
Outubro de 2019 foi marcado por muitas comemorações e homenagens pelos 50 anos da Faculdade de Medicina do ABC – hoje Centro Universitário 
Saúde ABC. A solenidade oficial pelo Jubileu de Ouro ocorreu dia 25 de outubro, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação de  
São Bernardo do Campo, o Cenforpe. Com apresentação do maestro João Carlos Martins, o evento teve presenças de prefeitos do ABC, do 

governador João Doria, do ex-governador Geraldo Alckmin, entre outras autoridades. No dia 26, em São Paulo, 1.800 convidados se reuniram em um 
baile de gala no Expo Barra Funda, quando a atração musical foi a banda Os Paralamas do Sucesso. Pág. 3

Faculdade de Medicina do ABC encerra festejos  
pelos 50 anos com baile de gala e atrações musicais
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São Caetano 
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Conselho de Curadores (Titulares): Luiz Mário 
Pereira de Souza Gomes; Adriana Berringer Ste-
phan; José Antonio Acemel Romero; José Cláudio 
Simões; Wagner Shiguenobu  Kuroiwa; Luiz Anto-
nio Della Negra; Silvia Casagrande Feijó; Thereza 
Christina Machado de Godoy; Edson Raddi; Pedro 
Luiz Mattos Silva Botaro; Juarez Tadeu Ginez; Mar-
cos Sergio Gonçalves Fontes; Hugo Macedo Junior; 
Felix Saverio Majorana; Carolina Fargione Dantas 
de Assis; Letícia  Pedroso Regis; Ari Bolonhezi; Ro-
drigo Grizzo Barreto de Chaves; Guilherme Andrade 
Peixoto; Tatyana Mara Palma.

Conselho Fiscal: Maristela Baquini (Santo André), 
Robson Thadeu de Almeida (São Bernardo) e Ane 
Graziele Plonkoski (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 
Anchieta, Hospital Municipal Universitário, Hospi-
tal de Clínicas Municipal José Alencar e Hospital e 
Pronto-Socorro Central); Complexo Hospitalar Mu-
nicipal de São Caetano (Hospital Márcia Braido, 
Hospital Maria Braido, Hospital de Emergências 
Albert Sabin, Hospital São Caetano, Hospital Eu-
ryclides 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 Ges-
tão 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

Conhecimento, serviço e tradição

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.

maestro João Carlos Martins foi sim-
plesmente memorável, assim como a 
grande festa com o show dos Parala-
mas do Sucesso.

Enfim, tenho muito orgulho de ser 
formado na Faculdade de Medicina 
do ABC, aluno da segunda turma. Ao 
longo da carreira foram muitos os de-
safios profissionais, alguns até mesmo 
fora do País, mas sempre fiz questão 
de manter minhas raízes fincadas 

A Prefeitura de São Caetano, 
por meio da Fundação Pró-Memória, 
prepara uma grande homenagem 
para o Jubileu de Ouro da FMABC. 
Em 22 de novembro será lançada a 
exposição “Conhecimento, serviço e 
tradição: o cinquentenário na Facul-
dade de Medicina do ABC”, cuja cura-
doria é de nossa querida ex-aluna e  
atual vice-presidente da Fundação do 
ABC, Dra. Adriana Berringer Stephan. 
Instalada no Centro de Capacitação de 
Profissionais da Educação (Cecape), a 
mostra permanecerá aberta ao público 
até o dia 30 de novembro.

Depois de um outubro emocionante, 
marcado por festividades, homenagens 
e reencontros, entramos em novembro 
com essa bela notícia. Não tenho dúvi-
das de que o trabalho apresentado será 
primoroso. Tenho recebido relatos de 
visitas ao setor de Memória de nossa 
biblioteca, pesquisas em jornais e re-
vistas das décadas passadas, consultas 
a diversos acervos históricos da região, 
entre outras fontes de informação, que 
certamente tornarão essa exposição 
imperdível e inesquecível.

Agradeço publicamente à Prefeitu-

nas terras do antigo Sítio Tangará. 
Tantos anos depois, é uma grande 
honra estar à frente da escola, hoje 
Centro Universitário, especialmente 
em um período tão representativo da 
história. Somos gratos pelos 50 anos 
e estamos prontos para o futuro. Que 
venha o próximo cinquentenário!

prof. Dr. David Everson Uip
Reitor do Centro Universitário Saúde ABC

ra de São Caetano, em nome do ami-
go, ex-aluno e prefeito José Auricchio 
Júnior, pela sensibilidade em realizar 
esta homenagem à Medicina ABC. 
Também aproveito para agradecer 
a todos os funcionários, alunos, ex-
alunos e demais pessoas envolvidas 
nas comemorações do Jubileu de 
Ouro. Foram muitos meses de pre-
paração, comprometimento e entrega 
para atingirmos nosso grande objetivo: 
honrar a Faculdade de Medicina do 
ABC e seu cinquentenário.

Tivemos sucesso. O livro dos 50 
anos ficou magnífico e o lançamento 
foi algo extraordinário. O evento cien-
tífico realizado no campus também 
foi brilhante e entra para a história 
com o “Mega Axuxê”. A solenidade 
oficial, no Cenforpe de São Bernardo, 
foi muito prestigiada, tanto por nossa 
comunidade acadêmica como pelas 
autoridades. Tivemos a presença de 
prefeitos, secretários municipais de 
Saúde e do Estado, além do gover-
nador João Doria e do ex-governador 
Geraldo Alckmin, entre tantos outros 
convidados. A apresentação da Or-
questra Fundação Bachiana com o 

Márcia Tamosauskas. 
O simpósio contou com apresenta-

ção de diversas aulas e casos clínicos 
que utilizaram conceitos da Medicina 
Integrativa. “A Oftalmologia Integrativa 
é uma área inovadora dentro da espe-
cialidade e tem por objetivo trazer para 

a oftalmologia conhecimentos de outras 
áreas, com abordagens de aspectos 
clínicos de diferentes especialidades 
médicas e suas conexões com a visão. 
O foco é enfatizar o conhecimento das 
áreas de ciências básicas, bem como de 
modernas tecnologias, visando oferecer 

o melhor tratamento ao paciente”, disse 
Dr. Renato Leça. Atualmente a Oftalmo-
logia da FMABC é referência nacional 
em Oftalmologia Integrativa. O encontro 
científico teve patrocínio de nove empre-
sas e a próxima edição já foi confirmada 
para 2020, também na FMABC.

evento acadêmico

O Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC (FMA-
BC) de Santo André promoveu dia 5 
de outubro o 1º Simpósio Brasileiro de 
Oftalmologia Integrativa. O evento foi 
organizado pela Liga Acadêmica de 
Medicina Integrativa, com apoio da 
Disciplina de Oftalmologia, no Anfiteatro 
David Uip, no campus universitário. Ao 
todo, foram recebidos 105 participantes 
vindos de sete estados brasileiros, além 
de 22 palestrantes. 

A abertura do simpósio foi feita pelo 
vice-reitor da instituição, Dr. Fernando 
Luiz Affonso Fonseca. O evento, pre-
sidido pelo docente de Oftalmologia e 
coordenador da disciplina eletiva de 
Medicina Integrativa da FMABC, Dr. 
Renato Leça, também contou com a 
participação do chefe do Departamento 
de Oftalmologia da FMABC, Dr. Vagner 
Loduca Lima, e da responsável pelas 
Ligas Acadêmicas da FMABC, Dra. 

MedABC promove o 1º Simpósio Brasileiro de Oftalmologia Integrativa

Foram recebidos 105 participantes vindos de sete estados brasileiros, além de 22 palestrantes
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Festividade

Outubro de 2019 foi marcado por 
muitas comemorações e homena-
gens pelos 50 anos da Faculdade 
de Medicina do ABC – hoje Centro 
Universitário Saúde ABC. A sole-
nidade oficial pelo Jubileu de Ouro 
ocorreu dia 25 de outubro, no Cen-
tro de Formação dos Profissionais 
da Educação de São Bernardo do 
Campo, o Cenforpe. Com apresen-
tação musical do maestro João Car-
los Martins e Orquestra Fundação 
Bachiana, o evento teve presenças 
dos prefeitos Orlando Morando (São 
Bernardo) e José Auricchio Jr. (São 
Caetano), do governador João Doria, 
do ex-governador Geraldo Alckmin, 
entre outras autoridades que foram 
recepcionadas pelo reitor Dr. David 
Everson Uip. Estiveram presentes 
cerca de 1.500 convidados.

JANTAR E ‘pARALAMAS’
A programação científica não po-

deria ficar de fora das comemorações 
do Jubileu de Ouro – afinal, o ensino, 
a pesquisa e a assistência constituem 
o tripé que sustenta a FMABC desde 
a fundação em 1969. Dessa forma, 
dia 26 de outubro, das 9h às 13h, o 
campus universitário recebeu evento 
científico para 1.000 pessoas. Foram 
diversos simpósios e atividades condu-

Maestro João Carlos Martins e Os Paralamas
do Sucesso encerram comemorações pelos
50 anos da Faculdade de Medicina do ABC

Evento solene teve presenças do governador de São Paulo, João Doria, e de prefeitos do ABC; baile de gala reuniu 1.800 pessoas no Expo Barra Funda

zidas pelas disciplinas nos anfiteatros 
da instituição, que reuniram docentes, 
alunos e ex-alunos.

Também no sábado, à noite, hou-
ve uma grande celebração no Expo 
Barra Funda, na Capital. Em parce-

ria com a Associação dos Ex-Alunos 
(ASSEX), cerca de 1.800 convidados 
participaram da Festa de 50 Anos da 
Faculdade de Medicina do ABC que, 
além do jantar, teve como atração mu-
sical Os Paralamas do Sucesso. 

MOMENTO HISTÓRICO
O ponto de partida das comemo-

rações ocorreu em 10 de outubro, 
com o lançamento do livro “FMABC 
50 anos: Histórias e memórias”. 
O evento na Livraria da Vila do  

Shopping JK reuniu centenas de ex-
alunos. Na semana seguinte, no dia 
14, a faculdade foi homenageada na 
Câmara Municipal de São Caetano 
do Sul, em ato solene proposto pelo 
vereador Pio Mielo.

Luiz Mário pereira de Souza gomes, maestro João Carlos Martins, Antonio Carlos 
palandri Chagas, Adriana Berringer Stephan e Fernando Luiz Affonso Fonseca

Milton Borrelli e Claudio Rufino Gomes

Sonia Loureiro e Vagner Loduca

Músicos dos paralamas do Sucesso junto a professores e ex-alunos da FMABC Maestro João Carlos Martins

José Auricchio Júnior e geraldo AlckminJoão Doria e Orlando MorandoRoberto Bahdur e Maria Odila gomes

Roberto Milani, José Henrique germann Ferreira, Luiz Mário pereira de Souza gomes, David Uip,  
João Doria, Orlando Morando, geraldo Alckmin, Carla Morando e José Auricchio Júnior

Marco Zerlin/Folha do ABC

Marco Zerlin/Folha do ABC Marco Zerlin/Folha do ABC
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Um novo modelo de hospital 
público está sendo construído em 
São Bernardo. Um equipamento mo-
derno, com construção e tecnologia 
de última geração, que irá ampliar e 
melhorar ainda mais o atendimento 
na Saúde. Esta será a estrutura do 
novo Hospital de Urgência (HU), que 
foi vistoriado dia 1º de novembro pelo 
prefeito Orlando Morando, acompa-
nhado de todo o secretariado muni-

cipal e diretores de autarquias.
Com 97% das instalações prontas, 

o equipamento contará com 250 leitos, 
sete andares e com padrão interna-
cional de segurança hospitalar. Os 
andares estão divididos em Pronto 
Atendimento, Serviços e Apoio Diag-
nóstico e Terapêutico, Módulo Cirúr-
gico, Módulo Pedagógico e Módulo de 
Internação. Dividido em área adulto e 
infantil, o prédio será inaugurado no 

primeiro trimestre de 2020. 
“Estamos investindo R$ 127 

milhões neste novo hospital, com a 
certeza de que Saúde é prioridade 
em nossa cidade. Aqui iremos ofer-
tar o que há de melhor em qualidade 
e tecnologia”, declarou o prefeito 
Orlando Morando.

Quando entregue, o HU estará 
apto para substituir o Hospital Pron-
to-Socorro Central (HPSC), sendo 

referência na cidade no atendimento 
de urgência e emergência. Além dis-
so, realizará cirurgias de baixa com-
plexidade e outros procedimentos de 
urgência, em paralelo ao Hospital de 
Clínicas – equipamento atualmente 
responsável por estas demandas.

gERAÇÃO DE EMpREgOS
De acordo com o secretário de 

Saúde, Dr. Geraldo Reple, além 

de instalações modernas e serviço 
de qualidade, o novo equipamento 
será responsável por novos postos 
de trabalho na cidade. “Serão con-
tratados 1.500 funcionários para a 
gestão do HU. Além das excelentes 
instalações, a população vai rece-
ber atendimento humanizado e de 
qualidade”, destacou o titular da 
pasta. Somente na obra, são 1.750 
empregos diretos e indiretos.

Uma importante conquista para a 
Saúde de São Bernardo e para toda a 
população está muito próxima de ser 
comemorada. Com obras avançadas, 
a cidade será a primeira do Grande 
ABC a ofertar o serviço de radiotera-
pia em um hospital municipal.

Por meio do projeto de expansão 
nacional deste tratamento, a Prefeitu-
ra de São Bernardo viabilizou junto ao 
Ministério da Saúde um investimento 
no Hospital Anchieta (localizado na 
Rua Silva Jardim, 407 – Centro) de 
aproximadamente R$ 10 milhões, 
que contempla a compra da máqui-
na de Radiologia e a modernização 
da estrutura que abrigará o equipa-
mento.

O prefeito Orlando Morando 
vistoriou a obra, que está com 80% 
de sua execução concluída, dia 16 
de outubro, acompanhado do secre-

tário adjunto de Saúde, Dr. Edson 
Nakazone, da diretora do Complexo 
Hospitalar, Dra. Agnes Faria Ferrari, 
e do diretor do hospital, Dr. Adilson 
Westheimer.

“A população ganha muito com a 
vinda de um equipamento de Radio-
logia para o Hospital Anchieta, que 
já trata pacientes com câncer, mas 
que, atualmente, terceiriza o serviço. 
Com a chegada da nova máquina, o 
município se tornará referência no 
tratamento oncológico. Mais do que 
isso, com mais conforto e qualidade, 
o paciente não precisará se deslocar 
para realizar o procedimento”, expli-
cou Morando.

A nova instalação, com salas 
de procedimentos e consultórios 
preparatórios para o tratamento de 
radioterapia, também conta com 
uma sala de concreto, denominada 

são Bernardo

em reForma

Hospital de  
Urgência tem 

97% das obras 
concluídas 

Hospital Anchieta tem obras avançadas para ofertar radioterapia 

Unidade moderna e de alta tecnologia terá 250 leitos e 
será entregue no primeiro trimestre de 2020

Cerca de 80% das intervenções estão concluídas; investimento é de R$ 10 milhões

Ricardo Cassin/pMSBC

Omar Matsumoto/pMSBC

Vistoriado em novembro, equipamento teve investimento de R$ 127 milhões

Vistoria nos trabalhos foi realizada em outubro

banker, responsável por isolar a ra-
diação e evitar riscos de contami-
nação à população. Seguindo todas 
as recomendações de segurança da 
instalação da máquina, foram neces-
sários 21 caminhões de concreto de 
mais de 160 mil litros cada um para 

preencher toda a estrutura. 
Com previsão de conclusão das 

obras para início de 2020, o Hospi-
tal Anchieta estará apto a realizar 
aproximadamente 50 aplicações de 
radioterapia por mês. “Embora as 
intervenções estejam acontecendo 

no hospital, a população em nenhum 
momento deixou de ser assistida. São 
atendidos todo mês, neste hospital, 
mais de 700 pacientes e são aplica-
das 1.000 sessões de quimioterapia 
neste período”, ressaltou o secretário 
adjunto, Dr. Edson Nakazone.
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Unidade ganhou sala de acolhimento e cinco novos consultórios climatizados; local realiza 1.500 atendimentos por mês

São Caetano entrega Centro de 
Saúde da Mulher revitalizado

'Caminhada Outubro Rosa' atrai mais de 600 pessoas

O prefeito de São Caetano, José 
Auricchio Júnior, reinaugurou dia 5 de 
outubro o CAISM (Centro de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher) Antonia 
Braido Dal’Mas, no bairro Fundação. A 
unidade foi totalmente renovada após 
a conclusão de reformas que melho-
raram e ampliaram sua capacidade de 
atendimento.

 “Esse é um dos centros municipais 
especializados em Saúde da Mulher 
mais qualificados do País”, destacou Au-
ricchio. O CAISM realiza cerca de 1.500 
atendimentos por mês, entre consultas 
e exames especializados nas áreas de 
ginecologia, mastologia, prevenção do 
câncer, pré-natal de alto risco e plane-
jamento familiar.

Com a reforma e reestruturação de 
ambientes, a unidade ganhou uma sala 
de acolhimento e cinco novos consultó-
rios, todos com ar-condicionado. “Tam-
bém conseguimos trazer para o CAISM 
o atendimento dermatológico. Neste 
Outubro Rosa, em que celebramos a 

importância da prevenção, é uma alegria 
reinaugurar esse espaço ampliando o 
atendimento”, ressaltou a secretária de 
Saúde, Regina Maura Zetone.

Além da criação de espaços e cli-
matização de todo o ambiente, foram 
realizadas trocas de telhado, forro, azu-
lejos e pisos, reparos elétricos e pintura. 
O Fundo Social de Solidariedade, que 
se dedica ativamente ao trabalho de 
prevenção ao câncer de mama, por 
meio do Projeto Elas por Elas, também 
se mobilizou para criar um ambiente 
mais agradável e acolhedor às pa-
cientes. “Agradecemos especialmente 
às alunas do curso de Mosaico, que 
ofereceram seus trabalhos para a de-
coração”, afirmou a primeira-dama de 
São Caetano e presidente da entidade, 
Denise Auricchio.

 
MUTIRÃO DE DERMATOLOgIA
O dia de festa também foi de tra-

balho com o Mutirão de Dermatologia 
e Pequenas Cirurgias de Pele exclusivo 

para mulheres. A ação seguiu a estraté-
gia da Secretaria de Saúde de realizar 
mutirões de especialidades específicas, 
reduzindo a fila de espera pelos atendi-
mentos – em alguns casos zerando a 
demanda reprimida.

Para o atendimento mobilizaram-se 
quatro cirurgiões plásticos e três derma-
tologistas, que atenderam 162 pacientes 
agendadas. “Não esperei nem 15 minu-
tos para ser atendida”, surpreendeu-se a 
paciente Ercília Maria Consani Biasi, 69 
anos, moradora do bairro Nova Gerty.  
“Ligaram para minha casa agendando 
horário e o atendimento foi ótimo”, conta 
a moradora, que foi encaminhada para 
uma pequena cirurgia dermatológica.

 
HOMENAgEM
Na cerimônia de reinauguração, foi 

homenageada a patronesse do CAISM, 
Antonia Braido Dal’Mas, por intermédio 
de seus netos Vitório Dal’Mas e Ítalo 
Dal’Mas Júnior, que receberam uma 
placa comemorativa.

As ruas de São Caetano ganha-
ram colorido especial na manhã do dia 
27 de outubro. Mais de 600 mulheres 
e homens participaram da Caminhada 
Outubro Rosa, em conscientização 
sobre a prevenção e detecção pre-
coce do câncer de mama, no evento 
promovido pelo Fundo Social de So-
lidariedade, pela Secretaria de Saúde 
e pela Rede Feminina de Combate 
ao Câncer.

 “Este é um momento para lembrar 
às mulheres de que elas precisam cuidar 
da saúde em primeiro lugar”, discursou 
a primeira-dama e presidente do Fundo 
Social, Denise Auricchio. “Com o Progra-
ma Elas por Elas temos levado informa-
ção sobre a importância do autoexame, 
das consultas médicas e da mamogra-
fia, sendo que as participantes podem 
sair com o exame agendado. Nosso 

trabalho não para por aqui e queremos 
que o Outubro Rosa dure por todo ano, 
conscientizando a população sobre o 
assunto”, completou.

Já a secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone, reforçou as palavras da 
presidente da entidade destacando 
que as ações de prevenção seguem 
intensas junto às mulheres. “O câncer 
de mama pode ser curável se detec-
tado precocemente. Por essa razão 
que falar sobre o tema, inclusive com 
os homens, é de extrema importância 
para que multipliquemos as informa-
ções que podem salvar vidas”.

A Caminhada Outubro Rosa con-
tou com o aquecimento em ritmo da 
Zumba, sob o comando do professor 
Alan Ferreira e equipe. O trajeto saiu 
do Parque Chico Mendes e encerrou no 
Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim, 

reinauguração

câncer de mama

prefeito José Auricchio Júnior cumprimenta paciente

Letícia Teixeira/pMSCS

Junior Camargo/pMSCS

“A família Dal’Mas muito se orgulha 
de ter contribuído para o desenvolvimen-
to dessa amada cidade e, ainda mais, 
do cuidado que a atual gestão dispensa 
à população, principalmente na área da 
Saúde. O atendimento médico de São 
Caetano pode ser comparado ao dos 
melhores planos de saúde. Tenho cer-
teza de que minha avó está radiante por 
essa realização, que eterniza sua me-
mória”, declarou Vitório, emocionado.

 

SOBRE O CAISM 
O Centro de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher Antonia Braido 
Dal’Mas está localizado na Rua Her-
culano de Freitas, 200, no bairro Fun-
dação. Funciona de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h. O atendimento 
é especializado na área de Saúde da 
Mulher, por meio de encaminhamento 
realizado pelas UBSs (Unidades Bá-
sicas de Saúde).

onde músicos da Fundação das Artes 
recepcionaram os participantes.

A atividade teve patrocínio da 
USCS (Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul), Natural da 
Terra, Auto Shopping Global, Quality 

Hotel, Comfort Hotel, Adria, Acapul-
co Segurança e Serviços, Mais Você 
Isenções, ParkShoppingSãoCaetano, 
Ana Sofia Flores, Supermercados Jo-
anin, Autoescola Javarotti e Laportes 
Restaurante.

 DOAÇÃO DE CABELO
Além da caminhada, o público tam-

bém pôde praticar a solidariedade com a 
doação de cabelo para a confecção de 
perucas para pacientes em tratamento 
contra o câncer e outras doenças.

Evento foi promovido pelo Fundo Social de Solidariedade 
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Verificação é atestada pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica; unidade da FMABC realiza mensalmente cerca de 600 mil exames

Laboratório de Análises Clínicas completa
20 anos de certificação de qualidade 

TECNOLOGIA E EXCELÊNCIA  
SÃO MARCAS DO SERVIÇO

O Laboratório de Análises Clínicas 
do Centro Universitário Saúde ABC / 
Faculdade de Medicina do ABC (FMA-
BC) completou neste 2019 duas déca-
das de certificação de qualidade junto 
à Sociedade Brasileira de Patologia 
Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/
ML). Sob responsabilidade de quatro 
disciplinas – Análises Clínicas; Anato-
mia Geral e Patológica; Parasitologia 
Médica; e Microbiologia e Imunologia 
–, o serviço realiza mensalmente cerca 
de 600 mil exames, divididos entre a 
sede do laboratório, no campus uni-
versitário, e em sete unidades satélites 
instaladas em hospitais gerenciados 
pela Fundação do ABC.

O laboratório foi inaugurado ofi-
cialmente em 1997 para atender a 
área de Oncologia do Ambulatório da 
Medicina ABC. Dois anos mais tarde, 
em 1999, conquistou sua primeira cer-
tificação de qualidade pela SBPC/ML, 
renovada ano após ano graças a pro-
cessos contínuos de aperfeiçoamento, 
investimento em novas tecnologias, 
educação permanente e capacitação 
profissional. “Neste ano recebemos 
uma certificação especial da Socie-
dade Brasileira de Patologia Clínica 
e Medicina Laboratorial justamente 
pelos 20 anos de credenciamento no 
programa de qualidade. Trata-se de 
um marco para a FMABC. Estudos 
indicam que entre 80% e 90% das 
decisões médicas são baseadas em 
resultados de exames laboratoriais. É 
uma área determinante para a defini-
ção do diagnóstico e do tratamento, e 
os profissionais que utilizam os servi-
ços da Medicina ABC sabem que po-
dem confiar nos resultados emitidos”, 
garante o vice-reitor do Centro Univer-
sitário e coordenador do Laboratório 
de Análises Clínicas, Dr. Fernando 
Luiz Affonso Fonseca.

HISTÓRIA
Os resultados positivos do traba-

lho desenvolvido para a disciplina de 
Oncologia levaram outras cadeiras e 

Qualificado entre os melho-
res e mais modernos do Brasil, 
o laboratório matriz instalado no 
campus da FMABC conta com a 
plataforma completa do equipa-
mento de última geração Roche 
COBAS 8000. Existem somente 
quatro aparelhos do gênero em 
todo o País e apenas um instalado 
na região do ABC. “Trabalhamos 
com tecnologia de ponta e proces-
sos logísticos modernos, que nos 
permitem otimizar os processos, 
com confiabilidade de resultados 
e entrega em até 48 horas”, ga-
rante o vice-reitor Dr. Fernando 
Fonseca.

O Laboratório de Análises 
Clínicas segue rigorosamente 
todas as recomendações técni-
cas, protocolos de segurança e 
legislações de vigilância sanitária. 
Os processos são aperfeiçoados 
periodicamente e existem ‘Pro-
cedimentos Operacionais Padrão 
- POPs’ para praticamente toda 
a cadeia de trabalho, incluindo 
coleta, manipulação e transporte 
de amostras. Tudo é monitorado 

e fiscalizado por meio de indica-
dores de qualidade, de liberação 
de resultados, entre outros meca-
nismos de controle.

“Nossa gestão é baseada em 
indicadores. Analisamos os dados 
de todos os serviços prestados, 
índices de recoleta e produtivida-
de, e comparamos os resultados 
entre as unidades. Dessa forma, 
trabalhamos ações específicas e 
treinamentos direcionados sempre 
que percebemos qualquer tipo de 
discrepância em relação à média 
dos indicadores, o que nos ga-
rante qualidade e excelência”, 
revela o Dr. Fernando Fonseca, 
que exemplifica: “Em São Bernar-
do do Campo realizamos cerca 
de 230.000 exames por mês so-
mente nas Unidades Básicas de 
Saúde. Nosso índice de recoleta 
é de 0,2%. Ou seja, é menor do 
que o de grandes laboratórios que 
atuam em âmbito nacional, isso já 
contando erros de jejum dos pa-
cientes e repetições obrigatórias 
para confirmação de resultados 
em determinadas doenças”.

excelência

especialidades da escola a buscar os 
serviços do laboratório. O setor cres-
ceu em ritmo constante até meados 
de 2012, quando houve uma grande 
mudança no processo de gestão: foi 
firmado convênio com o Hospital da 
Mulher de Santo André, com a implan-
tação da primeira unidade satélite.

A experiência do serviço externo 
ao campus foi exitosa e outras unida-
des de saúde gerenciadas pela Fun-
dação do ABC passaram a buscar o 
mesmo modelo. Em 2014, os Ambu-
latórios Médicos de Especialidades 
(AMEs) de Mauá e de Praia Grande 
iniciaram seus convênios com o La-
boratório da FMABC. No ano seguinte 
foi a vez do AME Santo André e, em 
2016, houve expansão ainda maior a 
partir de parcerias com o Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas II do Guarujá, 
Hospital Municipal Antonio Giglio de 
Osasco, Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário do Estado de São Paulo 
e Instituto Municipal de Assistência à 
Saúde do Funcionalismo (IMASF) de 
São Bernardo.

Em 2017, o volume mensal de 
100.000 exames quadruplicou com 
o início do atendimento de toda a 
rede de Saúde de São Bernardo. 
Com o serviço cada vez mais conhe-
cido, novos contratos foram firmados 
com o Instituto Ideia Fértil, Instituto 

de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual (Iamspe) e Clínica 
Veterinária De Olho no Bicho, entre 
outras parcerias.

Hoje são 326 funcionários dire-
tos, entre médicos, biólogos, biomé-
dicos, enfermeiros, farmacêuticos e 
profissionais de diversas outras áreas. 
Conversas para novas parcerias já 
estão em andamento, sendo que o 
laboratório matriz já possui capacida-
de instalada para realização de mais 
150 mil exames sem necessidade de 
investimento em novos equipamentos 
e pessoal.

pESQUISA E ENSINO
Além da questão assistencial, o 

Laboratório de Análises Clínicas é 
campo de ensino e de estágio para 
alunos de graduação, pós-graduação 
Lato Sensu e Residência Médica das 
áreas de Pediatria, Endocrinologia, 
Infectologia, Patologia, Oncologia e 
Hematologia. Entre 2017 e 2019, o 
Laboratório da FMABC captou R$ 473 
mil em verbas de auxílio à pesquisa 
direcionadas a quatro estudos. No 
campo da Iniciação Científica, so-
mente em 2019 foram cinco bolsas 
no total de quase R$ 110 mil. O local 
também conta com duas patentes nas 
áreas de câncer de mama e de câncer 
de próstata.

Dra. Registila Beltrame, Dra. Maria Lúcia packer, Dr. Fernando Fonseca, Dra. Thaís 
Moura gáscon, Dra. Aleksandra Vanessa Lambiasi e Dra. Claudia giorgia Bronzatti

Laboratório conta com a plataforma completa do Roche COBAS 8000, equipamento  
de última geração com apenas quatro unidades em todo o país
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saúde da mulher

atendimento noturno

prefeito paulo Serra durante assinatura da ordem de serviço

Equipamento será entregue dentro dos padrões do 
Qualisaúde e vai beneficiar gestantes, puérperas e bebês

Com a iniciativa, população terá mais flexibilidade no acesso aos serviços ofertados; horário de funcionamento passa a ser das 7h às 21h

Santo André  
retoma obras 
da Casa da  
Gestante

Prefeitura amplia horário de atendimento  
em seis Unidades de Saúde da Família

A Prefeitura de Santo André reto-
mou dia 24 de outubro a construção 
da Casa da Gestante, obra que teve 
início em 2016, mas que foi paralisada 
poucos meses depois de iniciada. O 
equipamento, localizado ao lado do 
Hospital da Mulher, no Parque Novo 
Oratório, será voltado ao atendimento 
de gestantes, puérperas e bebês que 
precisam de cuidado mais adequado de 
vigilância e proximidade dos serviços de 
saúde, ainda que não haja necessidade 
de internação hospitalar.

O prefeito Paulo Serra esteve no 
local para assinar a ordem de serviço 

de retomada da obra e destacou a 
importância do equipamento para o 
município. “Vamos fazer dessa obra a 
nova etapa do complexo da saúde da 
mulher, que vai contribuir muito para a 
melhoria da rede municipal de saúde”, 
comentou. “Temos buscado, dentro 
dessa nova construção da rede inte-
grada de saúde, fortalecer ainda mais 
a especialização da saúde da mulher e 
agora vamos conseguir complementar 
isso com a Casa da Gestante, que será 
um importante centro de acolhimento”, 
completou o prefeito.

Com investimento de aproxima-

A Prefeitura de Santo André am-
pliou o horário de atendimento de seis 
Unidades de Saúde. A iniciativa faz 
parte do programa Saúde na Hora, 
em parceria com o governo federal, 
e beneficiou as Unidades de Saúde 
da Família (USFs) Valparaíso, Parque 
Miami, Vila Linda, Jardim Carla, Jar-
dim Santo André e Recreio da Borda 
do Campo, que passaram a realizar 
atendimento das 7h às 21h. Antes as 
unidades funcionavam até 17h.

“Estamos dando mais um impor-
tante passo para melhorar a qualidade 
de vida e a saúde da nossa população. 
Este é um programa permanente que vai 
beneficiar principalmente quem trabalha 

em horário comercial e não consegue 
comparecer à unidade durante o dia", 
explicou o prefeito Paulo Serra.

Com a extensão do horário, a Pre-
feitura de Santo André visa aumentar 
o acesso aos atendimentos oferecidos 
nas unidades, como consultas médi-
cas, coleta de exames laboratoriais, 
aplicação de vacinas, curativo, dispen-
sação de medicamentos, entre outros 
procedimentos. 

“Dentro do esforço de qualificação 
da atenção básica nós sabemos que 
especialmente muitas mães não têm 
condições de acompanhar o atendi-
mento do seu filho em horário comer-
cial, então agora toda a família poderá 

ser atendida até às 21h”, disse o secre-
tário de Saúde, Márcio Chaves. 

A vendedora Camila de Lacerda, 
de 29 anos, esteve na USF Vila Linda 
e comemorou a iniciativa. "Hoje eu saí 
do trabalho para medir a minha pressão 
que está um pouco alta. Se a unidade 
não estivesse aberta eu teria que ir 
para a UPA, que fica mais longe. Achei 
ótimo estender o atendimento porque 
assim não preciso pegar atestado e 
me prejudicar no trabalho”.

Para que Santo André aderisse 
ao programa foi necessário que os 
equipamentos credenciados tivessem 
no mínimo três equipes de estratégia 
de saúde da família. Cada equipe é 

Angelo Baima/pSA

Angelo Baima/pSA

formada por médicos generalistas, en-
fermeiros, técnicos de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde. Com o 

credenciamento das unidades, o municí-
pio passará a receber um aporte de R$ 
200 mil mensais do governo federal.

damente R$ 1 milhão, o equipamento 
será construído dentro dos padrões do 
programa Qualisaúde e contará com 
20 leitos, quatro quartos, sala de estar, 
sala de atendimento multiprofissional, 
copa e cozinha. A unidade garantirá 
hospedagem, acompanhamento por 
equipe de enfermagem, atendimento 
por meio de equipe multiprofissional e 

acesso à assistência de saúde sete dias 
por semana, 24 horas por dia.

“O Hospital da Mulher tem uma ca-
racterística extremamente importante na 
organização do sistema municipal de 
saúde, sobretudo na questão da saúde 
da mulher. A Casa da Gestante vai ser 
um passo importante em meio a todas 
as transformações que estamos viven-

do nesse último ano. Fizemos várias 
tratativas com o Ministério da Saúde 
para retomar o financiamento necessário 
e, com o aporte do Ministério e a con-
tribuição do tesouro municipal, vamos 
conseguir terminar a obra e dar uma 
condição melhor para as gestantes de 
Santo André”, explicou o secretário de 
saúde, Márcio Chaves.

Objetivo é aumentar número de consultas médicas e coleta de exames 
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Projeto redefiniu protocolos de tratamento da doença na região e índice de letalidade caiu de 37% para 2% em um ano 

Urologia da MedABC derruba mortalidade 
de pacientes com câncer de bexiga

Iniciativa da disciplina de Urologia 
do Centro Universitário Saúde ABC / 
Faculdade de Medicina do ABC de 
Santo André possibilitou salvar a vida 
de pelo menos 12 pacientes com cân-
cer de bexiga músculo-invasivo após 
a criação de um projeto que redefiniu 
os protocolos de tratamento da doença 
na região. A análise preliminar foi fei-
ta com base nos casos de pacientes 
atendidos no Hospital Estadual Mário 
Covas de Santo André, Hospital de 
Clínicas de São Bernardo e Hospital 
Maria Braido de São Caetano. 

Antes da iniciativa, que teve início 
em 2018, 22 de 59 pacientes em tra-
tamento foram à óbito nos primeiros 
90 dias após o tratamento. Depois da 
criação de um ambulatório específico 
com foco na otimização e uniformiza-
ção das metodologias de tratamento, o 
número caiu para um óbito no mesmo 
período – considerando novo grupo de 
35 pacientes. Ou seja, queda de 37% 
para 2% na taxa de mortalidade.

O tratamento continua sendo rea- 
lizado nos hospitais de referência. 
Porém, quando os pacientes rece-
bem o diagnóstico da doença, são 
encaminhados ao ambulatório da 
faculdade para que seu cronograma 
de tratamento seja rigorosamente ela-
borado. Depois, retornam às unidades 
de origem. O sucesso da iniciativa, 
batizada de CABEM (Câncer de Be-
xiga Músculo-Invasivo) – que também 
traz o sentido de ‘CABEM’ mais vidas 
– foi desenvolvida sob três diretrizes: 
avaliação adequada do paciente com 
câncer de bexiga, otimização de re-
cuperação cirúrgica e suporte perio-
peratório multiprofissional. 

“Centralizamos no ambulatório da 
FMABC todas as decisões estratégicas 
dos pacientes tratados nos hospitais 
públicos de Santo André, São Bernar-
do e São Caetano com diagnóstico de 
câncer de bexiga. Desta forma os trata-
mentos passaram a seguir protocolos 
de acordo com diretrizes internacionais 

destaQue

de tratamento desta enfermidade, mas 
individualizando de acordo com o perfil 
dos pacientes. A retirada da bexiga, 
por exemplo, é uma situação extrema 
que visa a cura do câncer. Em algu-
mas situações, no entanto, é possível 
preservar a bexiga sem prejudicar as 
chances de cura. Sempre que possível 
buscamos esta alternativa. Um bom 
planejamento é fundamental para a 
cura e para a manutenção da qualidade 
de vida”, disse o responsável pelo am-
bulatório de câncer de bexiga e chefe 
do grupo de Uro-oncologia da FMABC, 
Dr. Fernando Korkes. Também atuam 
no local o responsável pelo setor de 
pesquisa, Dr. Willy Baccaglini, além 
dos médicos residentes em Urologia 
da faculdade.

Quando o câncer se aprofunda 
nas camadas da bexiga muitas vezes 
é indicada a remoção do órgão. Contu-
do, em algumas situações as equipes 
conseguem adotar tratamentos efeti-
vos. São os chamados protocolos de 
preservação de órgãos, que podem 
envolver quimioterapia, radioterapia 

e/ou cirurgia. Quando a cirurgia é 
necessária, as equipes seguem o 
protocolo ERAS (Enhanced Recovery 
After Surgery), que busca otimizar a 
recuperação do paciente submetido 
a cirurgias de grande porte.  

“Os pacientes sempre foram 
tratados, mas resolvemos juntar as 
pontas e avaliar o que ocorria com 
eles ao longo de todas as etapas do 
tratamento. Resolvemos que era hora 
de mudar. Ainda há muito o que fazer, 
temos de conseguir ter diagnósticos 
mais ágeis e em fases iniciais. Pre-
tendemos ampliar nossa capacidade 
de atendimento para auxiliar cada vez 
mais pacientes. Os resultados que 
temos tido são bastante animadores”, 
completou Dr. Fernando Korkes. 

Dos 37 pacientes em acompanha-
mento atualmente, 31 já receberam 
tratamento definitivo e 18 foram opera-
dos. Em dois casos foi possível evitar a 
remoção completa da bexiga devido à 
combinação de quimioterapia, cirurgia 
e radioterapia. Seis pacientes estão 
em programação de cirurgia e seis 

interromperam o tabagismo durante 
o tratamento multidisciplinar.  

pARCERIAS
Depois da uniformização dos 

protocolos de tratamentos, além da 
redução de 12 mortes no período, foi 
possível dar acesso à quimioterapia 
para outros 15 pacientes. Realizar o 
tratamento antes da cirurgia (conheci-
da como quimioterapia neoadjuvante) 
pode aumentar as chances de cura e 
as possibilidades de um procedimento 
cirúrgico mais bem-sucedido. O en-
caminhamento é possível graças à 
parceria com o Centro de Estudos e 
Pesquisa de Hematologia (CEPHO) da 
FMABC e com as equipes de Oncolo-
gia Clínica dos hospitais da Fundação 
do ABC nos municípios de Santo An-
dré, São Bernardo e São Caetano. 

Outra importante interface foi 
articulada com o Ambulatório de As-
sistência ao Tabagista da FMABC, 
gerido pela disciplina de Pneumologia. 
O tabagismo é considerado um dos 
principais fatores de risco para o cân-

cer de bexiga. Por isso, interromper 
o hábito de fumar evita a recorrência 
do câncer, além de auxiliar na recu-
peração respiratória após a cirurgia. 
No local os pacientes são assistidos 
por equipe multiprofissional composta 
por pneumologistas, fisioterapeutas, 
enfermeiros, terapeutas ocupacionais, 
entre outros profissionais.  

Já o Ambulatório de Nutrição da 
FMABC oferta suporte nutricional gra-
tuito para qualificar a recuperação clínica 
dos doentes. Grande parte dos pacien-
tes com câncer de bexiga chegam ao 
ambulatório com quadro de desnutrição 
e debilidade, fatores de risco capazes de 
inviabilizar eventuais cirurgias. 

Atualmente 37 pacientes seguem 
em atendimento no ambulatório da 
FMABC, que atende às quartas-feiras, a 
partir das 7h30, no Anexo 2 da FMABC. 
O endereço é Avenida Lauro Gomes, 
2.000, Vila Sacadura Cabral, em Santo 
André/SP. Interessados em ajudar o 
projeto CABEM podem fazer doações 
ao projeto. Mais informações no site 
www.cabemmaisvidas.com.br. 

Equipe da Disciplina de Urologia e do ambulatório de câncer de bexiga da FMABC
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O trabalho de conclusão do curso 
de Farmácia da ex-aluna do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculda-
de de Medicina do ABC (FMABC), 
Rafaela de Lima Sacchi, foi publicado 
na edição comemorativa de 30 anos 
do periódico científico Journal of the 
Brazilian Chemical Society. Sob orien-
tação do professor titular de Química 
Analítica, Dr. Horacio Dorigan Moya, a 
pesquisa avalia a capacidade antioxi-
dante de bebidas derivadas de plantas 
– chás e extratos de ervas medicinais 
– por meio de método nunca utilizado 
para essa finalidade, com objetivo de 
quantificar o potencial benéfico desses 
compostos ao organismo.

Extratos vegetais são ricos em 
antioxidantes como ácidos fenólicos, 
flavonoides e carotenos. São com-
postos capazes de remover radicais 
livres do organismo, que em exces-
so podem atacar células normais e 
gerar danos em biomoléculas, como 
proteínas e DNA, que resultam em 
um grande número de enfermidades 
relacionadas ao envelhecimento, do-
enças cardiovasculares e até mesmo 
determinados tipos de cânceres.

“A recente preocupação com o es-
tresse oxidativo das células humanas, 
que pode ocasionar sérios efeitos nocivos 
ao organismo, tem aumentado o interesse 
da comunidade científica em determi-
nar a capacidade antioxidante total de 
alimentos e bebidas consumidas pela 
população. Acredita-se, como regra geral, 
que quanto maior a capacidade antioxi-
dante do alimento, maior a possibilidade 
de suprimir o excesso de radicais livres, 
ou seja, a parcela que não é neutralizada 
espontaneamente pelo organismo e que 
pode levar a diversos tipos de doenças”, 
explica Dr. Horacio Dorigan Moya.

pIONEIRISMO
O procedimento desenvolvido na 

FMABC mostrou-se simples, eficaz 
e rápido. Baseia-se na reação Fe(III) 
com os antioxidantes presentes nas 

bebidas analisadas, na presença do 
composto 2,2’-bipiridila – um agente 
quelante específico para o ferro. Essa 
reação química resulta em uma solução 
vermelho-alaranjada, cuja intensidade 
de cor está relacionada à capacidade 
antioxidante total das amostras.

“O reagente 2,2’-bipiridila é mui-
to utilizado para determinação do 
conteúdo total de ferro em vários 
tipos de amostras, como ligas metá-
licas e sais inorgânicos. Essa reação 
também já foi usada mundialmente 
para doseamento de antibióticos, 
anti-hipertensivos, anti-hipertensi-
vos, aminoácidos, anti-inflamatórios, 
broncodilatadores e antipsicóticos. 

Todavia, é a primeira vez que é apli-
cada em um procedimento analítico 
para quantificação da capacidade 
antioxidante de extratos vegetais”, 
detalha o professor da FMABC.

A reação foi usada com resultados 
positivos em nove amostras de chás, 
cuja capacidade antioxidante segue 
em ordem decrescente: Chá Bran-
co, Chá Preto, Mate, Boldo, Hortelã, 
Carqueja, Camomila, Erva Cidreira 
e Camomila. Graças à parceria com 
o Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (INPA), do Governo 
Federal, foi possível receber e ana-
lisar 12 extratos vegetais de plantas 
medicinais, cujo potencial benéfico 

identificado também segue em ordem 
decrescente: Ingá Vermelha, Piranhei-
ra do Xingu, Andiroba, Escada de Ja-
buti, Acariquara, Tanchagem, Cumaru, 
Casca de Jatobá, Porangaba, Pau 
Pereira, Mamica de Cadela e Lacre. 
As espécies foram enviadas pela Dra. 
Cecilia Veronica Nunez, do Labora-
tório de Bioprospecção e Biotecnolo-
gia da Coordenação de Tecnologia e 
Inovação (COTI-INPA), que também 
participou do estudo.

Os resultados obtidos na FMABC 
mostraram boa concordância com dois 
outros procedimentos utilizados pela 
EMBRAPA, com a vantagem de não 
utilizar solventes orgânicos, como ace-

tona e metanol, que precisam receber 
tratamento prévio – o que envolve cus-
tos – antes de serem descartados no 
meio ambiente.

O estudo intitulado “A Procedu-
re for Assessment of the Reducing 
Capacity of Plants-Derived Bevera-
ges Based on the Formation of the 
Fe(II)/2,2’-Bipyridine Complex” contou 
com colaboração da aluna do Mestra-
do em Ciências da Saúde da FMABC, 
Waila Evelyn Lima Santana, e pode 
ser acessado gratuitamente no Jour-
nal of the Brazilian Chemical Society 
(Vol. 30, No. 6, 1293-1301, 2019) pelo 
endereço: http://jbcs.sbq.org.br/image-
Bank/PDF/2018-0453AR.pdf.

Estudo pioneiro contou com parceria do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), do Governo Federal

Trabalho do curso de Farmácia é publicado
no Journal of the Brazilian Chemical Society

prestígio

Waila Evelyn Lima Santana, Dr. Horacio Dorigan Moya e Rafaela de Lima Sacchi
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Medicina ABC  
apresenta temática do  

autismo sob o olhar do filme  
“Temple Grandin”

neurologia

Núcleo Especializado em Aprendizagem (NEA-FMABC) 
organizou, em outubro, a sexta edição do CINENEA

Publicação tem 35 mil leitores em 140 países

O Núcleo Especializado em Apren-
dizagem do Centro Universitário Saú-
de ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (NEA-FMABC) organizou dia 18 
de outubro a sexta edição do “CINE-
NEA” – atividade cujo objetivo central 
é proporcionar encontros educativos 
e lúdicos, assim como a troca de in-
formações e experiências dentro de 
temas diversos nas áreas de educa-
ção e saúde. O filme escolhido para a 
oportunidade é “Temple Grandin”, que 
possibilitou reflexões acerca do Trans-
torno do Espectro Autista (TEA).

A sessão de cinema teve início 
às 18h50, no Anfiteatro David Uip, no 
próprio campus universitário da FMA-
BC. “O filme retrata a biografia de Mary 
Temple Grandin, uma norte-americana 
diagnosticada com autismo ainda na 

infância e exemplo de superação. Com 
apoio da escola e dedicação pessoal, 
ela chegou à universidade e se formou 
em Psicologia. Contudo, sua grande 
paixão, habilidade e sensibilidade 
estavam no tratamento de animais. 
Ela cursou mestrado em Zootecnia na 
Universidade Estadual do Arizona e 
desde 1989 é Ph.D. em Zootecnia pela 
Universidade de Illinois. Hoje, aos 72 
anos de idade, é palestrante, autora de 
livros e considerada autoridade mun-
dial na área de saúde animal, tendo 
revolucionado as práticas de cuidado 
em fazendas e abatedouros dos Esta-
dos Unidos”, descreve a psicóloga e 
psicopedagoga Alessandra Bernardes 
Caturani Wajnsztejn, coordenadora do 
NEA-FMABC.

O CINENEA tradicionalmente reú-

ne profissionais da área multidisciplinar, 
entre os quais neuropediatras, pedia-
tras, professores, diretores e coordena-
dores de escolas, familiares de alunos 
com dificuldade de aprendizagem ou 
não, assim como crianças e adoles-
centes interessadas no tema.

“A intenção é trocar informações 
de forma lúdica com colegas de área e 
demais interessados nos temas esco-
lhidos, evitando a propagação de con-
ceitos inadequados. Queremos contri-
buir com a divulgação de informações, 
mostrar que as dificuldades escolares 
podem ou não estar relacionadas aos 
transtornos de neurodesenvolvimento, 
e que hoje temos avaliações e trata-
mentos extremamente eficazes para 
auxiliar as crianças”, informa a equipe 
do NEA-FMABC. Dra. priscila Bogar é professora titular da disciplina de Otorrinolaringologia 

A revista médica da Escócia, 
ENT & Audiology News, especia-
lista em conteúdo sobre otorrinola-
ringologia e audiologia, publicou em 
setembro uma entrevista com três 
otorrinolaringologistas consideradas 
referências na América do Sul, sendo 
duas brasileiras e uma da Venezue-
la. Uma delas é a professora titular 
da disciplina de Otorrinolaringologia 
do Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), Dra. Priscila Bogar. A en-
trevista foi feita junto à docente da 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), Norma de Oliveira Penido, 
e com a ex-presidente da Sociedade 
Venezuelana de Otorrinolaringologia 
(SVORL), Sajidxa Mariño.

O tema de discussão foi o atual 
campo de prática da especialidade 
no continente, considerando temas 
como liderança feminina, superação 
de preconceitos e suas respectivas 
jornadas de carreira. “No Brasil, vejo 
que as portas já estão abertas para 
as médicas, pois mais e mais mulhe-
res estão em posição de comando. 
Mesmo assim, muitas cirurgiãs ainda 
sofrem preconceito, principalmente por 
outras especialidades. A única maneira 

de superar isso é mostrar experiência 
durante as cirurgias. Minha abordagem 
de liderança é por competência e não 
por imposição. Por isso, sempre tento 
ouvir e respeitar a opinião de todos. 
Nossa equipe possui 50 otorrinolaringo-
logistas e o diálogo aberto é o principal 
diferencial do nosso serviço”, disse a 
Dra. Priscila Bogar à revista. 

A docente é titular da disciplina 
de Otorrinolaringologia da FMABC 
desde 2001, onde também já foi 
coordenadora do curso de Medici-
na. Bogar é formada pela Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-SP) e 
possui doutorado em Medicina (Clí-
nica Cirúrgica) pela Universidade de 
São Paulo (USP).

A REVISTA
A ENT & Audiology News é 

uma revista bimensal com sede em 
Edimburgo, na Escócia, Reino Unido, 
que oferece notícias de conferências, 
eventos científicos, resenhas de li-
vros, premiações, cursos, bolsas de 
estudos e análises de periódicos nas 
áreas de otorrinolaringologia e audio-
logia (ramo da ciência que estuda a 
audição). A publicação possui cerca 
de 35,5 mil leitores em 140 países.

em alta

Revista médica escocesa  
entrevista docente da FMABC

Evento reuniu profissionais da área multidisciplinar



11InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | novemBro de 2019

Fundação do ABC organiza
‘5° Fórum de Sustentabilidade’

meio amBiente

Com inscrições gratuitas pelo site da FUABC, evento ocorrerá em 21 de novembro, 
no campus da Faculdade de Medicina do ABC

O Departamento de Qualidade da 
Fundação do ABC, por meio do Progra-
ma Meio Ambiente e Sustentabilidade, 
programou para 21 de novembro a quinta 
edição do “Fórum em Saúde e Sustenta-
bilidade”, cujo objetivo é dar visibilidade a 
ações socioambientais relevantes, assim 
como promover a discussão de temas 
relacionados ao desenvolvimento sus-
tentável, responsabilidade social, gestão 
ambiental, saúde e meio ambiente. Com 
inscrições gratuitas pelo site www.fuabc.
org.br/forum, o evento das 8h às 16h será 
no Anfiteatro David Uip, no campus uni-
versitário da Faculdade de Medicina do 
ABC, em Santo André (Av. Lauro Gomes, 
2.000 - Vila Sacadura Cabral).

Entre os palestrantes estará o coor-
denador do Programa Estadual de Ge-
renciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde do Centro de Vigilância Sanitária 
do Governo do Estado, Vital de Olivei-

ra Ribeiro Filho, que também preside o 
Conselho Consultivo do Projeto Hospitais 
Saudáveis. O convidado falará sobre “A 
sustentabilidade na gestão dos serviços 
de saúde”. Já a engenheira de produção 
química, Mirna Suzin, abordará o tema 
“Compostagem nos serviços de saúde”, 
enquanto o químico e professor do cur-
so de Gestão em Saúde Ambiental da 
FMABC, Rodrigo Romão, comandará 
palestra sobre “Qualidade de água e a 
importância nos serviços de saúde”. Por 
fim, a integrante da coordenação estadual 
do Movimento Nacional dos Catadores de 
Materiais Recicláveis (MNCR), Francisca 
Maria Lima Araújo, cuidará de explanação 
sobre “A reciclagem e os resíduos dos 
serviços de saúde”.

AMIgO DO MEIO AMBIENTE
No período da tarde, o 5° Fórum em 

Saúde e Sustentabilidade da FUABC terá 

a apresentação dos trabalhos das unida-
des da Fundação do ABC que participarão 
do Prêmio Amigo do Meio Ambiente – cer-
tificação da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo concedida anualmente às 
melhores práticas sustentáveis desen-
volvidas em serviços de saúde públicos 
ou privados, de todo o País, que prestam 
assistência no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Na edição de 2018, oito unidades da 
FUABC apresentaram projetos. São elas: 
Centro Hospitalar do Sistema Penitenci-
ário (CHSP), Hospital Nardini de Mauá, 
Hospital Estadual de Francisco Morato 
(HEFM), Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas do Guarujá, Contrato de Gestão 
São Mateus, AME Praia Grande, UBS Vila 
Marchi de São Bernardo e Faculdade de 
Medicina do ABC.

Em 2019, a entrega do Prêmio Amigo 
do Meio Ambiente ocorreu durante a aber-

O Núcleo Rondon de Extensão 
Comunitária (NUREC) da Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC) / Cen-
tro Universitário Saúde ABC, ligado à 
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), 
planeja iniciar em 2020 atividade de 
parceria com o Projeto Guri, mantido 
pela Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo e 
considerado o maior programa so-
ciocultural brasileiro.

Resultado da articulação de alu-
nos do curso de Medicina da FMABC, 
a iniciativa tem apoio do Centro de 
Estudos em Saúde da Coletividade 
(CESCO) da FMABC e, caso con-
firmada, será implantada no Centro 
Cultural de Resistência Andreense 
(CECRAN), localizado no Morro do 
Kibon, em Santo André. Moradores da 
comunidade integram projetos sociais Iniciativa é resultado da articulação de alunos do curso de Medicina da FMABC

inclusão

Rondon da FMABC busca parceria com Projeto Guri
liderados pelo Projeto Rondon da FMABC 
desde 2017. Em setembro, integrantes 
do Projeto Guri estiveram na localidade 
para conhecer os trabalhos socioculturais 
desenvolvidos.

O Projeto Guri oferece nos períodos 
de contraturno escolar cursos de iniciação 
musical, luteria (construção e manutenção 
de instrumentos musicais), canto coral, 
tecnologia em música, instrumentos de 
cordas dedilhadas, cordas friccionadas, 
sopros, teclados e percussão para crian-
ças e adolescentes entre 6 e 18 anos. Para 
dezembro, está confirmada apresentação 
musical de Natal do projeto na festa de fim 
de ano no Morro do Kibon.

MAIS pARCERIAS
Outras duas parcerias importantes 

foram conquistadas recentemente pela 
equipe do Projeto Rondon da FMABC. A 

primeira com a FAU Social, entidade da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAU-USP), 
que irá custear a reforma da biblioteca do 
CECRAN, também no Morro do Kibon. 
A segunda foi oficializada com o curso 
de graduação em Medicina Veterinária 
da Universidade Paulista (UNIP), que 
realizará campanhas locais para toda a 
comunidade sobre temas como posse 
responsável, vacinação e castração.

“Aprendi ao longo da minha trajetó-
ria que os projetos que criamos não são 
nossos. Isso potencializa os resultados 
quando nos abrimos para as parcerias e 
descentralizamos as ações nas comuni-
dades. Somando esforços nós crescemos 
juntos. Nem mesmo os retrocessos do 
mundo abalarão os nossos maiores resul-
tados de extensão comunitária. Só temos 
a agradecer a disposição e confiança dos 

nossos parceiros que estão chegando. É 
gente que gosta de gente”, comemora a 
professora do departamento de Saúde Co-
letiva da FMABC e presidente do CESCO, 
Dra. Silmara Conchão.

pROJETO RONDON
O objetivo do Projeto Rondon é de-

senvolver ações que tragam benefícios 
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 mu-
nicípios, 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 aca-
dêmica dos estudantes.

tura do 12º Seminário Hospitais Saudáveis 
(SHS2019), dias 11 e 12 de novembro, no 
Centro de Convenções Rebouças, em São 

Paulo. O tema do evento este ano foi “A 
Saúde pelo Clima: Liderando cadeias pro-
dutivas sustentáveis e de baixo carbono”.
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Em mais uma ação do Centro In-
tegrado de Humanização do Hospital 
Estadual Mário Covas de Santo André, 
pacientes da Oncologia participaram 
do “Dia do Autocuidado”, realizado em 
15 de outubro. Parceria com a Asso-
ciação Brasileira de Linfoma e Leuce-

mia (ABRALE), a iniciativa envolveu a 
equipe multidisciplinar de Oncologia, 
psicólogos, médicos, enfermeiros e 
voluntários. 

Para a atividade foram selecionadas 
20 pacientes atendidas no ambulatório 
de Oncologia do hospital. O grupo re-

cebeu orientações sobre cuidados com 
a saúde e aparência, incluindo maquia-
gem, penteados e uso de lenços. A au-
toestima foi o foco da iniciativa, uma vez 
que a atenção com o corpo contribui 
positivamente com o tratamento das 
pacientes. 

O Centro Hospitalar Muni-
cipal de Santo André (CHMSA) 
dedicou o mês de outubro à 
saúde da mulher em alusão 
ao Outubro Rosa. No dia 15, 
foi realizada roda de conversa 
com a presença do cirurgião 
oncológico Dr. Caetano da 
Silva Cardial, especialista em 
mastologia e cancerologia, e 
de Vera Emilia Chiavelli Te-

ruel, presidente e fundadora 
da Associação Viva Melhor. 
O encontro abordou questões 
como diagnóstico, tratamento 
e prevenção. Durante todo o 
mês, o CHM “se vestiu” de 
rosa. Laços decorativos foram 
espalhados por todos os se-
tores para chamar a atenção 
de pacientes e colaboradores 
para o tema. 

HOSpITAL NARDINI
O Hospital Nardini de 

Mauá também promoveu ati-
vidades em alusão à campa-
nha Outubro Rosa. Um coffee 
break foi servido às funcioná-
rias nos dias 16 e 17, aos 
plantões diurnos e noturnos, 
quando participaram de ati-
vidades de estética e beleza, 
dança do ventre e zumba. Os 

estagiários de nível técnico e 
graduação colaboraram com a 
produção da decoração temá-
tica e entregaram laços rosas 
às equipes.

AME MAUá
No dia 28 de outubro foi a 

vez do AME de Mauá. Funcioná-
rios da recepção da unidade uti-
lizaram uniformes com os temas 

das campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul, a última ligada à 
prevenção do câncer de próstata. 
A unidade foi decorada com o 
tema e banners foram fixados 
nos corredores para orientar a 
população. 

O câncer de mama é o 
segundo tipo de tumor com 
maior incidência em todo o 
mundo, sendo o mais comum 

entre as mulheres. “A impor-
tância do diagnóstico precoce 
está diretamente relacionada 
à probabilidade de cura. Des-
ta forma todos os meios de 
divulgação para prevenção do 
câncer de mama são válidos 
para a promoção da saúde da 
mulher”, explica o diretor-geral 
da unidade e ginecologista, Dr. 
Airton Gomes.

Centro de Saúde Escola de Capuava celebra
‘Outubro Rosa’ com feira de saúde

prevenção

Foram realizados 1.200 procedimentos, como exames clínicos das mamas e testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C

O Centro de Saúde Escola do 
Centro Universitário Saúde ABC / 
Faculdade de Medicina do ABC (FMA-
BC), no bairro de Capuava, em Santo 
André, realizou em 24 de outubro uma 
feira de saúde em comemoração pelo 
“Outubro Rosa” – mês dedicado ao 
combate dos cânceres de mama e de 
colo do útero. A ação foi organizada 
pelos cursos de Enfermagem e de Te-
rapia Ocupacional da FMABC, com 
participação de profissionais e alunos 
das duas graduações, assim como da 
Nutrição, Farmácia e Fisioterapia, que 

também tiveram apoio de profissionais 
de Odontologia, Medicina e da Resi-
dência Multiprofissional.

“Ao todo foram atendidos cerca de 
300 pacientes, com realização de apro-
ximadamente 1.200 procedimentos”, 
calcula a professora de Enfermagem 
e responsável técnica de Enfermagem 
do Centro de Saúde Escola da FMABC, 
Magali Motta. Entre os atendimentos 
disponíveis estiveram exames clínicos 
das mamas, mensuração de pressão 
arterial, verificação de glicemia capilar 
(diabetes), cálculo de Índice de Massa 

Corporal (IMC), testes rápidos diagnós-
ticos para HIV, sífilis e hepatites B e C e 
avaliação da saúde bucal. Também hou-
ve auriculoterapia, massagem, espaço 
criança, atendimento para resultados de 
exames e distribuição de brindes.

A fim de tornar o ambiente as-
sistencial mais acolhedor e agra-
dável, a equipe do CSE organizou 
apresentação de coral composto 
por pacientes e alunos da FMABC, 
assim como um concurso de “Miss 
Melhor Idade”, com desfile de mu-
lheres acima de 60 anos.

Pacientes da Oncologia do Mário Covas  
ganham “Dia do Autocuidado”

CHM de Santo André organiza palestras sobre prevenção do câncer de mama

Ação foi organizada pelos cursos de Enfermagem e de Terapia Ocupacional da FMABC

Foram selecionadas 20 pacientes atendidas no ambulatório de Oncologia

No CHMSA, os palestrantes Dr. Caetano da Silva Cardial e Vera Teruel Equipe do AME Mauá decorou unidadeFuncionárias do Hospital Nardini de Mauá
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Equipes do AME Itapevi se 
mobilizam em atividades de saúde 

conscientização

Funcionários integram palestras sobre prevenção do câncer de mama, RPG e homenagem ao Dia das Crianças 
Com o objetivo de esclarecer mais 

sobre a prevenção do câncer de mama, 
no dia 18 de outubro a Comissão de 
Humanização do AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) de Itapevi 
convidou a enfermeira Quézia Terlechi 
para percorrer o ambulatório e orientar 
usuários e colaboradores.

A obesidade, o sedentarismo, con-
sumo de bebida alcoólica, menstruação 
precoce ou tardia são considerados os 
principais fatores de risco da doença. 
“Para prevenir a doença é importante 
que os fatores de risco sejam evitados, 
então recomenda-se realizar exercícios 
físicos, manter alimentação saudável, 
peso corporal adequado, evitar o con-
sumo de bebidas alcoólicas e o uso de 
anticoncepcionais e terapias de repo-
sição hormonal. É importante ressaltar 
que amamentar pelo máximo de tempo 
possível é um fator de proteção de cân-
cer”, disse a enfermeira.

pALESTRA EM COLÉgIO
No dia 21 de outubro foi realizada 

mais uma palestra do projeto “AME 
Sociedade – Informar para inovar”. A 
Comissão de Humanização do AME Ita-
pevi convidou o fisioterapeuta Eduardo 
Ribeiro para um encontro com os alunos 
do Colégio Estadual Dr. José Neyde Ce-

sar Lessa sobre Reeducação Postural 
Global. Foram abordados temas como 
postura, alinhamento, importância da 
fisioterapia, perigos do sedentarismo, 
perda de flexibilidade e tipos de trata-
mentos para dores nas costas. 

COMUNIDADE
Dando sequência ao cronograma de 

palestras de Saúde Preventiva, no dia 16 
de outubro a fisioterapeuta Luana Gime-
nez do AME Itapevi também ministrou 
atividade sobre Reeducação Postural 
Global (RPG), na Casa Kolping, em São 
Paulo, para moradores da comunidade. 
A associação, sem fins lucrativos, atua 
na superação da pobreza por meio da 
formação e trabalho.

A RPG é indicada para pessoas que 
são diagnosticadas com cervicalgia, lom-
balgia, hérnia de disco, lombociatalgia, 
lesão por esforço repetitivo e distúrbio 
osteomuscular relacionado ao trabalho, 
entre outras doenças. Não existem con-
traindicações. A técnica somente não 
deve ser realizada em casos de fraturas 
expostas, feridas abertas e alteração cog-
nitiva. A palestra contou com orientações 
sobre maneiras corretas de sentar-se em 
frente ao computador, orientações para 
dormir, pegar peso e forma correta de 
carregar mochilas e bolsas.

palestra sobre Reeducação postural global na Casa Kolping, em São paulo

O Serviço de Controle de In-
fecção Hospitalar (SCIH) do Hos-
pital Nardini de Mauá organizou 
em outubro, em oito encontros 
em dias diferentes, palestras 
sobre precaução segura com 
o enfermeiro especialista em 
controle de infecção hospitalar, 
Michel Faria Barros. Participaram 
da ação funcionários dos plan-
tões diurnos e noturnos. Foram Funcionários da maternidade receberam orientações

mauá

Hospital Nardini orienta equipes sobre 
precaução segura e infecção hospitalar

abordados temas como transmissão 
de microrganismos no ambiente hos-
pitalar, doenças infecciosas e tempo 
e custo de internação de pacientes 
acometidos. Para estimular a cons-
cientização, as equipes percorreram 
diversas áreas assistenciais.

As precauções são medidas de 
prevenção que devem ser utilizadas 
na assistência a todos os pacientes, 
na manipulação de sangue, secreções 

e excreções, contato com mucosas e 
pele não-íntegra.

Já nos dias 17 e 18 de setembro 
foram ministradas palestras sobre “Os 
novos desafios da Sepse”. O objetivo 
foi orientar as equipes assistenciais em 
relação às novas condutas que devem 
ser seguidas em casos de infecção 
hospitalar. As atividades foram con-
duzidas pelo infectologista da unidade, 
Dr. Thiago Vitoriano Barbosa.

DIA DAS CRIANÇAS 
No dia 10 de outubro foi a vez dos 

pacientes mirins. Membros da Comis-
são de Humanização prepararam um 
momento de homenagem para cele-
brar o Dia das Crianças. A assistente 
social Caroline Santos fez a leitura de 
uma poesia infantil chamada “O direito 

das crianças”, de Ruth Rocha. A poesia 
aborda de forma leve e descontraída o 
Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA). Ao término da leitura, todas 
cantaram a música “Cuida de mim”, 
da cantora Angélica. A atividade foi 
encerrada com distribuição de doces 
às crianças.

Já para comemorar o Dia do Mé-
dico, em 18 de outubro, os membros 
da Comissão de Eventos prepararam 
uma singela homenagem com a en-
trega de cartões aos profissionais. 
A equipe percorreu os consultórios 
e entregou a lembrancinha a todos 
os médicos.
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São Bernardo é destaque em 
prêmio nacional de Saúde Bucal

reconhecimento

Política pública da Prefeitura foi reconhecida como a 5ª melhor do Brasil no desenvolvimento de serviços de odontologia na rede municipal de Saúde

Referência no desenvolvimento de 
políticas públicas, São Bernardo mais 
uma vez obteve destaque em premia-
ção nacional voltada a área da Saúde. 
Desta vez, o município foi reconhecido 
pelo Conselho Federal de Odontologia 
(CFO) como o 5ª melhor do País na área 
de Saúde Bucal, na categoria acima de 
500 mil habitantes, sendo a melhor po-
sicionada entre as cidades do Estado de 
São Paulo e única do Grande ABC a ser 
citada no ranking.

Apenas em 2019, este é o segundo 
prêmio obtido por São Bernardo em re-
conhecimento das políticas públicas apli-
cadas pela atual gestão, chefiada pelo 
prefeito Orlando Morando, nos serviços 
de Saúde Bucal. Em setembro, a cidade 
já havia sido eleita pelo Conselho Regional 
de Odontologia (CRO/SP) como a melhor 

do Estado de São Paulo também na cate-
goria acima de 500 mil habitantes. 

Em ambas as premiações, São 
Bernardo obteve excelentes resultados 
na implantação e execução de serviços 
básicos de odontologia na rede municipal 
de Saúde, tais como: promoção de Saúde 
Bucal, Educação Permanente, Assistência 
Odontológica Básica e Especializada. 

“Garantir um melhor atendimento 
à população e oferecer um serviço de 
qualidade tem sido um trabalho constante 
da nossa gestão. E receber essas pre-
miações nos deixa honrados, pois mostra 
que temos conseguido desempenhar um 
serviço de qualidade”, afirmou o chefe 
do Executivo. 

MODERNIZAÇÃO
No início do ano a Prefeitura anun-

ciou investimento de R$ 614 mil para 
modernização de 40 consultórios de 
odontologia na cidade. Tal medida tem 
possibilitado ao município ampliar sua 
oferta de atendimentos. “Avançamos 
muito no tratamento odontológico na 
cidade. Nossa cobertura atual é de 40% 
da população, no início de 2017 esse 
número era de apenas 27%. Inclusive, 
atendemos toda a população indígena da 
nossa cidade, na região do pós-balsa”, 
avaliou o diretor da Saúde Bucal, Dr. 
Mario Chekin.

Atualmente, 380 profissionais traba-
lham na Saúde Bucal em São Bernardo. 
As 34 UBSs ofertam o serviço de odon-
tologia. A população também conta com 
três Centros Especializados de Odonto-
logia, que realizam consultas, cirurgias, 
endodontia e próteses dentárias. 

O Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC se despediu no dia 12 de ou-
tubro do funcionário Edson Luiz de 
Moura, que acumulou duas passa-
gens pela instituição durante 15 anos 
de serviços prestados na casa. 

Admitido em setembro de 2001, 
ingressou na empresa como aten-
dente de portaria, cargo que per-
maneceu até fevereiro de 2003. No 
ano seguinte, em agosto, retornou 
como oficial administrativo, passan-
do pelos cargos de supervisor de 
almoxarifado e assistente de ativo 
fixo. Por último, ocupou a função de 
almoxarife especialista, até a data de 
seu falecimento.

Durante sua trajetória, deixou 
apenas boas lembranças e a sau-
dade entre amigos, colegas de 
trabalho e chefias. “O Edson foi um 

Parceria entre Fundação do ABC 
e Prefeitura de São Paulo, a Rede 
Assistencial da Supervisão Técnica 
de Saúde (STS) São Mateus, na Zona 
Leste da Capital, promoveu entre os 
dias 6 e 13 de novembro a 3ª edição 
da Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (SIPAT). As 
palestras abordaram temas como in-
teligência relacional, práticas integrati-
vas e complementares nas unidades, 
depressão e estresse no trabalho. 
Foram desenvolvidas atividades de 

auriculoterapia, cromoterapia, alonga-
mento e reiki, além de gincanas. Entre 
as ações realizadas está um concurso 
para eleger o mascote da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) 2020. Em outubro, unidades 
da rede produziram mascotes e carta-
zes sobre o tema saúde e segurança. 
A unidade vencedora foi premiada 
com uma tarde relaxante no Centro 
de Práticas Naturais (CPN) de São 
Mateus, mantido pela subprefeitura 
de São Mateus. 

Funcionários de diversas unidades da rede participaram do evento

luto segurança do traBalho

FMABC se despede do funcionário  
Edson Luiz de Moura

São Mateus promove 3ª SIPAT

Foram investidos R$ 614 mil para modernização de 40 consultórios de odontologia

Ricardo Cassin/pMSBC

funcionário exemplar, extremamente 
comprometido com seu trabalho e sem-
pre disponível para ajudar a quem quer 
que fosse. Organizado em suas tarefas, 
inclusive já foi elogiado pelo Tribunal de 
Contas devido ao seu trabalho na área de 
Patrimônio, onde controlava todo o ativo 

da FMABC. Ele foi e continuará sen-
do um exemplo de homem de bem 
para todos nós”, disse a gerente de 
logística da FMABC, Flávia Correa 
Barbosa.

Irmão de Edson, o advogado do 
departamento Jurídico da Funda-
ção do ABC, Dagoberto Gomes de 
Moura, lamentou a morte de Edinho, 
como era chamado pelos familiares, 
entre eles três irmãos, sobrinhos e 
cunhados. “Ele amava a instituição 
e tinha orgulho de dizer que era fun-
cionário da FMABC. Além do ensina-
mento da moralidade e honestidade, 
ele deixa, principalmente, a saudade 
do convívio, do sorriso e de seu jeito 
extrovertido de ser”, lembra Dago-
berto. Após a morte do pai, Edson 
passou a cuidar da mãe, de 75 anos, 
com quem morava em Santo André. 
Era solteiro e não tinha filhos. 

Edson trabalhava no setor de patrimônio 
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DIA MUNDIAL DA URTICáRIA - A disciplina de Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC or-
ganizou em 4 de outubro atividade de confraternização entre médicos e pacientes pelo Dia Mundial da 
Urticária – data celebrada oficialmente em 1º de outubro. O objetivo foi conscientizar a população sobre 
a doença. Na oportunidade, os pacientes em tratamento receberam orientações e conversaram sobre 
suas experiências com outros pacientes, alunos, médicos residentes, dermatologistas e alergistas.

HANSENÍASE - Pesquisador de renome internacional nas áreas de hanseníase e dermatologia tropical, 
Dr. Bernard Naafs esteve em 23 de outubro na FMABC ministrando palestra aos membros da equipe da 
disciplina de Dermatologia. Desde 1973 o médico dermatologista trabalha no campo da hanseníase em 
diferentes países da África, América do Sul e Ásia.

REABILITA - Santo André ganhou um novo e moderno equipamento de reabilitação, o Reabilita, inaugurado 
em 28 de setembro. O Reabilita é um Centro Especializado em Reabilitação tipo IV, que atende pacientes 
com deficiência física, visual, intelectual e auditiva. O equipamento fica no bairro Campestre e tem capacidade 
de atender cerca de 12 mil pessoas ao mês, previamente encaminhadas pelas unidades de saúde.

UpA VILA LUZITA - A Prefeitura de Santo André iniciou dia 30 de setembro as obras que vão transformar o 
Pronto Atendimento (PA) da Vila Luzita em Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O equipamento, que realiza 
mensalmente 22 mil atendimentos, será ampliado, modernizado e entregue dentro dos padrões do programa 
Qualisaúde. As intervenções serão realizadas em etapas e não haverá interrupção do atendimento. 

TREINAMENTO - Tendo em vista o Mês do Idoso, a Secretaria de Saúde de São Caetano promoveu a 
Capacitação em Diagnóstico de Demência para os profissionais da rede de Atenção Básica e Hospitalar, 
com foco no profissional generalista. O aperfeiçoamento foi realizado dia 23 de outubro, no auditório 
da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul). A capacitação foi conduzida por Marcelo 
Valente, presidente da Regional São Paulo da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia) 
e professor de Geriatria da FMABC.

HC DE SBC - Considerado um dos mais modernos hospitais públicos do País, o Hospital de Clínicas de 
São Bernardo foi uma das locações escolhidas para a gravação do longa-metragem “O Homem Cordial”, 
protagonizado por Paulo Miklos, ex-vocalista da banda Titãs. O filme foi um dos principais destaques 
na seção Brasil da 43ª Mostra Internacional de Cinema, que ocorreu em São Paulo, entre 17 e 30 de 
outubro. A gravação aconteceu em uma única diária, em julho de 2018, durante a madrugada, para não 
impactar os atendimentos. As cenas foram gravadas do lado externo e na recepção da unidade.

paulo Serra, Márcio Chaves e Luiz Zacarias

Angelo Baima/pSA

Divulgação/pMSCS Divulgação

Helber Aggio/pSA




