I
Avenida Ramiro Colleoni, nº 220 - Centro  
(de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

• Centro de Especialidades II
Rua Xavier de Toledo, nº 517 – Centro  

(de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30)

• USF Jardim Alvorada
Rua Dr. Almenor Jardim Silveira, s/nº, Jardim Alvorada  

(de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

• Policlínica Parque Novo Oratório
Rua Tunísia, s/nº, Parque Novo Oratório - esquina com a Rua Madagascar  

(de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h) 

fácil acesso

Policlínica Parque Novo Oratório torna-se mais um local para retirada

Angelo Baima/pSA

Em comemoração ao mês do 
meio ambiente, a comissão do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviço de Saúde (PGRSS) do Am-
bulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Santo André, em parceria 
com o setor de Sustentabilidade e 
funcionários, realizou dia 27 de junho 
o plantio de três mudas nos jardins da 
unidade. Também foram instalados 
três coletores de bitucas de cigarro 
(“bituqueiras”), feitas das sobras de 
canos de PVC utilizados na manuten-
ção das instalações hidráulicas.

A unidade conseguiu a doação 
de uma muda da planta herbácea 
Aningapara, também conhecida 
como “Comigo-ninguém-pode”, uma 

sustentabilidade

Plantio de mudas marca Dia Mundial do Meio Ambiente no AME Santo André 
de abacateiro e outra de erva cidreira. 
Todas foram plantadas com auxílio da 
equipe da Manutenção e dos funcioná-
rios voluntários. 

“O AME Santo André tem convicção 
de que os recursos naturais são finitos 
e, por isso, precisam ser preservados. 
Com nossas ações visamos alcançar 
o maior número possível de pessoas, 
bem como alertar para a importância 
da preservação do meio ambiente e da 
destinação correta de nossos resíduos, 
contribuindo com a qualidade de vida e 
saúde de todos”, disse o diretor-geral, 
Dr. Manoel Miranda. 

O Dia Mundial do Meio Ambiente 
é comemorado dia 5 de junho em di-
versos países e foi instituído pela Or-

Iniciativa envolveu equipe das áreas administrativas e assistenciais

ganização das Nações Unidas (ONU) 
em 1972. O tema da campanha deste 
ano foi a poluição do ar. O objetivo da 
data é chamar a atenção da população 

para os problemas ambientais e a im-
portância da preservação dos recursos 
naturais em esfera global. Embora 
a data oficial seja comemorada dia 

5, as ações voltadas à preserva-
ção, conservação e manutenção 
do meio ambiente são realizadas 
durante todo o mês de junho.

farmácias que distribuem psicotrópicos, 
oferecendo maior ganho para a popu-
lação”, explicou o diretor de Atenção à 
Saúde, Victor Oliveira Chiavegato.

A Secretaria de Saúde pretende 

expandir a dispensação desses medica-
mentos para mais outras cinco unidades 
de saúde. “Considerando que o acesso 
a medicamentos é um dos indicadores 
que mensuram os avanços na concre-

tização do direito à saúde e estando o 
tratamento em saúde mental inserido no 
contexto da integralidade do cuidado, é 
importante expandir os locais de dispen-
sação dos medicamentos controlados de 

maneira que os usuários tenham acesso 
nas farmácias mais próximas de suas 
residências”, afirmou a coordenadora 
técnica de Assistência Farmacêutica, 
Claudia Baseio Papa.
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Certificação Qmentum Internacional Diamante é aplicada em mais de 30 países e atesta alto desempenho em qualidade e segurança

Ao todo, 30 leitos neonatais e do Método Canguru foram habilitados pela União após publicação de portaria

Hospital de Clínicas é o primeiro equipamento  
municipal do Brasil a receber certificação internacional 

O esforço da atual Administração 
de São Bernardo em proporcionar 
saúde pública de qualidade foi mais 
uma vez reconhecido. Em cerimônia 
realizada dia 10 de julho, o prefeito 
Orlando Morando recebeu do diretor 
técnico do IQG (Instituto Qualisa de 
Gestão), Bruno Farras, a certificação 
Qmentum Internacional Diamante para 
o Hospital de Clínicas (HC), o que tor-
nou a unidade o primeiro equipamento 
municipal do Brasil a conquistar uma 
das mais conceituadas acreditações 
em saúde em nível internacional pela 
excelência nos serviços prestados. 

O ato foi realizado na própria unidade 
– localizada na Estrada dos Alvarengas, 
nº 1.001 – e teve a presença do secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple, da diretora-
geral do Complexo Hospitalar, Dra. Agnes 
Faria Ferrari, e do diretor técnico do HC, 
Dr. Roberto Ramos Filho.

Aplicado em mais de 30 países, o 
Qmentum International é um modelo 
de avaliação de serviços de Saúde que 
assegura às organizações atenderem 
aos requisitos internacionais de gover-
nança e boas práticas assistenciais, 
desde a identificação dos pacientes, 
administração de medicamentos, hi-
gienização, protocolos, entre outros. 

são bernardo

gabriel Inamine/pMSBC

Para o prefeito, o título é motivo 
de orgulho para a população e muito 
esforço conjunto. “Reconheço que sou 
exigente quando o assunto é Saúde. 
Este ano o investimento no setor será 
de R$ 1 bilhão, que só foi possível 
depois de recuperarmos o equilíbrio 
financeiro da nossa cidade. Nossa 
meta é implantar em todos os equi-
pamentos o padrão atingido pelo HC”, 

reforçou Morando.
Dr. Geraldo Reple, secretário de 

Saúde, ressaltou que são poucas as 
pessoas que utilizam a saúde pública 
e elogiam o serviço, mas no Hospi-
tal de Clínicas o sentimento é outro. 
“Aqui acompanhante e paciente saem 
satisfeitos. Com esta conquista, a 
responsabilidade em continuar pres-
tando um atendimento de qualidade 

também aumenta, mas tenho certeza 
que competência não há de faltar, na 
mesma medida”.

A celebração do conceito foi com-
partilhada entre todos os funcionários 
do equipamento, como explicou o 
diretor técnico, Dr. Roberto Ramos 
Filho. “Este reconhecimento é re-
sultado de muita disciplina de toda 
equipe para atender aos padrões 

Cerimônia realizada no auditório do hospital oficializou reconhecimento 

A qualificação do serviço 
prestado pelo Hospital Municipal 
Universitário (HMU), bairro Rudge 
Ramos, garantiu à Prefeitura de São 
Bernardo repasse extra do Governo 
Federal de R$ 1,9 milhão por ano. 
O equipamento de Saúde foi reco-
nhecido pela União como Unidade 
de Cuidado Intermediário Neonatal 
Convencional e Canguru. Ao todo, 
30 leitos foram habilitados.

investimento

HMU garante repasse anual de quase R$ 2 milhões do Governo Federal

A portaria n° 1.790, que estabe-
lece recurso do Bloco de Custeio das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde, 
foi publicada no dia 11 de julho. Se-
gundo o Ministério da Saúde, o repas-
se será feito mensalmente ao Fundo 
Municipal de Saúde.

Para o prefeito Orlando Morando, 
este é mais um indicativo do bom de-
sempenho obtido pelo HMU e pelos pro-
fissionais da rede municipal de Saúde 

de São Bernardo. “Todo investimento 
é sempre bem-vindo. Quando se fala 
em Saúde, muito mais. Nosso esforço 
é para que este valor seja empregado da 
melhor maneira possível, como fizemos 
com a implantação das salas de parto e 
a reforma da Casa da Gestante”, avaliou 
o chefe do Executivo.

Este ano o hospital completou 20 
anos de fundação, é referência no 
atendimento às mulheres e pioneiro 

no acolhimento de parto humanizado 
após a implantação, na gestão atual, 
das salas de pré-parto.

Além disso, a unidade foi o primei-
ro hospital municipal do Grande ABC 
a receber a “Acreditação Plena” da 
Organização Nacional de Acreditação 
(ONA). O selo ONA2 valida o nível de 
qualidade no atendimento e seguran-
ça aos pacientes, diminuindo assim 
os índices de mortalidade materna/

infantil, de erros, e priorizando 
o atendimento humanizado para  
toda a população.

O secretário de Saúde, Dr. Ge-
raldo Reple, reforçou a importância 
do HMU para a cidade e seu papel 
fundamental na rede, especialmen-
te na área materno-infantil. “É um 
hospital que não deixa a desejar em 
nenhum aspecto em relação aos 
particulares”, concluiu.

de alto desempenho em qualidade 
e segurança. Nosso objetivo é seguir 
aprimorando de forma contínua os 
nossos procedimentos”. 

RESgATE E EXCELÊNCIA 
Inaugurado em dezembro de 2013, 

o Hospital de Clínicas Municipal conta 
com 257 leitos. Até o ano de 2016, o local 
operava apenas com 40% de sua capa-
cidade. Hoje, 100% do hospital está em 
pleno funcionamento e 1.000 profissionais 
trabalham diariamente no local. 

O HC realiza procedimentos em 
cardiologia, neurologia de urgência, 
cirurgias de politrauma, cirurgias 
ortopédicas e outras especialidades 
clínicas. Com 36 mil metros quadrados 
de área construída, 11 pavimentos e 
equipamentos de alta tecnologia, o HC 
é reconhecido como um dos hospitais 
públicos mais modernos do País.

Em 2018, o hospital tornou-se 
referência estadual no tratamento 
cardíaco infantil, após parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde. 
Pacientes de zero a 18 anos, mora-
dores do Estado de São Paulo, são 
encaminhados ao HC para realizar 
tratamento, cirurgias e acompanha-
mento ambulatorial na área. 
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Projetos com foco em inclusão, saúde e cidadania são promovidos por alunos e professores em diversas comunidades

FMABC integra atividades do 
Projeto Rondon durante mês de férias

Entre os dias 14 e 19 de julho 
alunos do Centro Universitário Saú-
de ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) participaram do 
Projeto Rondon na cidade de Ta-
quarivaí, no interior de São Paulo. 
Trata-se de iniciativa que envolve 
a participação voluntária de alunos, 
professores e instituições de ensino 
superior em prol da integração social 
em comunidades carentes, com foco 
no desenvolvimento de ações ligadas 
à promoção à saúde, cultura e educa-
ção. No Centro Universitário Saúde 
ABC a atividade é organizada pelo 
Núcleo Rondon de Extensão Comuni-
tária (NUREC), ligado à Pró-Reitoria 
de Extensão (PROEX) e com apoio 
do Centro de Estudos em Saúde da 
Coletividade (CESCO).

A visita à cidade contou com di-
versas oficinas, entre elas de Gestão 
Pública Ambiental, Saúde do Tra-
balhador e Educação Ambiental. O 
objetivo foi fazer com que gestores, 
funcionários, autoridades e munícipes 
refletissem sobre a situação atual e 
as alternativas viáveis para a melho-
ria da saúde, da qualidade de vida e 
respeito ao meio ambiente. 

Um dos projetos promovidos foi 
sobre as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs). Na ocasião 
foram levantadas as ISTs mais pre-
valentes no Brasil, bem como possi-
bilidades de prevenção e tratamento. 
Por fim a ação contou com dinâmicas 
e uma roda de conversa sobre como 
abordar o assunto em sala de aula.

O uso indiscriminado de medi-
camentos controlados foi tema de 
outra oficina, desta vez sobre plantas 
medicinais. Foram apresentadas as 
principais plantas medicinais utiliza-
das no dia a dia e seus efeitos no 
corpo humano. O foco é proporcionar 
o primeiro contato dos moradores 
com o tema, a fim de diminuir o uso 
abusivo de medicamentos com a 
implementação de técnicas mais 

extensão comunitária

Equipe da FMABC em visita às comunidades da cidade de Taquarivaí, interior de SP

Alunas promovem oficinas com as crianças no Morro do Kibon, em Santo André

naturais e menos invasivas.
Além das iniciativas coordenadas 

pela FMABC na área da saúde, as 
demais universidades participantes 
do programa de extensão realizaram 
ações voltadas a temas como direitos 
humanos, ética e cidadania e castra-
ção e bem-estar animal. “A participa-
ção dos alunos em várias atividades 
durante toda a semana permitiu um 
contato enriquecedor nas diferentes 
áreas da ciência e consequentemente 
da cidadania. As iniciativas promovidas 
em Taquarivaí foram responsáveis por 

conscientizar a população não ape-
nas sobre assuntos ligados à saúde, 
mas a respeito de diferentes áreas do 
desenvolvimento social e humano da 
população”, disse a docente da disci-
plina de Histologia e coordenadora do 
Projeto Rondon Estadual da FMABC, 
Dra. Silvia de Oliveira. Participaram da 
visita os alunos Laura Bunnel Fukuda, 
Catarina Minczuk e Juliana Barbosa, 
do curso de Medicina, e os estudantes 
Luis Pretextato e Kethilyn Cardoso, 
graduandos em Gestão em Saúde 
Ambiental. 

MORRO DO KIBON
No dia 27 de julho outras duas 

ações das equipes do Projeto Ron-
don da FMABC foram organizadas 
no Morro do Kibon, em Santo André. 
A atividade foi direcionada às crian-
ças e liderada pelo grupo Quem Ama 
Abraça (QAA). Pela manhã foi promo-
vida a ação batizada de “Beleza Afro”, 
que buscou desmistificar as proble-
matizações associadas ao padrão 
negro. Cabeleireiros profissionais 
fizeram penteados nos moradores e 
mostraram a importância do empo-

deramento da comunidade diante das 
ocasiões de preconceito, ressaltando 
as belezas multiculturais.  

Na parte da tarde foi realizada 
uma oficina de pipas ministrada 
no Centro Cultural de Resistência 
Andreense (CECRAN). As equipes 
ensinaram as crianças a construir 
pipas, dado o alto interesse neste 
tipo de lazer durante o mês de fé-
rias. Ao todo, participaram 11 es-
tudantes: Rafaela Alves de Sousa, 
Bianca Kemmilly Rodrigues Paiva, 
Gabriel Martin da Silva, Karina Pau-
la e Souza, Nataly Souza, Rafaela 
Alves de Sousa, Julia Milena Pe-
reira, Bianca Kemmilly Rodrigues 
Paiva, Donna Zagretti, Kessia Maria 
Duarte e Mariana Giacomello Car-
reira Ribeiro. 

“O Rondon Local tem possibilita-
do aos alunos e alunas conhecer a 
diversidade regional e econômica da 
nossa região. Chegar perto e atuar 
com realidades tão distintas, mas 
próximas, tem propiciado um olhar 
mais humanizador para as desigual-
dades. Não tenho dúvidas do quanto 
essas experiências agregam valores 
fundamentais à prática propositiva e 
cidadã de um profissional de saúde”, 
explica a vice pró-reitora de Exten-
são e professora do departamento de 
Saúde da Coletividade, Dra. Silmara 
Conchão. 

pROJETO RONDON
O objetivo do Projeto Rondon é 

desenvolver ações que tragam bene-
fícios permanentes às comunidades 
parceiras por meio da melhoria do 
bem-estar social e da capacitação 
da gestão pública. Além disso, busca 
integrar universitários à realidade dos 
municípios, dando a eles o sentido 
de responsabilidade social e coletiva 
em prol da cidadania, do desenvol-
vimento e da defesa dos interesses, 
contribuindo com a formação acadê-
mica dos estudantes. 
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o prefeito Auricchio, ao projetar que a 
unidade deverá realizar média de 10 mil 
atendimentos ao mês, sem contabilizar 
a demanda farmacêutica. “A viabilização 
desta obra, de grande porte, mostra a 
importância de São Caetano do Sul ter 
um deputado estadual.”

Thiago Auricchio destaca que fez 

a indicação do financiamento a João 
Doria logo no primeiro dia do mandato, 
em março. “Em seguida tive audiência 
com o vice-governador, Rodrigo Garcia, 
que também entendeu o grande ganho 
que o Atende Fácil Saúde trará à popu-
lação de São Caetano, o que culminou 
na autorização do financiamento.”

O Atende Fácil Saúde funcionará 
em área de 3 mil m² na esquina das 
avenidas Goiás e Senador Roberto Si-
monsen, concentrando, em um único 
local, Centro de Especialidades, Cen-
tro de Diagnósticos (com ressonância 
magnética, tomografia, ultrassom e 
endoscopia, entre outros), Centro de 

Geriatria e Farmácia 24h. A unidade 
funcionará sete dias por semana, inin-
terruptamente.

O equipamento está na fase do pro-
jeto executivo, com expectativa de fina-
lização das obras no segundo semestre 
de 2020. O conceito de construção pré-
moldada dará celeridade aos trabalhos.

Local irá concentrar atendimentos dos Centros de Especialidades, Diagnósticos, Geriatria, além de Farmácia 24h

Programa Saúde de Braços Abertos inclui requalificação dos 2.200 colaboradores da rede

São Caetano conquista R$ 8 milhões junto ao 
Estado para construir o Atende Fácil Saúde

O governo do Estado de São Paulo 
autorizou a liberação de R$ 8 milhões 
para o financiamento da construção do 
Atende Fácil Saúde, em São Caetano. 
A articulação contou com a participação 
do prefeito José Auricchio Júnior e do 
deputado estadual Thiago Auricchio, que 
encaminhou o pleito ao governador João 
Doria e ao vice-governador e secretário 
de Governo, Rodrigo Garcia.

 Os recursos são provenientes da 
Linha de Crédito em Apoio a Investi-
mentos Municipais, do Desenvolve 
SP, a agência de desenvolvimento 
paulista. Representam praticamente 
50% da previsão do custo total das 
intervenções, que varia entre R$ 15 e 
R$ 20 milhões.

“O Atende Fácil Saúde terá caracte-
rísticas únicas no Brasil, passando a ser 
o coração da rede municipal”, ressalta 

Para 2020

Prefeito José Auricchio Júnior, o governador João Doria  
e o deputado estadual Thiago Auricchio Imagem em perspectiva do Atende Fácil Saúde, que funcionará em área de 3 mil m²

Letícia Teixeira/PMSCS Divulgação

A Prefeitura de São Caetano iniciou 
dia 26 de julho o “Saúde de Braços Aber-
tos”, programa permanente de humaniza-
ção do setor, que inclui a requalificação 
dos cerca de 2.200 profissionais da área. 
O primeiro ato foi uma orientação para 
um grupo de 14 enfermeiros de relacio-
namento no Cecape (Centro de Capa-
citação dos Profissionais da Educação 
Dra. Zilda Arns), no bairro Barcelona, 
que contou com a participação do prefeito 
José Auricchio Júnior.

O chefe do Executivo destacou que 
a Prefeitura investe na Saúde muito além 
do mínimo exigido pela Constituição, o 
que garante resultados positivos, como 
assistência farmacêutica, exames e diag-
nósticos eficientes.

“Sempre precisamos entregar um 
serviço que vá de encontro ao alto nível 
de exigência do morador. A Saúde tem 
um sentido muito amplo, que inclui o rela-
cionamento de todos os profissionais, da 
recepção ao corpo médico, com o paciente. 

A FIDI (Fundação Instituto de 
Pesquisa e Estudo de Diagnóstico 
por Imagem), responsável por gerir 
o sistema de diagnóstico por ima-
gem na rede municipal de saúde de 
São Caetano, implantou em julho 
a mamografia digital no Hospital 
Maria Braido. O equipamento re-
duz, em média, 50% da incidência 
da radiação.

 Comparando com a mamo-
grafia convencional, que utiliza 
insumos químicos, a tecnologia 
digital traz diversos outros bene-
fícios, como maior definição das 
imagens, redução do tempo de 
exame em 50% na sala e elimina-
ção da espera das pacientes após 
o procedimento no hospital.

“Antes, a paciente realizava 

o exame e tinha de aguardar o 
resultado. Em caso de pouca ni-
tidez, tinha que refazer a mamo-
grafia. A tecnologia digital, graças 
à maior resolução das imagens, 
acaba com essa necessidade. Os 
resultados saem na hora e com 
muito mais precisão”, destaca 
a secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone.

“São vários os benefícios com 
esta nova tecnologia. O técnico de 
radiologia verifica a qualidade da 
imagem em tempo real durante o 
exame. Portanto, não é preciso re-
fazê-la. A imagem é disponibilizada 
imediatamente para o médico e o 
paciente de forma online”, explica 
Hélio Ajzen, superintendente de 
Infraestrutura da FIDI.

ação coletiva HosPital maria braido

Junior Camargo/pMSCS

Secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, o prefeito José Auricchio Júnior e a 
diretora de Saúde do município e vice-presidente da FUABC, Dra. Adriana Berringer 

Mamografia digital 
reduz radiação e elimina 

espera de pacientes

Prefeitura inicia projeto sobre humanização da Saúde

Todos têm de ter proatividade na resolução 
dos problemas, dando atenção e acolhi-
mento ao usuário”, avaliou Auricchio.

Médicos, enfermeiros, dentistas, psi-
cólogos, fisioterapeutas, funcionários de 
setores administrativos e da Central de 
Agendamento, entre outros, receberão 
orientações dentro do Programa Saúde 
de Braços Abertos. O próximo grupo será 
formado pelos coordenadores das UBSs. 
“O papel de todos é facilitar a vida do 
paciente”, resumiu a secretária de Saúde, 

Regina Maura Zetone.
“É um programa importante para 

trazermos essa discussão e mostrar-
mos que na Saúde não existe zona de 
conforto. Todos temos de crescer, e, com 
comprometimento, vamos atingir pata-
mar de qualidade com atendimento ainda 
mais elevado”, afirmou a coordenadora 
de Enfermagem, Meiryellen Macedo. A 
diretora de Saúde do município e vice-
presidente da Fundação do ABC, Adriana 
Berringer, também participou do ato. 
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Parceria com 16 ONGs e mais de 500 voluntários proporciona atividades de alegria e bem-estar a pacientes internados

O Hospital Estadual Mário Covas 
(HEMC) de Santo André inaugurou, 
dia 8 de agosto, espaço dedicado ao 
atendimento de crianças que recebem 
tratamento oncológico. O projeto de 
unidade de pré e pós-atendimento 
quimioterápico tem objetivo de pro-
porcionar mais conforto aos pacientes. 
Resultado de parceria do HEMC com 
o Instituto Ronald McDonald, o novo 
espaço atenderá principalmente os 
casos de emergência e que estão em 
tratamento na unidade.

Autoridades, diretores, funcioná-
rios, empresários e representantes 
da Casa Ronald do ABC prestigiaram 
o evento em visita às instalações e 
à brinquedoteca, que também foi 
reformada para os pacientes da Clí-
nica Pediátrica. O diretor-geral, Dr. 
Desiré Carlos Callegari, agradeceu o 
investimento e anunciou que o novo 
objetivo da instituição é buscar uma 
certificação internacional. 

santo andré

Hospital Mário Covas inaugura novo espaço 
para crianças em tratamento oncológico 

Em parceria com o Instituto Ronald McDonald, local atenderá principalmente casos de emergência e que estão em tratamento na unidade

O Hospital Estadual Mário Co-
vas de Santo André recebeu dia 13 
de julho a visita do grupo voluntário 
“Heróis do Bem”, Organização Não 
Governamental (ONG) que percorre 
serviços de saúde de todo o Brasil 
para levar alegria, encantamento e 
esperança às crianças internadas 
com câncer. Os pacientes mirins 
também puderam realizar o sonho 
de conhecer personagens famosos 
como o Batman, Homem-Aranha e 
Mulher Maravilha. A visita, inclusive, 
foi tema de reportagem para o “Do-
mingo Espetacular”, da TV Record.

Esse é apenas um dos 16 grupos 
atualmente cadastrados na unidade 
que realizam trabalho de humaniza-

acolHimento

Projetos de humanização da unidade ganham destaque

ção voltado à saúde e acolhimento. Ao 
todo, são mais de 500 voluntários. A ini-
ciativa integra as ações de humanização 
da assistência à saúde com o objetivo de 
proporcionar momentos de descontração, 

calor humano, e colaborar com o tratamen-
to clínico e psicológico dos pacientes.

O trabalho de acolhimento e huma-
nização tem a participação de grupos 
como: Canto Cidadão (que produz es-

quetes teatrais); Alquimia do Amor (Pet 
Terapia, com cães adestrados); Mãos 
que Cuidam (conforto e acolhimento), 
Associação Viva e Deixe Viver (contação 
de histórias), ONG Sorrir é Viver (formado 

por alunos de Medicina da Faculda-
de de Medicina do ABC); Big Riso 
(atividade de humor com palhaços), 
e o Naninhas do Riso, que produz 
e distribui travesseirinhos para as 
crianças e, agora, para adultos.

Também merecem destaque as 
dezenas de voluntárias da Associação 
de Voluntárias no Combate ao Câncer 
do ABC (AVCC), que diariamente de-
dicam atenção aos pacientes de todas 
as clínicas, bem como o trabalho de 
assistência espiritual desenvolvido para 
várias denominações religiosas. Todos 
os grupos e voluntários cadastrados 
são acompanhados pelo Setor de Hu-
manização do hospital, que promove, 
acompanha e apoia tais iniciativas.

O presidente da Casa Ronald 
McDonald ABC, Nelson Tadeu Pas-
sotti Pereira, ficou emocionado ao falar 
do projeto e da importância do espaço 
para o atendimento à criança, além de 
agradecer a participação e colabora-
ção de todos os envolvidos. 

O vice-prefeito de Santo André, 

Luiz Zacarias, parabenizou o hospital 
e o Instituto Ronald McDonald, des-
tacando que a política de saúde na 
cidade tem foco em humanização em 
todas as áreas, de hospitais às Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs). 

O presidente do Instituto Ronald 
McDonald, Chico Neves, parabeni-

zou a todos pelo novo espaço e falou 
sobre a importância de proporcionar 
assistência e atendimento qualificado 
à criança com câncer. “É dessa forma 
que poderemos avançar nos índices 
de cura que hoje superam 60%, mas 
que em regiões mais desenvolvidas do 
mundo chega a 85%”, completou. 

Em 2018, o total de crianças in-
ternadas na Oncologia Pediátrica da 
unidade foi 268, incluídos os pacientes 
que permanecem em tratamento. Os 
números do atendimento chegam à 
média de 25 por semana, encami-
nhados via Central de Regulação de 
Vagas. Os pacientes chegam ao setor 
de emergência para reavaliação, qui-
mioterapia ou exames, onde também 
são recebidos os pacientes cirúrgicos 
e clínicos.

Para implantação da unidade foram 
realizados serviços de alvenaria, hidráu-
lica, instalação elétrica, ar-condiciona-
do, pintura, revestimentos e iluminação. 
O investimento aproximado de R$ 700 
mil foi feito pela Associação Projeto 
Crescer do ABC (APCABC), instituição 
sem fins lucrativos, que opera como 
Casa Ronald McDonald ABC através 
do Ronald McDonald House Charities. 
Os recursos são provenientes do “Mc 
Dia Feliz” e de doações.  

Evento de entrega contou com a presença de autoridades, diretores, empresários e funcionários

Grupo “Heróis do Bem” e colaboradores do HEMC em cena gravada no heliponto para programa da TV Record
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Novidade deste ano foi a presença de profissionais de escolas do ABC

Encontro foi organizado pelo curso de aperfeiçoamento em Neuroaprendizagem da FMABC

O Núcleo Especializado em Apren-
dizagem do Centro Universitário Saú-
de ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (NEA-FMABC) organizou em 5 
de julho a terceira edição do Simpósio 
Interno Interdisciplinar, cujo público-
alvo tradicionalmente são os médicos 
residentes em Neuropediatria. Neste 
ano, o evento trouxe como novidade a 
presença de profissionais de escolas 
da região do ABC, que puderam acom-
panhar um dia inteiro de palestras, 
debates e discussões acerca de temas 
relacionados às dificuldades escolares 
e de aprendizagem.

Entre os assuntos que pautaram 
o encontro, realizado no Anfiteatro 
Dr. David Uip, estiveram “Aborda-
gem interdisciplinar”, “Triagem em 
Neuropediatria”, “Triagem em Neu-
roaprendizagem”, “Fonoaudiologia”, 
“Neuropsicologia”, “Psicologia” e “Psi-
copedagogia”.

“Neste ano realizamos o projeto 
piloto de trazer convidados externos 
para o simpósio, com objetivo de ava-
liar a receptividade dessas pessoas 
e verificar a viabilidade de ampliação 
do público para os próximos anos. O 

resultado foi excelente. Recebemos 
feedback da maioria dos participan-
tes, todos extremamente satisfeitos 
com os conteúdos apresentados e o 
espaço para discussão”, revela a psi-
cóloga, psicopedagoga e neuropsicó-
loga Alessandra Bernardes Caturani, 
coordenadora do NEA-FMABC.

Para a diretora escolar Luciana 
de Vitta, encontros como o da FMA-
BC “são de suma importância para 
reforçar o compromisso de entender 
o aluno como parte de um sistema”. 
A educadora acrescenta: “A partir do 
momento em que a escola, a família 
e os profissionais compreendem as 
dificuldades e os esforços da crian-
ça, é mais fácil buscar os recursos 
para ajudá-la a superar os proble-
mas e dificuldades no processo de 
aprendizagem”.

Já a orientadora educacional Ro-
sana Suleiman Rett destacou a impor-
tância de conhecer o trabalho que é 
feito com os alunos encaminhados 
para avaliação. “Conhecer a equipe 
do NEA, tão comprometida, nos faz 
ter a certeza de que os estudantes 
serão cuidados com afeto e vistos na 

Formado em Relações Internacio-
nais, com mestrado no currículo acadê-
mico e atualmente cursando doutorado, 
Giovanni de Oliveira Furlani foi um dos 
convidados do encontro sobre dislexia 
e TDAH (Transtorno do Déficit de Aten-
ção com Hiperatividade) organizado em 
2 de julho pelo curso de aperfeiçoamen-
to em Neuroaprendizagem da Facul-
dade de Medicina do ABC. Residindo 
atualmente nos Estados Unidos – onde 
cursou MBA – e de férias no Brasil, o 
palestrante conversou com os alunos 
do curso e com diversos docentes que 
prestigiaram o evento, falando sobre as 
dificuldades escolares e os avanços 

que obteve após o Ensino Fundamental 
I, quando foi diagnosticado com disle-
xia e TDAH e deu início ao tratamento 
multiprofissional.

O evento também contou com ati-
vidade prática comandada pelo Dr. 
Rubens Wajnsztejn – professor da 
Faculdade de Medicina do ABC há 
mais de 30 anos e chefe do setor de 
Neurologia Infantil. A coordenação do 
encontro esteve sob responsabilidade 
da psicóloga, psicopedagoga e neu-
ropsicóloga, Alessandra Bernardes 
Caturani, coordenadora do Núcleo 
Especializado em Aprendizagem da 
FMABC (NEA).

santo andré

Médicos residentes e educadores da região
participam de simpósio sobre aprendizagem

Iniciativa do Núcleo Especializado em Aprendizagem (NEA) da FMABC chegou à terceira edição neste 2019

sua individualidade”.
Membro da equipe de educa-

ção inclusiva de uma escola priva-
da no ABC, Patricia do Nascimento 
Carvalho avaliou o simpósio como 
“uma oportunidade ímpar”, que “fez 
refletir em quantos diagnósticos são 
precipitados e quantas oportunidades 
temos de auxiliar os nossos alunos 
com autonomia, de acordo com suas 
possibilidades”.

Coordenadora pedagógica, Ân-

gela Maria Teixeira Baraçal conside-
rou: “Foi um encontro grandioso, ao 
qual nós, enquanto escola, teremos 
um enorme retorno. Cada vez que 
eu recebia um relatório de avaliação 
interdisciplinar, sempre observava um 
trabalho em grupo gigantesco. Ao par-
ticipar do encontro, descobri detalhes 
nem imaginados. Saber que existe um 
grupo tão minucioso ao cuidar do ser 
humano me faz acreditar em um traba-
lho de apoio, dedicação e amor”.

Katia Rincón Vendramini acres-
centou: “Sou coordenadora pedagógi-
ca há 12 anos e esta foi a primeira vez 
que participei de um simpósio como 
este. O foco foi um ‘conhecer para 
entender’ a criança e os jovens na ava-
liação interdisciplinar. Gratidão eterna 
pela disponibilidade e oportunidade de 
participar de um encontro repleto de 
profissionais competentes e compro-
metidas. Hoje meu olhar e compreen-
são mudaram para melhor”.

Curso de Neuroaprendizagem realiza encontro sobre dislexia e TDAH
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PAI São Mateus leva idosos ao Corinthians 
em celebração do Dia dos Pais

O Programa Acompanhante de Ido-
sos, o PAI São Mateus, administrado pela 
Fundação do ABC em parceria com a Pre-
feitura de São Paulo, levou dia 8 de agosto 
40 pacientes atendidos pelo programa 
para visitar as instalações do Sport Club 
Corinthians, no Parque São Jorge, em 
celebração ao Dia dos Pais. A iniciativa 
teve objetivo de homenagear os pacientes, 
que participaram de jantar comemorativo, 
atividades de recreação como bingos e 
sorteios, além de receberem cortes de 
cabelo, barba e bigode. Todos foram 
presenteados pelo clube. O jantar no 
restaurante panorâmico do clube contou 
com a presença de jogadores veteranos 

como Geraldão, Ataliba e Basílio.
No dia do passeio, o próprio 

ônibus da delegação do Corinthians 
buscou os idosos do PAI São Mateus 
para levá-los à sede social do clube, 
em visita que teve início às 17h. Antes 
do jantar comemorativo, os pacientes 
visitaram o Memorial do Corinthians 
no Parque São Jorge. 

O PAI atende a 312 idosos na região 
de São Mateus, que recebem visitas do-
miciliares realizadas por médico, enfer-
magem, acompanhantes e assistente 
social, dispondo de motorista e carro 
para transporte dos pacientes. Para a 
participação na atividade, as equipes 

selecionaram idosos com maior estabi-
lidade clínica, uma vez que há casos de 
acamados com limitações e redução de 
mobilidade, hipertensos, diabéticos, entre 
outras patologias. Os participantes sele-
cionados têm idade entre 60 e 90 anos. 

A euforia toma conta em vésperas 
do passeio. Muitos idosos são fragiliza-
dos, solitários, com pouca participação e 
envolvimento familiar. Por isso, devido à 
carência afetiva, constroem vínculos es-
treitos com a equipe do PAI. “A maioria 
desfruta pouco de lazer. Muitas vezes as 
saídas resumem-se a eventos religiosos. 
Quando são promovidas atividades de 
recreação, observa-se a renovação da 

alegria de viver de cada paciente”, disse 
a coordenadora do programa, Rosana 
Aparecida de Oliveira. 

O pAI
Com base no último Censo (2010), 

o território de São Mateus possui cerca 
de 60 mil idosos, sendo que 312 deles 
são acompanhados pelas equipes do 
PAI. Além da melhoria da qualidade 
de vida e estabilidade clínica, são de-
senvolvidas práticas de autocuidado e 
autonomia que estimulam a indepen-
dência. O objetivo é evitar ou adiar a 
institucionalização e oferecer aos idosos 
em situação de fragilidade clínica uma 

vida mais autônoma, sem isolamento 
ou exclusão social. 

Por três anos consecutivos o progra-
ma foi premiado entre as 12 melhores 
experiências nacionais nas edições do 
“Mapeamento de Experiências de Exce-
lência no Cuidado à Pessoa Idosa no 
Contexto Domiciliar”, promovido pelo 
Ministério da Saúde. Em 2019, a equipe 
concorre com o trabalho: “A mobilização 
de uma comunidade, profissionais libe-
rais e comércio local, na campanha de 
prevenção de quedas, proporcionando 
casa segura aos idosos do PAI São Ma-
teus”. O resultado deve ser divulgado 
até o fim do ano.   

Humanização

Pacientes foram presenteados e participaram de jantar comemorativo na sede do clube junto a jogadores veteranos

O Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II – Baixada Santista, no Guaru-
já, promoveu dia 9 de agosto um ciclo 
de palestras sobre a doença leptos-
pirose. O evento contou com a parti-
cipação de médicos do IIER-II, além 
de especialistas de outras unidades 
de saúde, incluindo o Instituto Emílio 
Ribas de São Paulo. Ao todo, 300 
pessoas estiverem presentes, entre 
profissionais e alunos da saúde. 

Entre os convidados estiveram 

atualização

Evento visa orientar profissionais e estudantes sobre a doença

os infectologistas Dr. Marcos Montani 
Caseiro e Dr. Marcos Vinicius da Silva, 
que falaram sobre epidemiologia, aspec-
tos clínicos, diagnóstico e tratamento da 
leptospirose. Também participou o nefro-
logista Dr. Bruno Henrique Graçaplena 
Vieira, que abordou a visão da nefrologia 
no tratamento da leptospirose. 

“A importância do evento se dá para 
a orientação da população sobre uma 
doença mais comum do que se imagina, 
principalmente no período pós chuvas. 

A leptospirose é subdiagnosticada e o 
atraso do diagnóstico pode levar o pa-
ciente à óbito”, explica o diretor-técnico 
do IIER-II, Dr. Gustavo Vinicius Pasqua-
relli Queiroz.

A atividade foi aberta para profis-
sionais da área da saúde, estudantes 
e população em geral. Todos os par-
ticipantes receberam certificados. Os 
alimentos doados na entrada do evento 
foram destinados ao Fundo Social de 
Solidariedade de Guarujá. palestrantes com parte do público presente

pacientes atendidos pelo programaIdosos foram levados ao evento em ônibus da delegação do clubeAtividades de recreação contaram com bingos e sorteios

Emílio Ribas do Guarujá reúne 300 pessoas em ciclo de palestras sobre leptospirose
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Na Itália, docentes da FMABC participam  
do Congresso Mundial de Dermatologia

Equipe da FMABC no 40º Congresso da SOCESp

professor assistente da disciplina de Dermatologia, Dr. Francisco Macedo paschoal 
coordenou um dos simpósios do congresso

FMABC foi campeã da competição de conhecimento “Intercardio”

Evento também marcou a eleição de professor da disciplina de Cardiologia da FMABC para presidente da SOCESP no próximo biênio

Medicina ABC é destaque no Congresso da  
Sociedade de Cardiologia do Estado de SP

A disciplina de Dermatologia do 
Centro Universitário Saúde ABC / 
da Faculdade de Medicina do ABC 
participou entre os dias 10 e 15 de 
junho do 24º Congresso Mundial de 
Dermatologia, realizado em Milão, 
na Itália. A participação da faculdade 
contou com co-coordenação de ativi-
dades científicas, aulas em simpósios 
e apresentação de trabalhos.

O professor assistente da disci-
plina, Dr. Francisco Macedo Pascho-
al, foi co-coordenador do simpósio 

“Dermoscopy of Non Pigmented 
Lesions” (Dermatoscopia de lesões 
não pigmentadas) e ministrou a aula 
“Dermoscopic pattern of actinic ke-
ratosis” (Padrão dermatoscópico da 
ceratose actínica).

“Por se tratar do Congresso Mun-
dial de Dermatologia com dermatolo-
gistas de todas as regiões do mundo 
representados por vários serviços 
acadêmicos, a nossa participação e 
a repercussão internacional são um 
reconhecimento da importância do 

serviço de dermatologia nos âmbitos 
da assistência, pesquisa e docência”, 
disse o professor.

O evento também contou com a 
aula da alergologista e coordenadora 
do Ambulatório de Urticária e Alergia a 
Drogas da FMABC, Dra. Roberta Jardim 
Criado, que lecionou sobre a "Gestão 
atual de Urticária e Angioedema". Já a 
médica residente Yip Keyla apresentou 
um pôster com o tema “Dermatite de 
contato alérgica a medicamentos oftál-
micos: uma série de casos”.

agenda acadêmica

Divulgação/SOCESp

A disciplina de Cardiologia 
do Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina 
ABC de Santo André teve par-
ticipação de destaque no 40º 
Congresso da Sociedade de 
Cardiologia do Estado de São 
Paulo (SOCESP), que reuniu 
mais de 8 mil cardiologistas de 
todo o País entre os dias 20 e 22 
de junho no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo. 

Os alunos da FMABC foram 
campeões pela 2ª vez do “Inter-
cardio”, que reúne os alunos das 
maiores faculdades de Medicina 
do Estado de São Paulo. A ini-
ciativa mobiliza universitários de 
Medicina em uma competição de 
conhecimento sobre práticas e 
técnicas de atendimento de doen- 
ças cardiovasculares. Participa-
ram da competição os alunos 
Leandro Klarge, Nicole Saliba, 

Mirella Scaff e Igor Argani. 
Alunos da área de Iniciação 

Científica da FMABC, modali-
dade de pesquisa acadêmica 
desenvolvida por estudantes 
da graduação, também apre-
sentaram trabalhos no formato 
oral e de pôsteres. Já médicos 
residentes de Cardiologia e do-
centes ministraram palestras em 
vários simpósios.

O congresso também mar-

cou a eleição do Dr. João Fer-
nando Monteiro Ferreira, profes-
sor da disciplina de Cardiologia 
da FMABC, para presidente da 
SOCESP durante o próximo biê-
nio 2020/2021.

EgITO
Além da participação de re-

levância no evento da SOCESP, 
a disciplina de Cardiologia foi 
destaque em um congresso in-

ternacional realizado em junho. 
O professor titular da disciplina, Dr. 
Antonio Carlos Chagas, também 
governador do American College 
of Cardiology, foi convidado a pa-
lestrar no “CardioAlex Conference” 
deste ano, realizado na cidade de 
Alexandria, no Egito, entre os dias 
18 e 21. O docente abordou diver-
sos temas, entre eles “Doenças 
cardiovasculares em mulheres”. 

O congresso é organizado 

pela Foundation CVREP (Car-
diovascular Research, Education 
& Prevention), entidade sem fins 
lucrativos que reúne os principais 
médicos da área de cardiologia e 
outras especialidades do Oriente 
Médio. “A participação da Cardio-
logia da FMABC em tais eventos 
é fruto constante da dedicação e 
compromisso de todos em ensi-
nar e praticar uma medicina de 
excelência”, disse o professor.
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santo andré

agosto dourado

A terapia oriental realiza troca de energia, revitaliza e harmoniza o corpo através do calor das mãos

Abordagem visa conscientizar público sobre importância da amamentação

Bebês da UTI Neonatal do Hospital da Mulher 
recebem toque terapêutico por meio do Reiki

O toque terapêutico por meio do 
Reiki tem feito muita diferença na UTI 
Neonatal do Hospital da Mulher de Santo 
André. A terapia oriental complementar 
e integrativa que troca energia, revitaliza 
e harmoniza o corpo através da troca 
de calor das mãos, tem sido aplicada 
nos bebês e nas mães por membros da 
Associação de Voluntários da Saúde de 
Santo André (AVSSA).

A equipe de voluntárias realiza 
a terapia semanalmente desde o 
início do ano nos bebês da Unidade 
de Cuidado Intermediário Neonatal 
Canguru (UCINCO) e da UTI 2, onde 
as mães estão presentes e também 
recebem a terapia. “O Reiki promove 
bem-estar, equilíbrio e alivia a ansie-
dade e o estresse comumente vividos 

por estes bebês e mães. Além disso, 
traz conforto, relaxamento, diminui o 
ritmo cardíaco e respiratório e auxilia 
no alívio de dores físicas”, explica a 
voluntária que aplica o Reiki, Neide 
Maria Lopes Barbosa.

Para a supervisora de enfermagem 
da UTI Neonatal, Carolina Giampaoli, a 
técnica é eficaz e traz resultados posi-
tivos. “Vejo uma resposta positiva dos 
nossos bebês. Quando eles recebem 
a terapia, ficam mais calmos e menos 
chorosos. Acredito também que as vo-
luntárias que aplicam esta terapia trans-
mitem o que é necessário para que esta 
técnica funcione, ou seja, serenidade, 
amor, carinho e energias positivas”.

Para a médica neonatologista e 
coordenadora da UTI Neonatal, Dra. 

Claudia Giolo, a parceria entre médico e 
humanização é essencial. “A junção do 
corpo e da alma no objetivo de harmoni-
zar e equilibrar os campos energéticos 
auxilia na resolução das doenças. Eu 
mesma recebo o Reiki toda semana em 
nossa unidade, o que me ajuda muito 
na rotina diária de UTI. Me traz mais 
resiliência e paz para enfrentar nossa 
rotina árdua”, conclui. 

O Reiki em família também ajuda 
a fortalecer os laços e a gerir melhor 
as emoções. Barbosa explica, ainda, 
que nos recém-nascidos a técnica 
ajuda naturalmente com as questões 
que surgem nos primeiros dias de 
vida. No Hospital da Mulher a média 
mensal de internações na UTI Neo-
natal é de 60 bebês. 

Referência no atendimento à 
mulher e no incentivo ao aleitamento 
materno por meio do Banco de Lei-
te, o Hospital da Mulher de Santo 
André, em parceria com a Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos 
(EMTU), participou dia 12 de agosto de 
atividade de orientação ao público no 
Terminal Leste de Santo André. 

A nutricionista e supervisora do 
Banco de Leite, Luciene Barbosa, e a 
enfermeira e supervisora da materni-
dade, Renata Yamashiro, entregaram 
folders, prestaram consultoria e tiraram 
dúvidas. “Ações como essas são essen-
ciais para conscientizar a população não 
só sobre a amamentação, mas sobre a 
importância da doação de leite materno”, 
disse Luciane. 

Durante a atividade, gestantes, 
pais, mães e até parentes de mulheres 
que estão amamentando buscaram 
informações e esclarecimentos sobre 

o tema. “Quando engravidei do meu 
primeiro filho queria muito amamentar, 
mas era muito nova e não recebi a 
orientação correta, por isso não con-
segui amamentá-lo. Meu segundo fi-
lho eu consegui, então vi nitidamente 
como é importante e essencial para o 
crescimento mais saudável do bebê”, 
disse a mãe do Davi e do Rafael, Inaia-
ra Evelin, de 30 anos. 

A ação também destacou a impor-
tância da doação de leite que beneficia 
os bebês que estão na UTI Neonatal. 
Nestes casos, as mães enfrentam pro-
blemas com a produção de leite ma-
terno. Por não ficarem perto do filho o 
tempo todo, o estresse é considerado 
maior, e em alguns casos, a produção 
de leite é menor. Recebendo o leite ma-
terno, esses bebês têm mais chances 
de recuperação e também de viver com 
qualidade se a alimentação for exclusiva 
de leite humano. 

BANCO DE LEITE
O Banco de Leite do Hospital da Mu-

lher funciona de segunda à sexta, das 8h 
às 18h. Toda mulher que amamenta e tiver 
dúvidas, dificuldades ou que tenha sobra 
de leite, pode procurar a unidade. Telefo-
nes: (11) 4478-5048 ou 4478-5027.

ALEITAMENTO MATERNO
Dia 7 de agosto a unidade realizou 

evento em comemoração ao Agosto 
Dourado, mês dedicado à intensifica-
ção das ações de promoção, proteção 
e apoio ao aleitamento materno. Mais 
de 50 pessoas entre mães, pais, bebês, 
avós e profissionais da saúde, estiveram 
reunidos no anfiteatro para a Roda de 
Conversa “Apoio ao Aleitamento Mater-
no e o papel da família”.

Oficialmente lançada em 2017, a 
campanha Agosto Dourado foi criada 
pela Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) com base na semana do aleita-

Técnica traz tranquilidade e equilíbrio em ambiente onde a maioria dos bebês luta pela vida

Em parceria com a EMTU, profissionais levaram informações sobre amamentação no Terminal de Santo André 

mento materno, que acontece de 1 a 7 
de agosto. A proposta é que o período 
seja dedicado a incentivar e estimular 
a amamentação em todo o País. A cor 
escolhida para a campanha significa o 

“padrão ouro de qualidade” do alimento. 
Este ano o tema da Semana Mundial 
de Aleitamento Materno (SMAM) é 
“Empoderar mães e pais, favorecer a 
amamentação. Hoje e para o futuro!”. 

Equipe orienta população sobre aleitamento materno em terminal de ônibus
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reconHecimento

prefeito Orlando Morando em visita à UBS Alvarenga

O coordenador da disciplina de Nutrologia 
com prática Ortomolecular, Renato Leça

MedABC é homenageada durante Congresso  
Internacional de Prática Ortomolecular

Plano terá início em setembro nos equipamentos da Vila União, Alvarenga e  
Vila São Pedro; iniciativa será estendida a 20 UBSs

São Bernardo amplia grade de 
horário em UBSs até às 22h

Com o compromisso de ofertar mais 
atendimentos nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), o prefeito de São 
Bernardo, Orlando Morando, anunciou 
dia 5 de agosto a ampliação do horário 
do funcionamento de três UBSs (Vila 
União, Alvarenga e Vila São Pedro) até 
às 22h, a partir de setembro. O plano 
prevê a expansão do expediente em 20 
unidades, das 34 do município. 

A extensão na grade funcional dos 
locais foi viabilizada graças à captação 
de convênio da Secretaria de Saúde, 

junto ao Governo Federal, por meio do 
programa “Saúde na Hora”, que deu 
certificação a São Bernardo por atender 
aos requisitos necessários para o inves-
timento anual de R$ 6,6 milhões. 

De acordo com o prefeito Orlando 
Morando, os locais escolhidos para 
ampliação do funcionamento foram 
definidos com base no maior fluxo de 
atendimento. “São as UBSs com maior 
demanda e adensamento populacional. 
Esperamos com esta medida, além de 
aumentar a oferta de médicos e outros 

serviços, gerar empregos. Serão 172 no-
vas contratações”, explicou o prefeito.  

EXpERIÊNCIA 
Atualmente, a UBS Vila União já funcio-

na até às 21h, com verba exclusiva da Ad-
ministração. “Foi um teste muito importante 
que nos permitiu averiguar a diminuição do 
absenteísmo com a extensão do horário. A 
unidade tem apenas 8% de desistências, 
enquanto em outras unidades somam-se 
aproximadamente 30%”, analisou o secretá-
rio de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho.

O Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC rece-
beu homenagem pelos seus 50 anos 
de existência durante o 32° Congresso 
Internacional de Prática Ortomolecular, 
realizado no Centro de Convenções Frei 
Caneca, em São Paulo, entre os dias 
14 e 16 de junho. A instituição foi a pri-
meira do Brasil a oferecer as disciplinas 
eletivas de Medicina Integrativa e de 
Nutrologia com Prática Ortomolecular 
em sua grade curricular. 

O discurso de homenagem foi reali-
zado pelo presidente do congresso, Dr. 

Efraim Olzewer, um dos médicos orto-
moleculares mais respeitados do mundo 
e autor de mais de 80 livros. O docente, 
que coordena a disciplina de Nutrologia 
com Prática Integrativa da FMABC em 
parceria com o professor Renato Leça, 
destacou a importância da instituição 
no cenário médico-universitário e sua 
trajetória de sucesso durante cinco dé-
cadas dedicadas à produção científica 
e ao ensino de excelência na área da 
Saúde. O evento, considerado o maior 
da área no mundo, contou com cerca 
de 3 mil participantes. 

mudanças
novo endereço

Prefeitura transforma  
terreno abandonado em 

base do SAMU

Com base na Lei Municipal 
6.691, de 28 junho de 2018, que 
permite de forma pioneira à Admi-
nistração tomar posse de terrenos 
privados abandonados e com dívi-
das com o município, a Prefeitura de 
São Bernardo inaugurou, dia 17 de 
julho, a nova base central do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU). A cerimônia contou com 
a presença do prefeito Orlando 
Morando, do secretário de Saúde, 
Dr. Geraldo Reple, do secretário de 
Serviços Urbanos e vice-prefeito, 
Marcelo Lima, demais secretários 
municipais, da deputada estadual, 
Carla Morando, vereadores da base 
aliada e dos moradores da região.

O local, que antes abrigava um 
posto de combustível, entre as ruas 
Jurubatuba e Joaquim Nabuco, é o 
primeiro imóvel que teve nova des-
tinação social após cumprimento 
da legislação, no final de janeiro 
deste ano.

O novo equipamento público, 
antes instalado dentro do Cenforpe, 
no prédio do Centro Audiovisual, 
no Planalto, passa a funcionar com 
melhor logística e mais agilidade. A 
cidade conta ainda com outras 13 
bases descentralizadas de urgência 

e emergência.
Sobre a vocação do terreno em 

ser uma base do SAMU, o chefe do 
executivo reforçou que a decisão foi 
sua. “Quando viemos tomar posse 
deste terreno, foi uma sugestão mi-
nha para que o espaço se tornasse 
sede do SAMU. Eu conheço a cida-
de e sei que com esta localização 
as viaturas acessam todos os bair-
ros com maior facilidade. Além de 
estar próximo à Rodovia Anchieta 
e ao Hospital Pronto-Socorro Cen-
tral, que em breve será substituído 
pelo novo Hospital de Urgências”, 
concluiu o prefeito.

INFRAESTRUTURA
O espaço atende às determi-

nações do Ministério da Saúde e, 
pela primeira vez em sua história, 
o SAMU São Bernardo contará com 
estrutura completa. A nova base 
conta com sala de regulação do 
Transporte Interhospitalar, almo-
xarifado, farmácia, área para higiene 
das viaturas, sala de treinamentos, 
alojamentos, refeitório, abrigo para 
oxigênio, área administrativa, sala 
de coordenação e manutenção. 
O estacionamento abrigará as 14 
viaturas do SAMU.

Inauguração do espaço foi realizada dia 17 de julho com a presença de autoridades

gabriel Inamine/pMSBC

Ricardo Cassin/pMSBC

Equipamento é localizado em ponto estratégico 
para reforço no atendimento da Saúde 
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UPA Central de Santos participa de  
simulado de acidente com produto químico

A equipe da UPA Central de Santos 
participou, dia 27 de julho, de um grande 
simulado de vazamento de amônia no 
bairro Macuco. A iniciativa foi coordenada 
pela Defesa Civil do Estado e mobilizou 
cerca de 400 pessoas, entre população 
e profissionais. Também participaram 
representantes do Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, Defesa Civil, Guarda Civil 
Municipal, representantes de hospitais, 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU) e empresas portuárias.

O objetivo foi aprimorar o trabalho 
de todos os órgãos quando acionados 
para uma situação real e informar a co-
munidade quanto ao risco a que estão 
expostas por conviverem próximas a 
três empresas que manejam a amônia. 
Foram simuladas ações com quatro ví-
timas maquiadas com ferimento, fuma-
ça branca em representação à amônia, 
equipes de resgate e descontaminação 
paramentadas, remoção de moradores 
e cadastramento da comunidade.

A simulação começou às 9h na Rua 
José André do Sacramento. No exercício 
fictício, uma carreta-tanque transportan-

do amônia colidiu com um veículo de 
passeio, provocando o vazamento do 
produto e vítimas. Por estar em contato 
com o ar, o produto se espalhou e os 
moradores das casas do entorno rece-
beram orientação para desocupá-las. 
Houve atendimento de vítimas da coli-
são e também de um cidadão próximo 
ao acidente, que teve um mal súbito por 
inalar o produto.

Para a UPA Central de Santos foi 
encaminhada uma vítima classificada 
como amarela (gravidade moderada), 
com politrauma e fraturas em membros 
superiores. Na sala de estabilização a 
paciente foi atendida por profissionais de 
enfermagem, clínico geral, ortopedista e 
técnicos de raio X e gesso. A ação con-
tou com participação da coordenação 
de enfermagem, coordenação médica e 
toda a equipe de plantão na data. 

“O mais importante disso tudo é a 
integração com os serviços. A interseto-
rialidade criada entre Secretaria de Saú-
de, Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda 
Portuária, SAMU, Corpo de Bombeiros 
e equipes de trânsito é muito importante 

treinamento

Iniciativa mobilizou 400 pessoas e teve integração com Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e SAMU 

Atividade envolveu equipe médica e de enfermagem

A Comissão de Humanização In-
tegrada da UPA do Rodeio de Mogi 
das Cruzes realizou dia 19 de julho 
a abertura da “Campanha Doe Soli-
dariedade” e a inauguração da Horta 
Suspensa. Os dois projetos sociais 
fazem parte das ações de humani-
zação e solidariedade que também 
reúnem os colaboradores do Pronto 
Atendimento de Jundiapeba e do 
Jardim Universo. Todos os serviços 
são geridos pela Fundação do ABC. 

O secretário de Saúde, Fran-
cisco Bezerra, a secretária-adjunta, 
Rosângela Cunha, e o diretor do 
Fundo Social de Mogi das Cruzes, 

mutirão de doações

José Luiz Furtado, prestigiaram o even-
to. “São iniciativas muito importantes 
que aproximam as equipes e garantem 
atenção especial aos pacientes que mais 
precisam. Nosso objetivo é estender 
ações como essas para outras unidades 
de saúde”, elogiou o secretário.

A Campanha Doe Solidariedade 
arrecada cobertores e produtos de hi-
giene pessoal para serem entregues 
aos pacientes que vivem em situação 
de rua e frequentam as unidades de 
Pronto Atendimento, especialmente na 
UPA do Rodeio. “Depois do atendimento 
estes pacientes recebem um cobertor 
e um kit contendo sabonete, pasta e 

escova de dentes”, explica a assistente 
social e coordenadora da Comissão de 
Humanização, Silvana Toivonen.

Com o sucesso nas doações, dia 
11 de agosto a comissão já realizou a 
entrega de 100 kits de higiene e 100 
cobertores para o Fundo Social de Mogi 
das Cruzes, que beneficiará instituição 
que acolhe moradores de rua.  

A campanha solidária foi tema de re-
portagem da TV Diário, afiliada da Rede 
Globo na região, exibida dia 24 de julho.

HORTA SUSpENSA
A Horta Suspensa, também inaugu-

rada dia 19 de julho, é uma ação voltada 

para os serviços de Saúde, principal-
mente no atendimento de acidentes que 
envolvem várias vítimas. No caso da 
equipe da UPA, também observamos 
maior integração no local da ocorrência. 
Os profissionais sabiam o que fazer e 
como conduzir os atendimentos de for-
ma tranquila e eficiente, o que eleva o 
nível de qualidade da assistência. Além 
disso, recebemos várias orientações 
técnicas sobre a substância química em 
questão. As aulas sobre amônia foram 
de grande valia e trouxeram conheci-

mentos que não possuíamos”, destaca 
a gerente da UPA Central de Santos, 
Zilvani Guimarães. 

A amônia é um produto químico pre-
sente no dia a dia das pessoas, mas em 
pequenas quantidades, sem impactar na 
saúde. É bastante usada na refrigeração, 
indústria farmacêutica e produção de fer-
tilizantes. Trata-se de um tipo de líquido 
que se transforma em gás rapidamente 
ao ser liberado na atmosfera. O cheiro 
é muito forte e gera desconforto, mesmo 
em baixas quantidades. Provoca irritação 

nos olhos e na pele e dificuldade para 
respirar. Em altas concentrações também 
causa asfixia e dor no peito.

Além da participação de cerca de 
400 pessoas, foram utilizados 20 veí-
culos oficiais. O bairro Macuco foi es-
colhido por abrigar três empresas que 
trabalham com amônia e por ter histórico 
de pequenos vazamentos. A ação foi 
programada pela Defesa Civil de San-
tos e Plano de Ajuda Mútua (PAM) do 
Porto de Santos (órgão coordenado pela 
Autoridade Portuária).

UPA Rodeio de Mogi lança campanha “Doe Solidariedade”

para o bem-estar e qualidade de vida 
dos colaboradores da UPA 24 horas 
do Rodeio, que oferece espaço para o 

descanso integrado com a natureza 
para ser utilizado durante os interva-
los de almoço, jantar ou café. 

Campanha arrecada cobertores e produtos de higiene pessoal para  
pacientes que vivem em situação de rua
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Projeto “Cuidadoso” funciona na UBS Rudge Ramos e, no período, ofertou mais de 3.300 consultas com geriatra, fisioterapeuta e educador físico

Programa de Atenção ao Idoso
completa um ano em São Bernardo

Completado o 1° ano de funciona-
mento no dia 21 de junho, a Unidade 
“Cuidadoso”, que oferece atendimento 
exclusivo de Atenção ao Idoso, colhe 
bons frutos. No período foram mais de 
3.300 registros de consultas com geria-
tra, fisioterapia e educador físico.

A ação pioneira no município foi 
criada pela atual Administração para 
funcionar junto à Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Rudge Ramos, localiza-
da na Rua Ângela Tomé, 246. A região 
foi escolhida pela grande concentração 
de pessoas com mais de 60 anos.

“Estamos satisfeitos com os resul-
tados atingidos. Criamos atendimento 
de referência para a terceira idade e 
com profissionais extremamente capa-
citados. Esta é a primeira unidade da 
cidade, mas a nossa intenção é de que o 

“Cuidadoso” seja expandido para outros 
bairros, conforme demanda”, avaliou o 
prefeito Orlando Morando.

Segundo o secretário de Saúde, 
Dr. Geraldo Reple, os pacientes de 
todas as UBSs podem ser encami-
nhados para o “Cuidadoso”. “Os mé-
dicos foram instruí-dos e, de acordo 
com a necessidade do tratamento, os 
pacientes são referenciados para o 
equipamento. Nosso principal objetivo 
é ofertar qualidade de vida aos idosos 
e proporcionar um envelhecimento 
assistido e saudável”, explicou. 

RECEpÇÃO
Segundo a paciente Maria Cecília 

Barros Soares, muitos benefícios foram 
adquiridos durante o primeiro ano de 
funcionamento. “Eu passei com geria-

tra, fiz todos os exames, tive consulta 
com psicólogo e fui encaminhada para 
o grupo de Pilates, que mudou a minha 
vida. Voltei a ter equilíbrio, não trocava 
mais de roupa em pé e hoje não tomo 
mais analgésicos para dor. Sou muito 
grata à Prefeitura por esta ideia que deu 
tão certo”, relatou.

Todos os pacientes que ingressam 
no programa recebem tratamento com-
pleto. Médicos geriatras e odontogeria-
tras também recebem orientações com 
farmacêuticos sobre o uso correto de 
medicamentos. Além disso, por meio 
do NASF (Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família), serão ofertados serviços 
de fisioterapia e fonoaudiologia, aten-
dimentos com terapeutas ocupacionais, 
assistentes sociais e atividades físicas 
(com o auxílio de educador físico).

aniversário

Prevençãoinscrições abertas

Omar Matsumoto/pMSBC

CHMSA e FMABC vacinam contra o sarampoEmílio Ribas do Guarujá 
lança programa de 

trainee para enfermeiros

Região do Rudge Ramos foi escolhida pela grande concentração de 
pessoas com mais de 60 anos

Ao todo, 400 profissionais do CHM foram vacinados

Profissionais que atuam no 
Centro Hospitalar Municipal de 
Santo André foram vacinados dias 
25 e 26 de julho contra o sarampo. 
Doses da vacina tríplice SCR (con-
tra sarampo, caxumba e rubéola) 
foram aplicadas em dois turnos – 
manhã e noite. No total, 400 pro-
fissionais foram imunizados.

Atendendo às recomendações 
da Diretoria de Vigilância à Saúde, 
todos os funcionários com idade 
entre 15 e 29 anos, mesmo os que 
já receberam duas doses de SCR, 
foram vacinados. Aos profissionais 
com mais de 29 anos, foi orientado 
que apenas aqueles sem as duas 
doses da vacina registradas em 
carteira aderissem à campanha.

“Todo trabalhador da saúde deve 
ter duas doses da vacina contra o sa-
rampo, mesmo os que já passaram 
dos 45 anos”, alertou Karin Freski, 

O Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II – Baixada Santis-
ta, no Guarujá, está promovendo 
a terceira edição do programa 
de trainee para enfermeiros. O 
projeto oferece cinco vagas para 
enfermeiros que tenham concluí-
do o curso de enfermagem no 
período entre janeiro de 2017 e 
junho de 2019. 

O objetivo do programa é 
contribuir para o desenvolvi-
mento pessoal e profissional 
dos selecionados, ampliando o 
comprometimento com valores 
voltados para ética, humanização 
e trabalho em equipe, alinhados 
à cultura da empresa. 

Por meio do programa os 

farmacêutica e biomédica do Núcleo de 
Epidemiologia e Controle de Infecção 
Hospitalar (NECIH) do hospital. 

FMABC
Já no Centro Universitário Saúde 

ABC / Faculdade de Medicina do ABC 
a vacinação de bloqueio ocorreu dia 19 
de julho no campus universitário, em 

Santo André. Foram imunizadas 
478 pessoas, entre funcionários 
da faculdade, Fundação do ABC 
e colaboradores de empresas ter-
ceirizadas. A iniciativa, que teve 
parceria com o Centro de Saúde 
Escola da FMABC, foi realizada 
após a identificação de um caso 
suspeito no campus.

enfermeiros selecionados serão 
inseridos no mercado de traba-
lho, podendo preencher possíveis 
vagas como profissionais já trei-
nados. Interessados devem se 
inscrever pelo site www.emiliori-
basbs.org.br, onde consta o edital. 
As inscrições serão encerradas 
em 20 de setembro. 




