
O Departamento de Quali-
dade da Fundação do ABC, 
por meio do Programa Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, 
realizou em 21 de novembro 
a quinta edição do “Fórum em 
Saúde e Sustentabilidade”, 
cujo objetivo é dar visibili-
dade a ações socioambien-

tais relevantes, assim como 
promover a discussão de te-
mas relacionados ao desen-
volvimento sustentável, res-
ponsabilidade social, gestão 
ambiental, saúde e meio am-
biente. Além de palestras com 
convidados externos, esteve 
entre os destaques do evento 

a apresentação do projeto 
“Progresso no gerenciamento 
dos resíduos infectantes”, de-
senvolvido pelo Centro Univer-
sitário Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC e que re-
cebeu o Prêmio Amigo do Meio 
Ambiente 2019.

Fundação do ABC promove 5ª edição do  
Fórum em Saúde e Sustentabilidade

São Bernardo 
é destaque 
nacional em 
investimento 
em Saúde 
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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

Missão dada, missão cumprida

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 Nas-
cimento, Fernando Valini, Luciana Ferreira,   
Maíra Sanches, Fausto Piedade, Renata Ara-
nha 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.

moralidade e impessoalidade na 

gestão administrativa, com alinha-

mento permanente das práticas aos 

princípios constitucionais da Adminis-

tração Pública. Garantimos a efetiva 

aplicação de códigos de ética e de 

conduta, políticas e diretrizes, com 

objetivo de evitar desvios, fraudes, 

irregularidades e atos ilícitos. Asse-

guramos que não haverá retrocessos, 

independentemente de quem estiver 

à frente da Presidência.

Por fim, vamos envolver os 23 

mil colaboradores da Fundação do 

ABC no processo, para que também 

atuem como fiscais da entidade. Ain-

da neste dezembro, entregaremos 

Após 17 meses de trabalho, 

chego ao final do mandato bastan-

te satisfeito e com o sentimento de 

dever cumprido. Diante de muitas 

dúvidas, expectativas e necessidade 

de mudanças, assumi a Fundação do 

ABC com a missão de modernizar a 

gestão, resgatar a credibilidade da 

instituição e, principalmente, promover 

a adequação das práticas aos princí-

pios constitucionais da Administração 

Pública. Para isso, demos início ao 

projeto do TAC, o Termo de Ajusta-

mento de Conduta.

Em uma parceria inédita, traba-

lhamos lado a lado com o Ministério 

Público do Estado de São Paulo em 

uma cartilha aos funcionários com 

explicações básicas e mais detalhes 

sobre o TAC, convocando a todos 

para que participem ativamente deste 

novo tempo da FUABC.

Acredito que assim concluímos 

um ciclo. Fico feliz em ter contribuído 

neste processo de avanço e morali-

dade. Agradeço a todos aqueles que 

acreditaram, apoiaram e contribuíram 

nas diversas fases de desenvolvimen-

to e implantação deste trabalho de 

sucesso. Nosso dever, agora, é fis-

calizar! Obrigado e até breve.

Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes

presidente da FUaBC

busca de um documento sólido, capaz 

de fortalecer o planejamento, a eficá-

cia e a execução de um Programa de 

Compliance na Fundação do ABC e 

em todas as unidades gerenciadas. 

Contamos com a colaboração de 

diversos gestores da FUABC, que 

trouxeram sugestões e se engaja-

ram nesse projeto de futuro do ente 

fundacional. E todo esse esforço cul-

minou em um grande evento em 10 de 

outubro, pelo qual assinamos com o 

MP o termo que recoloca a Fundação 

do ABC no caminho que ela jamais 

deveria ter saído.

Retornamos ao caminho da maior 

legalidade, fiscalização, eficiência, 

“São Paulo já está vendo a trans-
formação da Saúde por meio dos 
investimentos que a Prefeitura tem 
feito em todas as regiões da cidade. 
Hoje a zona Leste ganha mais esta 
unidade, além da reforma que melhora 
o atendimento à população na UBS 
Três Marias”, declarou o secretário de 
Saúde da cidade de São Paulo, Edson 

Aparecido dos Santos.
Aberta de segunda a sexta, das 7h 

às 19h, a UBS Recanto Verde Sol terá 
capacidade de realizar mensalmente 
2.912 consultas médicas de generalis-
tas ESF, 1.092 consultas de enferma-
gens, 8,4 mil visitas de ACSs, além de 
1,8 mil outros procedimentos.

“A unidade ficou muito bonita. Isso 

são mateus

A população de São Mateus, 
na zona Leste do município de São 
Paulo, recebeu em 6 de novembro as 
novas instalações da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Recanto Verde Sol. 
Sob responsabilidade da Fundação do 
ABC, por meio do contrato de gestão 
da Rede Assistencial São Mateus, o 
equipamento de saúde conta com 29 
salas e será referência para o atendi-
mento de cerca de 30 mil moradores 
do bairro Jardim Arantes.

Entre os 100 profissionais respon-
sáveis pelo funcionamento da UBS 
estão sete médicos generalistas, sete 
enfermeiros, 14 auxiliares de enfer-
magem, 42 Agentes Comunitários de 
Saúde (ACSs), além de farmacêutico, 
assistente social, terapeuta ocupacio-
nal, fisioterapeuta, educador físico, 
psicólogo e nutricionista. A unida-
de adotará o modelo de Estratégia 
Saúde da Família (ESF), com sete 
equipes completas de ESF, além de 
uma para atuar no Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF).

Prefeitura de São Paulo e FUABC entregam  
novas instalações da UBS Recanto Verde Sol

Equipamento de saúde conta com 29 salas e 100 profissionais

Divulgação/pMsp

é fruto do esforço de nossos profis-
sionais e dos membros do conselho 
gestor, que trabalharam muito por isso”, 
afirmou o secretário Edson Aparecido 
dos Santos, que reconheceu a impor-
tância da Fundação do ABC na gestão 
da Rede Assistencial São Mateus: “A 
Fundação do ABC tem sido uma grande 
parceira nossa na administração do ter-
ritório. Estamos realizando um grande 
processo de avanço, do ponto de vista 
econômico e financeiro da Secretaria, 
mas também dos protocolos e no âmbi-
to profissional. Nossa ideia é cada vez 
mais fortalecer a ação da Secretaria na 
ponta, no território, que é onde preci-
samos estar fortalecidos, e contamos 
muito com o apoio da FUABC neste 
processo”, garantiu o secretário.

A Supervisão Técnica de São Mateus 
(STS) conta com 17 Unidades Básicas de 
Saúde. Em 2020 estão previstos o início 
da construção de outras unidades, UBS 
Conquista II e Parque das Flores, ambas 
com recursos do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). 
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África

A Universidade Privada de An-
gola (UPRA) e o Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) organizaram em 26 
de novembro o Simpósio Internacional 
sobre Vacinas, que contou com par-
ticipação do secretário de Estado da 
Comunicação Social de Angola, Celso 
Malavoloneke. Segundo o convidado, 
por motivos culturais e de logística, as 
vacinas não chegam às comunidades, 
como também as famílias não são 
informadas sobre as vantagens e a 
força imunológica das vacinas.

Entre os palestrantes do evento 
realizado em Luanda esteve o reitor 
do Centro Universitário Saúde ABC, 

Dr. David Everson Uip, que abordou 
a temática das imunizações, falando 
sobre febre amarela, eventos adver-
sos pós-vacinação, imunidade passiva 
adquirida naturalmente ou artificial-
mente, entre outros temas.

Para Celso Malavoloneke, as uni-
versidades devem analisar o processo 
ligado à vacinação, identificar os pon-
tos de estrangulamento, apresentar 
recomendações e soluções para a 
melhoria da vacinação das crianças.

Por sua vez o reitor da UPRA, 
Carlos Alberto Pinto de Sousa, disse 
que a vacinação é uma das formas 
mais eficazes, econômicas, simples 
e acessíveis de prevenir doenças. A 

vacinação, segundo o acadêmico, é 
uma conquista da sociedade moderna, 
representando um marco na história 
da humanidade e da medicina, que 
permitiu erradicar a varíola após ter 
causado a morte de 300 milhões de 
pessoas no mundo. Contudo, reconhe-
ceu haver ainda um número conside-
rável de pessoas que está à margem 
do processo de vacinação, apesar 
dos recentes dados do Ministério da 
Saúde de Angola darem conta de o 
país ter atingido 80% da cobertura de 
vacinação, representando aumento de 
10% entre 2016 e 2017.

O reitor da Universidade Privada 
de Angola também explicou que, com o 

Medicina ABC participa de simpósio
internacional em Angola sobre vacinas

Parceria é com a Universidade Privada de Angola (UPRA); segundo palestrantes, falta de comunicação compromete vacinação

Pesquisa aponta o município em 5º lugar na região sudeste do País em 2018, atrás apenas de capitais como SP, RJ e BH

O reitor do Centro Universitário saúde aBC, Dr. David Uip, foi um dos palestrantes

Ricardo Cassin/pMsBC

Sob gestão do prefeito Orlando 
Morando, São Bernardo foi a cidade 
do Grande ABC que mais investiu em 
Saúde em 2018 e a quinta da região 
sudeste do País, atrás apenas de 
capitais como São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Belo Horizonte. O município 
também está à frente de cidades com 
maior número de habitantes, como 
Guarulhos e Osasco.

Os dados são do levantamento 
anual Multi Cidades – Finanças dos 
Municípios do Brasil, lançado pela 
Frente Nacional de Prefeitos (FNP). 
O município também se destacou 
como o único a ampliar a destinação 
de recursos para a Saúde. Em 2017, 
foram destinados para a Pasta cerca 
de R$ 1 bilhão. No ano passado, o 
valor subiu para R$ 1,1 bilhão.

“Embora o Governo Federal re-
passe cada vez menos verba, res-
ponsabilizando mais os municípios, 
o resultado deste estudo demonstra 

Hospital de Urgência, quase finalizado, será entregue em 2020

Levantamento

São Bernardo é destaque nacional em investimento em Saúde

que estamos no caminho certo. Nossa 
obrigação seria de investir 15% do orça-
mento municipal em Saúde, atualmente 
estamos investindo mais de 24%”, avaliou 
o prefeito Orlando Morando.

Para o secretário de Saúde, Dr. Ge-
raldo Reple Sobrinho, o desafio é equili-
brar os gastos. “Com toda a dificuldade 
de perda de receita em arrecadação de 
impostos, seguimos priorizando a Saúde. 
Investindo não apenas no custeio da rede 
como ampliando-a com novos equipa-
mentos”, reforçou o secretário. 

a ReDe
A Saúde de São Bernardo é com-

posta por aproximadamente 10 mil 
funcionários. A rede conta com 103 
equipamentos, entre eles: 34 Unidades 
Básicas de Saúde, 14 bases do SAMU, 
nove UPAs 24h, nove CAPSs, quatro 
hospitais e duas policlínicas. 

Todos os setores da Saúde estão 
sendo contemplados na atual gestão. Já 

são seis postos de saúde com atendimen-
to estendido até às 22h e até o final do 
ano serão 20. Além disso, as UBSs foram 
contempladas com 40 novos consultórios 
odontológicos e foram contratados 672 
novos médicos. A atual gestão também 

inaugurou o Pronto Atendimento 24h e 
entregou a revitalização da UBS no Ta-
boão, a nova base central do SAMU e a 
unidade do CAPS do Jardim Farina. 

O Hospital de Urgência, que será 
entregue no primeiro semestre de 2020, 

está com a estrutura 97% conclu-
ída. Já o Hospital Anchieta, atual 
referência do tratamento de câncer 
no município, receberá em breve a 
primeira máquina de radioterapia no 
Grande ABC.

evento, a UPRA pretende juntar-se, de 
forma inclusiva, às diversas iniciativas 
do Governo e de outras instituições 
que têm contribuído para o aumento 

do número de pessoas vacinadas no 
país, com realce para crianças e mu-
lheres em período fértil (Fonte: ANGOP 
/ Agência Angola Press). 
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Mostra ocorreu em novembro, no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação (Cecape)

Pró-Memória de São Caetano faz exposição em 
homenagem aos 50 anos da Medicina ABC

A Prefeitura de São Caetano do Sul, 
por meio da Fundação Pró-Memória, 
preparou grande homenagem para o 
Jubileu de Ouro do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC. Em 22 de novembro, foi lançada 
a exposição “Conhecimento, serviço e 
tradição: o cinquentenário na Faculdade 
de Medicina do ABC”, cuja curadoria 
é da ex-aluna e atual vice-presidente 
da Fundação do ABC, Dra. Adriana 
Berringer Stephan. Instalada no Cen-
tro de Capacitação de Profissionais da 
Educação (Cecape), bairro Barcelona, 
a mostra permaneceu aberta ao público 
no saguão do auditório até o dia 30 de 
novembro.

Painéis retrataram em textos e foto-
grafias históricas a evolução cronológica 
da instituição fundada em 1969, que nes-
te 2019 completa 50 anos com lugar de 
destaque nos campos da ciência, ensino 
e da assistência à Saúde. A Associação 
Atlética Acadêmica Nylceo Marques de 
Castro contribuiu com a cessão de do-
cumentos, camisetas, troféus e outros 
materiais históricos.

Os trabalhos de pesquisa duraram 
cerca de um mês, com equipe dedicada 
a recuperar fatos e imagens que mar-
caram as cinco décadas da FMABC. 
Integraram a exposição materiais raros 
garimpados no setor de Memória da 
biblioteca da faculdade, reportagens de 
jornais e revistas das décadas passadas, 
acervos históricos da região do ABC, 
entre outras fontes de informação.

“Carregamos um amor muito profun-
do pela instituição, que só quem é ex-
aluno sabe expressar”, afirmou o prefeito 
José Auricchio Júnior. “A Faculdade de 
Medicina do ABC deve ter algum DNA 
que nos insere de forma diferente na so-
ciedade”, brincou, mostrando o orgulho 
de ter integrado os quadros da FMABC, 
onde se formou médico em 1987.

O reitor do Centro Universitário, Dr. 
David Uip, recebeu uma placa pelos 
relevantes serviços prestados das mãos 
do chefe do Executivo. “Esta exposição 
é fundamental para manter viva a nossa 

JubiLeu de ouro

adriana Berringer stephan, Denise auricchio e José auricchio Júnior observam imagens históricas da Medicina aBC

O reitor do Centro Universitário, Dr. David Uip, recebeu do prefeito José auricchio Júnior uma placa pelos relevantes serviços prestados 

história. Por isso faço um agradecimento 
afetivo ao prefeito Auricchio, que teve 
esta sensibilidade. Está muito bonita”, 
considerou, exemplificando o cresci-
mento da FMABC. “Há 50 anos prestei o 
vestibular para a Faculdade de Medicina. 
Eram poucos candidatos. Neste ano, 
foram 6.500 para 120 vagas”.

“Quando os registros começaram a 
aparecer, vimos o tamanho da FMABC. 
Ter contato com estes documentos é enri-
quecedor. Que os visitantes compartilhem 
da mesma alegria que senti”, concluiu a 
diretora municipal de Saúde, vice-presi-
dente da Fundação do ABC e curadora da 
exposição, Dra. Adriana Berringer.

COMeMORaÇÕes
O ponto de partida das comemora-

ções pelo Jubileu de Ouro da FMABC 
ocorreu em 10 de outubro, com o lança-
mento do livro “FMABC 50 anos: Histó-
rias e memórias”. Já a solenidade oficial 
ocorreu em 25 de outubro, no Centro de 
Formação dos Profissionais da Educa-
ção de São Bernardo, o Cenforpe, e 

contou com apresentação musical do 
maestro João Carlos Martins e a Or-
questra Fundação Bachiana. O evento 
teve presenças de prefeitos e secretá-
rios de Saúde do ABC, do governador 
João Doria, do ex-governador Geraldo 
Alckmin, entre outras autoridades re-

cepcionadas pelo reitor da instituição, 
Dr. David Uip.

Na manhã do dia 26 de outubro 
houve extensa programação científica 
no campus universitário, com diversos 
simpósios e atividades conduzidas pelas 
disciplinas nos anfiteatros da instituição. 

À noite, as comemorações seguiram em 
grande festa no Expo Barra Funda, na 
Capital. Em parceria com a Associação 
dos Ex-Alunos (ASSEX), cerca de 1.800 
convidados participaram de jantar, que 
teve como atração musical a banda Os 
Paralamas do Sucesso.
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JubiLeu de ouro

prefeito de são Caetano do sul, José auricchio Júnior, 
durante abertura do evento

Ricardo Carajeleascow, alessandra Nabarro e Roberto Milani

Adriana Berringer Stephan, Maria Odila Gomes Douglas, Jaques Waisberg e Alexandre Cruz Henriques

José auricchio Júnior, adriana Berringer stephan, Renan Murata Hayashi e David Uip
a associação atlética acadêmica Nylceo Marques de Castro contribuiu com a  

cessão de camisetas, troféus e outros materiais históricos

José antônio acemel Romero, José auricchio Júnior, 
Caio parente Barbosa e Marina Mendonça

guilherme andrade peixoto, Ricardo strabelli, Denise Christofolini, 
Marina Mendonça e David Uip

Funcionárias do Centro Universitário saúde aBC

Funcionários da Fundação do aBC e Central de Convênios
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Evento foi realizado em 21 de novembro no campus da Faculdade de Medicina do ABC

Fundação do ABC promove 5° Fórum 
em Saúde e Sustentabilidade

O Departamento de Qualidade 
da Fundação do ABC, por meio do 
Programa Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade, realizou dia 21 de novembro 
a quinta edição do “Fórum em Saúde 
e Sustentabilidade”, cujo objetivo é dar 
visibilidade a ações socioambientais 
relevantes, assim como promover a 
discussão de temas relacionados ao 
desenvolvimento sustentável, respon-
sabilidade social, gestão ambiental, 
saúde e meio ambiente. O evento foi 
promovido no Anfiteatro David Uip, no 
campus universitário da Faculdade de 
Medicina do ABC, em Santo André. 
Mais de 100 participantes da FUABC e 
das mantidas estiveram presentes.

A mesa de abertura do fórum foi 
composta pelo presidente da Fundação 
do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza 
Gomes, pelo secretário de Meio Ambien-
te e Proteção Animal de São Bernardo 
do Campo, José Carlos Gobbis Pagliuca, 
pelo representante da superintendência 
do Sistema de Abastecimento, Esgoto e 
Saneamento Ambiental de São Caetano 
do Sul (SAESA), Roberto Amâncio Cruz, 
além do coordenador do curso de Ges-
tão em Saúde Ambiental da FMABC, 
professor Odair Ramos.

Entre os palestrantes esteve o co-

ordenador do Programa Estadual de 
Gerenciamento de Resíduos de Servi-
ços de Saúde do Centro de Vigilância 
Sanitária do Governo do Estado, Vital de 
Oliveira Ribeiro Filho, que também pre-
side o Conselho Consultivo do Projeto 
Hospitais Saudáveis. O convidado falou 
sobre “A sustentabilidade na gestão dos 
serviços de saúde”. Já a engenheira de 
produção química, Mirna Suzin, abordou 
o tema “Compostagem nos serviços de 
saúde”, enquanto o químico e professor 
do curso de Gestão em Saúde Ambiental 
da FMABC, Rodrigo Romão, comandou 
palestra sobre “Qualidade de água e 
a importância nos serviços de saúde”. 
A integrante da coordenação estadual 
do Movimento Nacional dos Catado-
res de Materiais Recicláveis (MNCR), 
Francisca Maria Lima Araújo, cuidou 
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 
teve a apresentação dos trabalhos das 
unidades da Fundação do ABC inscritas 
no Prêmio Amigo do Meio Ambiente – 
certificação da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo concedida anual-

mente às melhores práticas sustentáveis 
desenvolvidas em serviços de saúde 
públicos ou privados, de todo o País, 
que prestam assistência no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Apresentaram os trabalhos as uni-
dades AME Praia Grande, com o projeto 
“Elaboração e montagem de espaço 
para descanso dos colaboradores”; Cen-
tro Hospitalar do Sistema Penitenciário, 
que falou sobre “Integração da SIPAT 
com a Semana do Meio Ambiente”; a 
Rede Assistencial da Supervisão Téc-
nica de Saúde de São Mateus (STS)  
com “Saúde e ressignificação do espaço 
urbano”; Hospital da Mulher de Santo 
André, que abordou o tema “Melhorias 
no gerenciamento de resíduos em ser-
viços de saúde”, além da Faculdade de 
Medicina do ABC, que este ano recebeu 
a premiação máxima do Seminário Hos-
pitais Saudáveis (SHS2019) com o pro-
jeto que, em pouco mais de dois anos, 
reduziu em 54% o gasto da instituição 
com o descarte de resíduos infectantes 
(mais informações na página 8).

O 12º Seminário Hospitais Sau-
dáveis foi realizado dias 11 e 12 de 
novembro, no Centro de Convenções 
Rebouças, em São Paulo, com apoio 
da Secretaria de Estado da Saúde. 

meio ambiente

estiveram presentes cerca de 80 participantes da FUaBC e mantidas

O presidente do Conselho Consultivo do projeto Hospitais saudáveis  
e um dos palestrantes do evento, Vital de Oliveira Ribeiro Filho, e salete Bueno,  

do departamento de Qualidade da FUaBC
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meio ambiente

Cíntia pessoa Barbosa, agente comunitária de saúde da aMa/UBs 
Integrada são Francisco, de são Mateus

a integrante da coordenação estadual do Movimento Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), Francisca Maria Lima araújo

Jair Melo, do Hospital da Mulher de santo andré

a coordenadora administrativa do Centro Hospitalar do sistema 
penitenciário, Rute Loureiro dos santos Nunes

Bruna Teodoro Novaes, enfermeira da educação Continuada 
do aMe praia grande

Danilo Correa Cordeiro, analista de meio ambiente da FMaBC

O representante do SAESA de São Caetano do Sul, Roberto Amâncio Cruz, o coordenador do curso de  
Gestão em Saúde Ambiental da FMABC, Odair Ramos, o presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira  

de Souza Gomes, e o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal de SBC, José Carlos Gobbis Pagliuca
O palestrante e professor do curso de gestão em  

saúde ambiental da FMaBC, Rodrigo Romão

A engenheira de produção química, Mirna Suzin, abordou o tema  
"Compostagem nos serviços de saúde"O coordenador do programa estadual de gerenciamento de Resíduos de serviços de saúde, Vital de Oliveira Ribeiro Filho
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Projeto de redução de resíduos infectantes conquista premiação máxima no 12º Seminário Hospitais Saudáveis

Medicina ABC vence Prêmio 
Amigo do Meio Ambiente

O Centro Universitário Saúde ABC / 
Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), 
em Santo André, recebeu pela primeira 
vez o Prêmio Amigo do Meio Ambiente, 
concedido anualmente pela Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo às 
organizações de saúde que compõem 
o Sistema Único de Saúde (SUS) em 
âmbito nacional e se destacaram por 
iniciativas de proteção ao meio ambien-
te e sustentabilidade. A entrega ocor-
reu durante a 12ª edição do Seminário 
Hospitais Saudáveis (SHS), organizado 
dias 11 e 12 de novembro no Centro de 
Convenções Rebouças, em São Paulo.

O prêmio refere-se ao projeto “Pro-
gresso no gerenciamento dos resíduos 
infectantes”, que teve como objetivo 
reduzir o custo com o tratamento e des-
tinação final de resíduos infectantes 
na FMABC, além de conscientizar os 
funcionários do campus universitário 
sobre o descarte adequado. O período 

observado foi entre maio de 2017 — 
quando teve início a medição financeira 
e pesagem — e agosto de 2019. Nestes 
28 meses, a economia alcançada foi de 
R$ 67 mil. Em 2017, o custo anual para 
descartar os resíduos era de R$ 124 
mil. Em 2019, o índice caiu para R$ 56 
mil, o que representa queda de 54%. 
O trabalho concorreu com outros 146 
projetos de 10 estados brasileiros.

“Após a implantação desse sistema 
conseguimos melhorar a segregação 
e comprovar mês a mês a queda na 
geração dos resíduos. Com o valor que 
deixamos de gastar será possível inves-
tir em melhorias para todos os alunos, 
pacientes e colaboradores da instituição. 
Por isso, reafirmamos o compromisso 
da FMABC, enquanto escola voltada 
às Ciências da Saúde e consciente da 
importância de harmonizar as ações do 
homem com o meio que o cerca, em 
formar profissionais na área da Saú-

de Ambiental e dissipar conhecimento 
para todos que frequentam a instituição”, 
disse o analista de meio ambiente da 
FMABC, Danilo Correa Cordeiro, que 
representou a instituição no SHS.

Os resíduos de serviços de saúde 
com risco biológico (infectantes) são 
aqueles que apresentam possibilida-
de de contaminação com agentes 
biológicos, tais como: bactérias, fun-
gos, vírus, microplasmas, parasitas, 
linhagens celulares e toxinas. Todas 
as instituições geradoras de resídu-
os infectantes, como laboratórios 
e hospitais, são responsáveis pela 
manipulação, armazenamento e elimi-
nação dos resíduos, o que geralmente 
tem alto custo devido às diferentes 
especificidades dos tratamentos, que 
visam preservar e respeitar a saúde 
ambiental do planeta. Atualmente a 
FMABC possui 43 setores geradores 
de resíduos infectantes. 

reconhecimento

O analista de meio ambiente da FMaBC, Danilo Correa Cordeiro Representantes das unidades da FUaBC no 12º seminário Hospitais saudáveis

Roberto Mourão gilberto Marques

No mesmo evento, as mantidas 
da Fundação do ABC receberam 10 
placas referentes ao cumprimento 
do “Desafio a Saúde pelo Clima” 
e “Desafio Resíduos”, campanhas 
mundiais coordenadas no Brasil 
pela Rede Global Hospitais Verdes 
e Saudáveis. O reconhecimento é 
feito mediante avaliação de dados 
inseridos pela unidade na plataforma 
digital destinada às iniciativas.

Receberam as placas: AME Praia 
Grande, AME Mauá, Faculdade de 
Medicina do ABC, Hospital Esta- 
dual Mário Covas, Hospital Nardini de 
Mauá, Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário, Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas do Guarujá, Hospital Es-

tadual de Francisco Morato, além do 
Pronto Atendimento Maria Dirce e da 
UPA São João, em Guarulhos.

As unidades da FUABC tam-
bém foram reconhecidas com nove 
menções honrosas pelo desenvol-
vimento de projetos de relevância 
ambiental. São elas: AME Santo 
André, AME Mauá, AME Praia 
Grande, Faculdade de Medicina 
do ABC, Hospital da Mulher, Hos-
pital Estadual Mário Covas, Centro 
Hospitalar do Sistema Penitenciário, 
AMA/UBS Integrada Jardim Tietê I 
e UBS Jardim da Conquista I, as 
duas últimas pertencentes à Rede 
Assistencial da Supervisão Técnica 
de Saúde (STS) de São Mateus. 

Unidades da FUABC recebem  
placas e menções honrosas
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O Centro Hospitalar Municipal 
(CHM) Dr. Newton da Costa Brandão, 
em Santo André, passará por obras 
de reforma e modernização. A ordem 
de serviço foi assinada pelo prefei-
to Paulo Serra dia 22 de novembro. 
Durante as intervenções não haverá 
interrupção do serviço prestado à po-
pulação e o atendimento continuará 
sendo realizado normalmente.

O CHM receberá intervenções 
de melhorias na ala vermelha, área 
de quimioterapia, enfermaria, ala de 
atendimento ambulatorial, recepção, 
clínica médica, além da criação de dez 
novos leitos. A fachada do hospital, 
que nunca foi reformada desde a cons-
trução do equipamento de saúde, tam-
bém será totalmente revitalizada.

“Esse processo de modernização 

se iniciou há três anos e é o último 
passo de um projeto muito importante 
que será implementado no hospital. Se 
melhorarmos todo o sistema de saúde, 
mas o CHM não estiver trabalhando a 
contento, a impressão é que nada que 
fizemos teve efeito”, disse o prefeito 
Paulo Serra. “Esse equipamento já 
foi símbolo de descaso, abandono, 
de falta de estrutura e investimento. 
Claro que ainda não está do jeito que a 
gente quer, mas já melhorou muito”.

Desde 2017 o Centro Hospitalar 
Municipal vem recebendo diversas 
intervenções. No início da atual ad-
ministração foi entregue o Hospital 
Dia, fechado na gestão anterior. O 
local realiza cirurgias de baixa com-
plexidade e os pacientes têm alta no 
mesmo dia, sem a necessidade de 

permanecer internado. Posteriormente 
os pacientes retornam ao serviço para 
curativos e novas avaliações. Desde 
a inauguração foram realizadas 3.800 
cirurgias no Hospital Dia.

Em 2018 foi entregue a refor-
ma do Centro de Diagnósticos, que 
possibilitou o aumento do número 
de salas de ultrassonografia de duas 
para quatro. O antigo tomógrafo foi 
substituído por um moderno equipa-
mento que faz imagens 3D e foram 
revitalizadas as salas de raio X, de 
ressonância e o espaço onde são 
realizados os exames de ecocardio-
grama adulto, ecocardiograma infantil 
e doppler vascular. 

Neste ano, entre os espaços entre-
gues estão a Farmácia Satélite, Centro 
Médico de Especialidades, auditório, 

A Prefeitura de Santo André ini-
ciou dia 9 de novembro as obras da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Infantil Faisa. O equipamento, além de 
resgatar um dos principais símbolos 
do município, será o primeiro a atender 
exclusivamente o perfil pediátrico no 
Estado de São Paulo. A unidade será 
instalada na Rua das Figueiras, onde 
atualmente funciona a UPA Central, e 
terá capacidade para realizar cerca de 
15 mil atendimentos ao mês.

“Estamos trabalhando no resgate 
dos grandes símbolos da cidade, como 
a Feira da Fraternidade, o Parque do 
Pedroso e Paranapiacaba. Agora es-
tamos resgatando a Faisa, como parte 
de um amplo investimento em melho-
ria da qualidade e modernização da 
saúde”, comemorou o prefeito Paulo 
Serra. “Isso remete aos bons tempos 

de Santo André. A Faisa representa 
orgulho, carinho e atenção de uma 
cidade que começou a ser transfor-
mada”, completou. 

Durante as obras de adequação, a 
UPA Central permanecerá prestando 
atendimento e, após a inauguração da 
UPA Infantil Faisa, prevista para 2020, 
os pacientes de idade adulta serão 
direcionados para os outros equipa-
mentos de urgência e emergência do 
município. A recém-inaugurada UPA 
Perimetral é a opção mais próxima, a 
um quilômetro de distância. 

Será investido cerca de R$ 1 milhão 
para que o equipamento seja informa-
tizado e modernizado com os padrões 
do programa Qualisaúde. O espaço 
será entregue com ambiente preparado 
para o público infantil, além de contar 
com recepção, cinco consultórios, duas 

salas de classificação de risco, 15 lei-
tos na ala amarela, seis leitos na sala 
vermelha e quatro leitos no isolamento. 
O investimento mensal para custeio 
do equipamento será de cerca de R$ 
1,5 milhão, sendo metade desse valor 
proveniente de recurso federal.

“É com muita alegria que hoje 
damos início às obras deste equipa-
mento. O prédio será todo reformulado 
e estruturado. Estamos em tratativas 
com o Ministério da Saúde para rea-
lizar o credenciamento como UPA 
infantil”, disse o secretário de saúde, 
Márcio Chaves.

HIsTÓRICO
Criada em 1967, a Faisa (Fun-

dação de Assistência à Infância de 
Santo André) foi durante muitos anos 
referência na saúde infantil. A rede de 

Principal equipamento de saúde da cidade ganhará novos leitos e receberá diversas melhorias por meio do programa Qualisaúde

Com entrega prevista para 2020, equipamento será o primeiro a prestar atendimento de perfil pediátrico no Estado de São Paulo

Santo André inicia reforma e modernização 
do Centro Hospitalar Municipal

Prefeitura inicia obras da UPA Infantil Faisa

em obras

reformuLação

Fachada do hospital, que nunca foi reformada, também será modernizada;  
não haverá interrupção dos atendimentos

Helber aggio/psa

angelo Baima/psa

atendimento chegou a contar com 11 
ambulatórios descentralizados com 
capacidade de 6.000 consultas ao 
mês, além de dois serviços de ur-
gência e emergência. A primeira e 
principal unidade da Faisa contava 

com 20 leitos para internação de casos 
clínicos de urgência e emergência. 
Em 2005, esse prédio deu lugar a um 
Pronto Atendimento voltado a todos 
os públicos, que posteriormente se 
tornou a UPA Central.

administração, além da nova ala da 
psiquiatria que proporcionou aumento 
de leitos. Considerando as obras já 

entregues pela gestão no CHM, os 
investimentos no hospital chegam a 
cerca de R$ 5 milhões. 

Unidade será onde atualmente funciona a Upa Central e terá  
capacidade para realizar 15 mil atendimentos/mês
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evento de reinauguração da UBs do bairro Cerâmica

O prefeito de São Caetano 
do Sul, José Auricchio Júnior, 
reinaugurou dia 7 de novembro 
a UBS (Unidade Básica de Saúde) 
Nair Spina Benedicts, localizada 
na Rua Oswaldo Cruz, 1153, no 
bairro homônimo. A entrega da 
revitalização marca a ampliação 
dos dias de funcionamento do 
equipamento, que passa a aten-
der de segunda a sexta-feira, das 
7h às 21h, e agora também aos 
sábados, das 8h às 12h.

A unidade é a terceira contem-
plada pelo Saúde Hora Extra (as 
UBSs Ivanhoé Esposito, no bairro 
Barcelona, e Dolores Massei, no 
bairro São José, já contam com a 

iniciativa). Dentro da estratégia do pro-
grama, os atendimentos de segunda 
a sexta, após as 17h, e aos sábados, 
são realizados por livre demanda, sem 
a necessidade de agendamento, nas 
especialidades Clínica Médica, Pe-
diatria e Ginecologia e Obstetrícia. O 
investimento total foi de R$ 180 mil. 

BaIRRO CeRÂMICa
A população do bairro Cerâmica 

também já tem à disposição uma 
unidade de Saúde modernizada. 
Reinaugurada em 9 de novembro, a 
UBS Moacir Gallin teve o número de 
consultórios ampliado de quatro para 
oito, dobrando a capacidade para até 
6 mil atendimentos por mês.

A revitalização marca o funciona-
mento da unidade com Acesso Avança-
do, com 70% da agenda do médico da 
Estratégia Saúde da Família destinada 
à livre demanda, sem a necessidade de 
agendamento (chegou, é atendido).

“Antes o atendimento aos mora-
dores do Cerâmica, do Olímpico e do 
Oswaldo Cruz eram centralizados na 
UBS Nair Spina Benedicts, no bairro 
Oswaldo Cruz. Era uma unidade para 
atender 30 mil pessoas. Construímos 
esta UBS e a do Olímpico. Hoje, te-
mos praticamente uma UBS por bairro. 
Agora estamos otimizando a capacida-
de de atendimento de cada uma delas 
(são 13)”, ressaltou o prefeito.

A obra incluiu a instalação de ele-

vador e de rede informatizada para a 
implantação do prontuário eletrônico. 
O investimento foi de R$ 336 mil. Du-

rantes as obras, o atendimento foi 
transferido para o Hospital São 
Caetano.

“Eu nunca fui tão bem tratada em 
toda a minha vida.” A avaliação de 
Nádia Solange de Souza, de 64 anos, 
resume o elevado grau de satisfação 
da população com a Farmácia de 
Alto Custo de São Caetano do Sul, 
localizada dentro do Atende Fácil, no 
Centro. A unidade foi inaugurada no 
dia 2 de outubro pelo prefeito José 
Auricchio Júnior e pelo governador 
João Doria, após articulação encabe-
çada pelo deputado estadual Thiago 
Auricchio.

“Estabelecemos um padrão de 
assistência farmacêutica que a cida-
de nunca tinha atingido. A Farmácia 
de Alto Custo integra este ciclo de 
fortalecimento, que é um dos pilares 
da Saúde, junto ao apoio diagnóstico 
(exames) e ao atendimento ambula-
torial e hospitalar”, afirma o prefeito 
Auricchio. “Isso é, de fato, cuidar das 
pessoas.”

Dona Nádia se mudou para São 
Caetano em 2018, vinda do Jardim 

Aricanduva. Morando na Capital, le-
vava até 11 horas para conseguir os 
medicamentos para o coração. “Eram 
duas horas pra chegar no Hospital das 
Clínicas, até sete horas esperando 
atendimento e mais duas para voltar 
pra casa”, contabiliza.

O cenário encontrado na Farmácia 
de Alto Custo de São Caetano foi bem 
diferente. O atendimento foi realizado 
20 minutos antes do agendado. “Aqui 
somos tratados com atenção, carinho 
e respeito. É um atendimento especial 
e acolhedor para cada pessoa. A gente 
se sente importante”, elogia. O retorno 
no mês que vem já está com o horário 
agendado. “E ainda cadastrei o RG de 
três familiares para retirarem por mim 
caso eu esteja impossibilitada. Sem 
burocracia nenhuma. É nota mil.”

Antes da inauguração, cerca de 5 
mil moradores de São Caetano tinham 
de se deslocar até o Hospital Estadual 
Mário Covas, em Santo André, para 
retirar medicamentos especializados. 

“Minha irmã ficava aguardando até 
sete horas lá”, lembra Silvia Ricci Jar-
dim, de 38 anos, moradora do bairro 
Olímpico.  Silvia precisa do Cosentyx, 
indicado para o tratamento de artrite 
psoriásica e que custa cerca de R$ 7 
mil. Pelo valor elevado, a solicitação 
pela farmácia é feita após a primeira 
requisição pelo paciente, que é o caso 
de Silvia. “Mas em muitos casos, mes-
mo que seja o primeiro contato para 
cadastro da receita, o usuário já sai 
daqui com o medicamento”, ressaltou 
a farmacêutica responsável, Lizandra 
Miranda Rodrigues. 

Foi o que aconteceu com Laudir 
Vieira dos Santos, de 76 anos. O mo-
rador do bairro Santa Maria faz uso 
de Seretide, utilizado no tratamento de 
asma e doença pulmonar obstrutiva 
crônica. “Sinto falta de ar quando faço 
esforço físico. Mas aqui a espera de 
cinco minutos não me cansou não”, 
comparou, bem-humorado e satisfeito 
com o atendimento. “Aprovo 100%.”

Antes da inauguração, em outubro, 5 mil moradores da cidade tinham de se deslocar até o Hospital Mário Covas para retirar os medicamentos 

De 7h para 5 minutos: população aprova 
Farmácia de Alto Custo de São Caetano

Prefeitura reinaugura UBSs dos bairros Oswaldo Cruz e Cerâmica

antes e depois

meLhorias

O morador do bairro santa Maria, Laudir Vieira dos santos, de 76 anos,  
retirou remédio para asma em 5 minutos

A Farmácia de Alto Custo está 
localizada no 1º andar do Atende 
Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 
651, Centro). Funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h, e tam-
bém aos sábados, das 8h às 12h. Os 

medicamentos atendem a dezenas 
de situações clínicas, como Alzhei-
mer, Parkinson, epilepsia, esclerose, 
esquizofrenia e hepatite. A relação 
completa de itens pode ser conferida 
no site www.saude.sp.gov.br. 

Letícia Teixeira/pMsCs

Junior Camargo/pMsCs
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Mutirão do ‘Dezembro Laranja’ diagnostica
17 casos de câncer de pele em Santo André

campanha nacionaL

Parceria entre Prefeitura de Santo André e Faculdade de Medicina do ABC, campanha em 7 de dezembro atendeu gratuitamente a 157 pessoas

A Prefeitura de Santo André e 
a Faculdade de Medicina do ABC 
realizaram dia 7 de dezembro aten-
dimentos gratuitos contra o câncer 
de pele. O mutirão ocorreu no Centro 
Médico de Especialidades da rua 
Xavier de Toledo, no Centro, e re-
cebeu 157 pacientes. Desses, 17 
foram diagnosticados com câncer 
de pele e encaminhados para trata-
mento especializado. A campanha 
integrou o “Dezembro Laranja”, uma 
iniciativa organizada nacionalmente 
pela Sociedade Brasileira de Derma-
tologia (SBD).

Os interessados participaram ini-
cialmente de palestra de 10 minutos 
sobre os riscos para o câncer de pele 
e as formas de prevenção. Em segui-
da, todos passaram por atendimento 
específico, com realização de exames 
dermatológicos e de dermatoscopia 
(avaliação de assimetria, bordas, 
coloração e diâmetro das pintas). “O 
índice acima de 10% de pacientes 
com tumores de pele diagnosticados 
no mutirão é preocupante e revela a 
importância desse tipo de iniciativa, 
que leva o atendimento até a popula-

A Associação dos Docentes do 
Centro Universitário Saúde ABC / 
Faculdade de Medicina do ABC 
organizou em 25 de novembro pa-
lestra com o advogado Luis Felipe 
Balieiro Lima, do escritório Balieiro 
Lima e Souza Assis, sobre “Os esta-
belecimentos de saúde e a Lei Geral 
de Proteção de Dados - LGPD”. O 
encontro teve lugar no Anfiteatro 
Natália Podboy, no prédio do Centro 
de Pesquisas CEPES.

A LGPD entrará em vigor em 
agosto de 2020 e mudará radical-

Palestra com o advogado Luis Felipe Balieiro Lima, do escritório Balieiro Lima e Souza Assis

Incidência é maior entre pessoas  
acima de 50 anos

tecnoLogia na saúde

Associação dos Docentes organiza encontro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados
mente o cenário do tratamento de dados 
de pessoas físicas. Será aplicada a to-
dos os entes que lidam com informa-
ções pessoais – incluindo faculdades, 
colégios, clínicas, hospitais e centros 
de pesquisas. As multas previstas para 
vazamento de dados ou divulgação de 
informações sem prévio consentimen-
to, por exemplo, serão calculadas com 
base no rendimento bruto da empresa, 
podendo chegar a R$ 50 milhões.

Entre os temas abordados pelo ad-
vogado estiveram o panorama geral da 
LGPD, objetivos, obrigações, violação e 

penalidades, assim como a aplicação da lei 
em centros de ensino, pesquisa, comitês de 
ética em pesquisa, hospitais e clínicas.

Segundo Luis Felipe Balieiro Lima, 
será necessária a implementação de 
soluções de Tecnologia da Informação 
(T.I.) para a proteção de dados e também 
o desenvolvimento de políticas de boas 
práticas (compliance) por todos aqueles 
que lidam com dados de pessoas físicas. 
Contudo, o engajamento dos funcioná-
rios nesse processo é primordial. “Não 
adianta ter todos os meios tecnológi-
cos de proteção e bons instrumentos 

de compliance se essas informações 
não forem difundidas adequadamen-
te para toda a corporação. Todos os 

funcionários devem ser treinados 
para compreender as políticas da 
empresa”, alertou Lima.

ção”, considera a professora de Der-
matologia da FMABC, Dra. Cristina 
Laczynski, que coordena a campanha 
no ABC Paulista.

Cerca de 40 profissionais da Me-
dicina ABC estiveram envolvidos nos 
atendimentos, entre dermatologistas, 
médicos residentes e alunos de Me-
dicina membros da Lapac - Liga de 
Atendimento e Prevenção às Afec-
ções Cutâneas.

aLTa INCIDÊNCIa
Causado pelo efeito cumulativo 

da radiação solar, o câncer de pele 

normalmente se manifesta na popu-
lação acima de 50 anos. “É importante 
que as pessoas se conscientizem da 
necessidade da prevenção e pas-
sem periodicamente por avaliação 
dermatológica. A maioria dos casos 
de câncer de pele identificados em 
fase inicial é curável. O importante 

é buscar o diagnóstico precoce para 
proporcionar melhor prognóstico”, 
explica Laczynski.

MUTIRÃO NaCIONaL
A campanha nacional da Sociedade 

Brasileira de Dermatologia contou com 
mais de 130 postos de atendimento em 

todo o Brasil, com envolvimento de cer-
ca de 4.000 médicos dermatologistas 
voluntários. Esta foi a 21ª edição da 
campanha da SBD. Na região do ABC, 
a ação é coordenada pela disciplina de 
Dermatologia da Faculdade de Medi-
cina do ABC desde a primeira edição, 
há mais de duas décadas.

Cerca de 40 profissionais da Medicina ABC estiveram envolvidos nos atendimentos
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Em São Bernardo, ‘Dia D’ do Novembro Azul  
registra 1.409 atendimentos ao público masculino

campanha de prevenção

guaruJÁ

Procedimentos, entre consultas e exames, foram realizados nas 34 Unidades Básicas de Saúde durante todo o mês
Como parte da campanha do No-

vembro Azul, que dedica o mês para 
orientação, prevenção e tratamento 
contra o câncer de próstata e outras 
doenças relacionadas à saúde do ho-
mem, a Prefeitura de São Bernardo, por 
meio da Secretaria de Saúde, atendeu, 
dia 9 de novembro, 1.409 munícipes 
durante o ‘Dia D’ realizado nas 34 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs).

Além dos 1.409 procedimentos, 
foram ofertados 707 testes rápidos de 
detecção de doenças como diabetes, 
infecções sexualmente transmissíveis e 

outras; 575 avaliações de saúde bucal 
e 568 exames de dosagem de antígeno 
prostático específico (PSA).

O prefeito Orlando Morando acom-
panhou as ações, ao lado do secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple, e reforçou 
o compromisso da Administração em 
oferecer serviços de qualidade à po-
pulação. “Há um custo extra para abrir 
as UBSs aos sábados, mas o investi-
mento vale a pena quando o assunto é 
a prevenção de doenças e diagnóstico 
precoce”, disse.

Além dos exames preventivos, os 

homens participaram de grupos de 
discussões com orientações sobre hi-
pertensão, diabetes, males causados 
pelo consumo de álcool e tabaco, bem 
como a importância de se praticar ativi-
dade física. Algumas unidades também 
ofereceram corte de cabelo e cuidados 
estéticos, como limpeza de pele. Ape-
nas entre 4 e 11 de novembro foram 
feitos mais de 14 mil atendimentos aos 
homens nas 34 UBSs. Todos os casos 
detectados com alterações foram en-
caminhados para tratamento na rede 
municipal de Saúde.

Parceria entre Fundação do ABC 
e Governo do Estado, o Instituto de In-
fectologia Emílio Ribas Baixada San-
tista (IIER-BS), no Guarujá, organizou 
em 29 de novembro a 14ª edição do 
Ciclo de Palestras de orientação e 
atualização, cujo objetivo é propagar 
informações atuais sobre prevenção 
e tratamento de doenças infecciosas. 
Os temas pautados foram Sepse e 
Imunizações. O evento, que foi aberto 
pelo diretor técnico da unidade, Dr. 
Gustavo Vinicius Pasquarelli Queiroz, 
teve apoio do Instituto Latino Ameri-
cano de Sepse (ILAS).

Direcionado a profissionais e 
estudantes da área da saúde de 
toda a região metropolitana da Bai-
xada Santista, o evento reuniu cerca 
de 200 pessoas no Teatro Municipal 
Procópio Ferreira. 

Entre os temas pautados esti-
veram a sepse, quadro que pode 
surgir como resposta inflamatória do 
organismo a uma agressão aos teci-
dos e órgãos. A primeira palestra foi 
ministrada pelo Dr. Thiago Bueno, da 
USP de Ribeirão Preto, sobre os as-
pectos atuais do manejo da sepse e a 
importância do diagnóstico imediato. 
A segunda ficou sob comando da 
Dra. Andréa Alves da Silva, do SCIH 
(Serviço de Controle de Infecções 
Hospitalares) do IIER-BS, que falou 
sobre os resultados da implantação 
do protocolo de sepse. Já a terceira 
atividade, conduzida pela Dra. Ca-
rolina Márquez da Costa Masutti, do 
Serviço de Assistência Especializada 
de Santos / Itanhaém (SAE), abordou 
as imunizações e esclareceu mitos 
e verdades sobre vacinas. 

Funcionários da sede administrativa da Fundação do ABC vestiram azul

Colaboradores do Hospital Nardini de Mauá se uniram à campanha aMe-sa distribuiu folders com informações educativas

AME Santo André alerta sobre os  
perigos do câncer de próstata

O Ambulatório Médico de Especia-
lidades (AME) de Santo André também 
promoveu dia 8 de novembro atividades 
relativas à campanha Novembro Azul, 
movimento internacional que alerta 
quanto à importância do diagnóstico 
precoce de câncer de próstata. 

Em parceria com o Instituto Lado a 

Lado, que forneceu o material impresso, 
foram distribuídos folders com informa-
ções educativas sobre o que é a doença, 
sintomas, fatores de risco e diagnósti-
co. O urologista da unidade, Dr. Carlos  
Eduardo Bonafé, realizou palestra para os 
colaboradores, pacientes e acompanhan-
tes sobre a importância do diagnóstico 

precoce e formas de tratamento.
No mesmo dia, colaboradores inte-

ragiram com o personagem “Dr. Blue”, 
que realizou abordagens descontraídas 
para reforçar a importância dos exa-
mes preventivos. As atividades foram 
desenvolvidas pela CIPA em parceria 
com o SESMT.

Dr. Thiago Bueno, Dra. Carolina Masutti, Dra. andréa silva  
e o Diretor Técnico do IIER-BS, Dr. Gustavo Queiroz

Sepse e Imunizações são temas de 
Ciclo de Palestras do Emílio Ribas 

além dos exames preventivos, os homens receberam orientações  
sobre hipertensão, diabetes e consumo de álcool

gabriel Inamine/pMsBC
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Aos 18 anos, Hospital Mário Covas anuncia 
cuidados paliativos e radioterapia para 2020

santo andré

Unidade atinge a maioridade em novembro e alcança aprovação de mais de 90% dos pacientes, segundo pesquisa
Ao completar 18 anos no dia 20 de no-

vembro, o Hospital Estadual Mário Covas 
de Santo André está próximo de registrar 
o milionésimo paciente, o que representa 
mais de um terço da população da região 
do Grande ABC. Nesse período foram 
feitas dezenas de milhares de cirurgias, 
além de milhões de procedimentos. Hoje, 
o hospital está, de acordo com registros 
da Secretaria de Estado da Saúde, entre 
as unidades administradas por OSSs (Or-
ganizações Sociais de Saúde) com um 
dos maiores índices de resolutividade do 
Estado no tratamento dos pacientes. A 
Fundação do ABC é gestora da unidade 
desde sua inauguração, em 2001. 

O HEMC tem aprovação de mais de 
90% dos pacientes, segundo pesquisa-
padrão aplicada entre pacientes sobre o 
serviço prestado. Referência para procedi-
mentos de alta complexidade nas áreas de 
ortopedia e oncologia, a unidade chega aos 
18 anos com certificação de qualidade ONA 
(Organização Nacional de Acreditação) em 
seu nível mais alto e atualmente participa 
de processo para a conquista da primeira 
certificação internacional, a Qmentum. 

Com uma equipe de profissionais 

qualificados que desenvolve atividades 
de Hospital Escola e Universitário, a bus-
ca por aperfeiçoamento e humanização 
segue como premissa da instituição. 
Seguindo esse princípio, a direção do 
hospital prevê o funcionamento de dois 
novos setores para 2020: a radioterapia 
e a unidade de cuidados paliativos. 

Em outubro, o diretor-geral do hos-
pital, Dr. Desiré Carlos Callegari, em seu 
segundo mandato, anunciou o projeto 
de criação de um espaço exclusivo de 
cuidados paliativos para proporcionar 
atenção ainda mais eficiente ao pacien-
te. “A ideia é termos um espaço dedica-
do aos cuidados paliativos com 11 leitos 
em ambiente inspirado no acolhimento 
e conforto”, disse Callegari. 

A proposta foi entregue à Secretaria 
de Estado da Saúde e o modelo poderá 
ser adotado para outras unidades, con-
tribuindo para a liberação de leitos para 
a assistência médica. Hoje, o paciente 
em cuidados paliativos é internado em 
leitos nas clínicas. Com a criação da 
unidade, os pacientes terão atenção 
em ambiente especialmente estruturado 
para os cuidados paliativos. O projeto 

deverá ser implantado em espaço no 
primeiro andar, com investimento de R$ 
1,3 milhão do governo estadual. Além 
dos 11 leitos, o espaço contará com 
consultório, recepção, sala de procedi-
mentos e posto de enfermagem. 

O anúncio foi realizado em alusão à 
data de 22 de outubro, Dia Mundial dos 
Cuidados Paliativos. O evento destacou 
a criação e o trabalho da equipe nos 
últimos cinco anos. 

RaDIOTeRapIa
Já o projeto da radioterapia, que con-

ta com investimento do governo federal 
de aproximadamente R$ 5 milhões para 
construção do prédio e aquisição do equi-
pamento, está em fase de conclusão ao 
lado do hospital. A previsão para início do 
serviço de radioterapia, em três turnos, é 
abril de 2020. Atualmente o Sistema Único 
de Saúde (SUS) não dispõe de equipamen-
to próprio para este serviço no ABC.

HOMeNageM Na CÂMaRa
Em sessão solene realizada no dia 

6 de novembro, o Hospital Estadual 
Mário Covas foi homenageado pela 

O Hospital Estadual Mário 
Covas recebeu no 12º Seminário 
Hospitais Saudáveis duas placas 
de menções honrosas por partici-
par de desafios na área de saúde 
ambiental. O evento da Secreta-
ria de Estado da Saúde foi rea-
lizado em São Paulo, no Centro 
de Convenções Rebouças, dias 
11 e 12 de novembro. O primeiro 
desafio, chamado “Saúde pelo 
clima”, tem como objetivo reunir 
organizações de saúde ao redor 

premiação

Unidade conquista menções honrosas 
por participar de desafios ambientais

do mundo e encorajá-las a tomar 
medidas concretas para minimizar 
e evitar os efeitos das mudanças do 
clima. O segundo é o “Desafio Resí-
duo”, que mobiliza o setor saúde do 
Brasil para aprimorar suas práticas de 
gestão, reduzir geração de resíduos e 
ampliar a prática da reciclagem.

O evento também marcou a 
entrega do Prêmio Amigo do Meio 
Ambiente 2019 para instituições de 
saúde públicas e privadas de todo 
o Brasil. Este ano a Faculdade de 

Medicina do ABC, também gerida 
pela Fundação do ABC, levou a pre-
miação máxima. 

As menções honrosas foram en-
tregues pela analista de meio am-
biente do hospital, Sandra Eugênia 
Santos, e a gerente administrativa, 
Marisa Catarino, ao diretor-geral 
Desiré Carlos Callegari e ao diretor 
administrativo, Antonio de Giovanni 
Neto, que agradeceram o empenho 
e o compromisso dos colaboradores 
com a iniciativa. 

Câmara Municipal de Santo André 
pelos 18 anos de serviços prestados 
à Região do ABC e ao município. A 
iniciativa foi do presidente da Casa, 
vereador Pedrinho Botaro. 

Além das homenagens prestadas 
na Câmara, o aniversário da unidade foi 
comemorado em um jantar realizado dia 
19 de novembro. Na ocasião também foi 
promovida a festa de confraternização 
de final de ano dos colaboradores.

HIsTÓRICO
O hospital começou a funcionar 

em 2001 sob a administração da Fun-
dação do ABC. Em abril de 2002, a 
assistência foi ampliada e se consoli-
dou com a realização de cirurgias. No 
início foram disponibilizados 56 novos 
leitos nas clínicas, além de 14 vagas 
de UTI. Atualmente a unidade conta 
com 306 leitos, dos quais 57 são de 
UTI e 44 complementares. 

O seminário é o principal evento 
promovido pelo Projeto Hospitais 
Saudáveis em parceria com o Cen-

tro de Vigilância Sanitária (CVS), 
órgão da Secretaria de Estado 
da Saúde.

a gerente Marisa Catarino, o diretor-geral Desiré Callegari, a analista sandra 
santos e o diretor administrativo antonio de giovanni Neto

O diretor-geral Desiré Carlos Callegari durante anúncio de projeto  
para área de cuidados paliativos
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Estudante do curso de Farmácia é premiada 
no 20º Congresso Farmacêutico de São Paulo

destaQue

Trabalho inédito identificou compostos com propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes em flores da planta Tanchagem

Aluna do terceiro ano do curso de 
Farmácia do Centro Universitário Saú-
de ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), Laizza Souza Costa foi 
duplamente premiada na 20ª edição do 
Congresso Farmacêutico de São Paulo, 
evento do Conselho Regional de Farmá-
cia do Estado de São Paulo realizado 
de 10 a 12 de outubro no Centro de 
Convenções Frei Caneca, na Capital. 
O trabalho apresentado pela estudante 
conquistou primeiro lugar na categoria 
‘Fármacos e Medicamentos’ e ficou com 
a terceira colocação na classificação 
geral do congresso.

Sob o título ‘Análise multifatorial 
para a extração de compostos fenólicos 
de flores de Plantago major L. (Tancha-
gem)’, a pesquisa foi desenvolvida no 
Laboratório de Ensino e Pesquisa do 
curso de Farmácia, sob orientação do 
Dr. José Armando Júnior e coorientação 
do professor Robson Miranda da Gama. 
“Há inúmeros artigos que já descrevem 

alguns benefícios das folhas da Tancha-
gem. Contudo, não havia nenhuma des-
crição sobre os possíveis benefícios das 
flores, o que garantiu ineditismo e grande 
reconhecimento ao estudo”, informam os 
pesquisadores do laboratório.

De acordo com o Dr. José Armando, 
a ideia do estudo surgiu a partir de ob-
servação da ausência de dados referen-
tes às flores desta espécie. “A literatura 
apresenta exemplos do uso das folhas, 
cujas propriedades medicinais já são de 
domínio público. Percebemos que ape-
sar da abundância de flores na planta, 
não havia nenhuma investigação cientí-
fica relevante, até então, especialmente 
com relação aos compostos bioativos. 
Por essa razão decidimos estudá-las, a 
fim de elucidar se também teriam algum 
potencial medicinal”, explica o professor 
da FMABC, que detalha: “Constatamos 
que as flores contêm quantidade de 
compostos fitoquímicos muito superiores 
aos das folhas, especialmente aqueles 

com propriedades anti-inflamatórias e 
cicatrizantes”.

O próximo passo será a realiza-
ção de pesquisa pré-clínica, a fim de 
comprovar em laboratório a atividade 
anti-inflamatória e o potencial de repa-
ração tecidual dos extratos de flores 
desta espécie.

INICIaÇÃO CIeNTÍFICa
Segundo o Dr. José Armando Júnior, 

supervisor do laboratório, a demanda de 
alunos de Iniciação Científica cresceu 
muito nos últimos anos no Laboratório 
de Ensino e Pesquisa do curso de Far-
mácia. Hoje são vários estudantes que 
utilizam o espaço, que também recebe 
um pesquisador de Mestrado, além 
de atender os demais graduandos da 
instituição.

“Nossa missão no laboratório é o de-
senvolvimento de pesquisas que visam 
descobrir os compostos fitoquímicos 
presentes em espécies medicinais e 

Professor José Armando Júnior e a aluna Laizza Souza Costa (ao centro)  
recebem certificação

Divulgação/CRF-sp

A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Central de Santos 
organizou entre 25 e 29 de novem-
bro a quarta edição da Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho, a SIPAT. Com ativi-
dades programadas todos os dias 
no período da manhã, a iniciativa 
busca reunir os colaboradores para 
reforçar informações fundamentais 
para a prevenção de acidentes no 
ambiente de trabalho.

Entre os temas que foram abor-
dados ao longo da semana estive-
ram: “Acidentes com material perfu-
rocortante”, “Doenças Sexualmente 
Transmissíveis - DSTs”, “Saúde do 
homem”, “Saúde da mulher”, “Hu-

manização” e “Alimentação saudável”.
A Semana Interna de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho é realizada 
com periodicidade anual e é uma das 
atividades obrigatórias da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), formada por representantes 
dos empregados e do empregador. “A 
SIPAT é uma ótima oportunidade para 
proporcionarmos maior integração en-
tre as equipes, atualização profissional 
e para reforçar conceitos importantes, 
que contribuem muito na prevenção de 
acidentes na unidade de saúde e ga-
rantem maior segurança tanto para os 
usuários quanto para os profissionais”, 
ressalta a gerente da UPA Central de 
Santos, Zilvani Guimarães.

Upa CeNTRaL
Inaugurada em janeiro de 2016, a 

UPA Central de Santos, na Vila Mathias, é 
porta de entrada para casos de urgência e 
emergência do município, com média diária 

de aproximadamente 550 atendimentos. 
Parceria entre Prefeitura de Santos e Fun-
dação do ABC, a unidade realiza consultas 
nas áreas de Clínica Médica, Ortopedia, 
Pediatria, Odontologia e Enfermagem. 

Também oferece exames laborato-
riais, de raio X e eletrocardiografia, 
além de procedimentos cirúrgicos de 
urgência, inalações, suturas, curativos 
e administração de medicações. 

UPA Central de Santos realiza 4ª edição da SIPAT
segurança do trabaLho

para qual finalidade são destinados. 
Analisamos todos os aspectos da planta 
e concluímos se há ou não potencial te-

rapêutico, assim como o tipo adequado 
de utilização como medicamento”, finali-
za o professor do curso de Farmácia.

equipe participante do eventoatividade obrigatória da CIpa
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LIVRO - Médica pediatra, professora de Alergia e Imunologia do Centro Universitário Saúde ABC, Dra. 
Anete Sevciovic Grumach está entre as especialistas coordenadoras do livro “Doutor, eu tenho An-
gioedema Hereditário” – publicação recém-lançada pelo Grupo de Estudos Brasileiro em Angioedema 
Hereditário (Gebraeh) e que está disponível para download na internet. Com 76 páginas, linguagem 
acessível, fotos e ilustrações, a obra também é assinada pelas doutoras Solange Valle, Faradiba Serpa 
e Fátima Emerson. O lançamento oficial ocorreu em setembro, em Florianópolis, durante o Congresso 
Brasileiro de Alergia e Imunologia.

psIQUIaTRIa - No dia 20 de novembro as Disciplinas de Psiquiatria e Psicologia Médica do Centro Universitário 
Saúde ABC, junto ao Centro de Estudos em Saúde Mental (CESM), promoveram um almoço em comemoração 
aos 50 anos da FMABC. O evento contou com a participação do professor Arthur Guerra de Andrade, titular das 
disciplinas, Dr. Jair de Jesus Mari (titular da Unifesp) e Alexandrina Maria Augusta da Silva Meleiro, professora 
de Psiquiatria da USP e criadora do Programa de Residência Médica da FMABC. Também houve homenagem 
ao professor Gilberto D’Elia pelos 20 anos de dedicação à FMABC, onde é professor adjunto de ensino. 

eVeNTOs De CaRDIOLOgIa – Em novembro o professor titular da Disciplina de Cardiologia do Centro 
Universitário Saúde ABC, Antonio Carlos Palandri Chagas, também Diretor Internacional para as Américas 
do ACC (American College of Cardiology), marcou presença no congresso da American Heart Association 
(AHA) 2019, na Filadélfia, Estados Unidos. Já a Dra. Carla Janice Lantieri Baister, médica da equipe de dis-
ciplina de Cardiologia, recebeu certificado do curso “Leadership Training Program”, da ACC, em Washington, 
realizado dias 8 e 9. A disciplina também organizou encontro científico entre docentes e residentes sobre 
os temas dislipidemia e doença cardiovascular, além de promover confraternização da equipe. 

psORÍase - A equipe do Ambulatório de Psoríase da Disciplina de Dermatologia do Centro Universitário Saúde 
ABC realizou dia 30 de novembro o III Fórum do Projeto de Capacitação em Psoríase – Região do Grande ABC, 
promovido no Prédio da Estética. O evento, organizado pela coordenadora do ambulatório, Dra. Luiza Keiko 
Oyafuso, foi destinado a gestores de saúde, médicos da Rede de Atenção Básica e Atenção Especializada, 
dermatologistas, farmacêuticos, enfermeiros e profissionais de indústrias farmacêuticas.

O Ambulatório de Oncologia 
Pediátrica da Faculdade de Medi-
cina do ABC (FMABC), em Santo 
André, participou dia 10 de novem-
bro de uma festa à fantasia em ce-
lebração aos 15 anos do Big Riso, 
projeto voluntário da construtora 
MBigucci que já realizou cerca de 2 
mil visitas em hospitais e 170 ações 
sociais, beneficiando mais de 12 
mil crianças e adolescentes. 

A iniciativa social da empresa 
teve início no próprio ambulatório 
da FMABC, em 2004. Segundo o 
oncologista e coordenador do am-

bulatório, Jairo Cartum, a alegria muda o 
prognóstico dos pacientes em tratamen-
to. “Isso já foi comprovado cientificamen-
te por estudo feito pelo grupo americano 
Make a Wish. Não é só a medicação que 
faz o resultado. Quem vence a doença 
é o sistema imune e o sistema imune 
depende também do sistema emocional. 
É um trabalho em equipe. Por isso, o 
projeto Big Riso é imprescindível para 
a cura da criança. Não se trata só de 
fazer sorrir, mas de ajudar na cura da 
doença”, disse Cartum. 

Para a diretora da construtora, Ro-
berta Bigucci, a reação das crianças 

durante as visitas recompensa toda a de-
dicação da equipe ao projeto. “Nosso ob-
jetivo é fazer com que a criança esqueça 
que está doente por alguns momentos. 
Ver o brilho nos olhos e o sorriso no 
rosto dos pacientes quando chegamos 
é a nossa maior conquista”.

Já passaram pelo grupo 1.072 
voluntários e atualmente são 100 atu-
antes. Entre os hospitais e ambula-
tórios visitados na área de Oncologia 
Infantil estão a Faculdade de Medicina 
do ABC e o Hospital Estadual Mário 
Covas, ambos em Santo André, e o 
Hospital do Servidor Público Esta- 

dual, em São Paulo. As visitas ocorrem 
de segunda e quarta-feira, em horário 

de expediente. Conheça mais em 
www.bigriso.com.br. 

Oncologia Pediátrica da FMABC participa de comemoração de 15 anos de projeto social

Projeto Big Riso, da MBigucci, já beneficiou mais de 12 mil crianças 

Divulgação/MBigucci




