
A Fundação do ABC ampliou em novembro a bem-sucedida parceria com o Governo do Estado de São Paulo. A entidade assumiu a gestão de três 
equipamentos de saúde: Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Sorocaba, AME Santos e o Polo de Atenção Intensiva (PAI) em Saúde Mental da 

Baixada Santista. Com isso, já são 10 equipamentos de Saúde do governo estadual sob gestão da FUABC. Págs. 4 e 5

Em parceria com o Estado, Fundação do ABC assume a 
gestão de três novas unidades em Sorocaba e Santos
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MENSAGEM

Superação coletiva
Prova desta exitosa união é a 

recente entrega da reforma e moder-
nização de nossos laboratórios mul-
tidisciplinares, já em funcionamento 
no Prédio Central do campus univer-
sitário. Não tenho dúvidas de que os 
novos espaços se assemelham aos 
melhores laboratórios de ensino do 
País e serão extremamente estraté-
gicos para a formação dos nossos 
alunos. Quando damos passos desta 
magnitude é impossível não relem-
brarmos o início da nossa história, 
enquanto alunos desta escola, quando 
nem mesmo tínhamos um prédio.

Em parceria com a Mantenedora, a 
Fundação do ABC, além de importantes 
empresas doadoras, entregamos uma 
estrutura altamente qualificada, com 
equipamentos de ponta e tecnologias 
de ensino compatíveis à necessidade 
de utilização de toda a nossa comuni-
dade acadêmica. É a materialização 

O ano está perto do fim e as lições 
e aprendizados que se acumulam neste 
2020 já são incontáveis. Em um ano la-
mentavelmente triste e maculado pelas 
mais de 160 mil mortes de brasileiros 
em decorrência da Covid-19, o nosso 
Centro Universitário conseguiu superar, 
graças a um histórico esforço coleti-
vo, todas as adversidades impostas 
por essa trágica pandemia que – vale 
lembrar – ainda não cessou.

Hoje, meu agradecimento espe-
cial dirige-se para além de nossos 
funcionários. Vai para os nossos alu-
nos e pais de alunos. Estes, em um 
momento pandêmico, sustentaram 
este Centro Universitário de maneira 
honrosa. A despeito das dificuldades 
de diversas naturezas, não realizamos 
demissões, não atrasamos salários 
ou tampouco aplicamos reajustes 
onerosos. Garantimos, desta forma, 
a manutenção de todas as nossas 

de mais uma parceria coletiva. São 
avanços que nos emocionam e sim-
bolizam a franca evolução do nosso 
Centro Universitário no cenário nacio-
nal. Certamente, a MedABC e a Fun-
dação do ABC avançam por caminhos 
ainda mais desafiadores e de sucesso.

As novidades não param por aí. 
Para 2021, programamos a construção 
de dez novas salas de aula, moderniza-
das e atualizadas, para melhor acomo-
darmos nossos alunos e professores. 
Seguimos adiante e esperançosos de 
que os desafios e imprevistos deste 
ano motivem ainda mais melhorias 
no nosso próximo ano. Não vamos 
esmorecer, pois das grandes dificul-
dades surgem grandes alternativas e 
as melhores lideranças. Hoje, fazemos 
parte desta tradicional escola que há 51 
anos é regida, acima de tudo, por amor 
e humanismo. Temos muito orgulho de 
todos vocês. Obrigado a todos. 

atividades acadêmicas e de ensino, 
ainda que parcialmente adaptadas 
à rotina a distância. Dentro de suas 
respectivas realidades, todos se 
reinventaram e compreenderam a 
importância do sentido de colaboração 
neste delicado momento.
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OFTALMOLOGIA

Pesquisa liderada pela disciplina 
de Oftalmologia do Centro Universi-
tário Saúde ABC / Faculdade de Me-
dicina do ABC (FMABC), em Santo 
André (SP), acaba de ser publicada 
pela prestigiada revista científica 
do Reino Unido, a British Journal 
of Ophthalmology (BJO), referência 
mundial na área de saúde ocular. 
Estudos, ainda preliminares, indicam 
a associação entre a infecção pelo 
novo coronavírus e lesões de retina 
em pacientes graves internados em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
A amostra envolve 18 pacientes ava-
liados no mês de maio no Hospital 
Estadual Mário Covas.

Com a chegada da pandemia, 
médicos residentes e fellows da 
Oftalmologia da FMABC decidiram 
estudar o acometimento oftalmológico 
em pacientes com Sars-CoV-2, vírus 
causador da Covid-19. Foram feitos 
vários estudos dentro da temática, 
inclusive com pesquisa de vírus na 
lágrima e de secreção conjuntival. O 
principal achado, e considerado ponto 
central do estudo, é que as alterações 
retinianas descobertas podem sugerir 
complicações semelhantes em outros 
órgãos do corpo humano, o que facilita 
a compreensão da doença e favorece 
a escolha de um tratamento mais as-
sertivo e eficaz aos pacientes.

A partir da dilatação ocular foram 
descobertas anormalidades em dez 
dos pacientes avaliados. Os princi-
pais achados foram lesões vascula-
res agudas da retina interna, inclusive 
com hemorragias e lesões de padrão 
isquêmico, visíveis por manchas algo-
donosas e palidez setorial da retina. 
Os exames foram feitos por câmera 
digital de fundo de olho e os pacientes 
avaliados por dois especialistas em 
retina. Vale ressaltar que, até então, 

outros estudos clínicos feitos por pes-
quisadores brasileiros e estrangeiros 
investigaram manifestações oculares 
em pacientes com diagnóstico de Co-
vid-19, mas estes predominantemente 
conduzidos após a alta hospitalar. O 
ineditismo envolve a análise feita em 
pacientes ainda durante o período de 
internação em UTI.

“O que observamos na retina pode 
ser considerado um reflexo do que 
está acontecendo no resto do corpo 
do paciente. É aí que está a impor-
tância do exame e como os nossos 
resultados podem ajudar a melhorar 
a compreensão sobre a doença. As al-
terações microvasculares observadas 
na retina muito provavelmente estão 
acontecendo também nos pulmões, 
cérebro, rins, e demais órgãos, de-
sempenhando um papel importante 
na gravidade da doença. Ao enten-
dermos melhor os efeitos da Covid-19 
no organismo, conseguimos auxiliar o 
tratamento e o cuidado aos pacien-
tes de maneira mais eficaz”, explica o 
chefe do Setor de Retina da FMABC, 
Dr. Julio Zaki Abucham Neto, um dos 
orientadores do estudo.

Os resultados também sugerem 
que, além de danos pela atividade 
direta do Sars-CoV-2, o estado pró-
trombótico relatado em pacientes 
críticos pode levar a lesões retinia-
nas, uma vez que cerca de 31% dos 
pacientes com quadro grave de Covid-
19 apresentam complicações dessa 
natureza. A trombose é causada por 
coágulos sanguíneos parciais ou 
totais em alguma veia ou artéria do 
corpo humano, fato que limita o fluxo 
normal de sangue no organismo. Os 
achados foram possíveis, entre outros 
fatores, pois a retina é um dos tecidos 
mais ativos metabolicamente no corpo 
humano e sua circulação terminal é 

Inédito no mundo, estudo da FMABC identifica  
lesões em retina de pacientes graves com Covid-19

Pesquisa com pacientes internados em UTI foi publicada na British Journal of Ophthalmology, conceituada revista científica do Reino Unido

O chefe do Setor de Retina da FMABC e um dos orientadores do estudo, Dr. Julio Zaki Abucham Neto

particularmente sensível a eventos 
isquêmicos, caracterizados pela difi-
culdade de circulação do sangue.

“Entendemos que nossos resulta-
dos podem qualificar o entendimento 
da fisiopatologia da doença, o que 
é fundamental para a prescrição de 
tratamentos efetivos e mais adequa-
dos às necessidades dos pacientes”, 
completa o médico residente de Oftal-
mologia e autor principal da pesquisa, 
Dr. Leonardo Amarante Pereira.

Os pacientes que participaram 
do protocolo de pesquisa e sobre-
viveram seguem em monitoramento 
pelas equipes. A maioria daqueles que 
apresentaram lesões agudas na retina 
durante a internação se recupera sem 
maiores sequelas, o que corrobora a 
evidência de que foram alterações 
transitórias causadas pela doença.

REFERÊNCIA NACIONAL
Dada a mobilização mundial de 

pesquisadores e cientistas acerca 
do tema, a relevância da pesquisa 
coloca mais uma vez a FMABC na 
vanguarda do conhecimento cientí-
fico e em permanente sintonia com 
as novas tecnologias responsáveis 
por fortalecer o combate à pandemia. 
“Nosso estudo seguramente elenca a 
FMABC entre as entidades de ensino 
do Brasil e do mundo que mais se 
mantém atualizadas e na fronteira do 
conhecimento”, completa o chefe da 
disciplina de Oftalmologia da FMABC, 
Dr. Vagner Loduca.

Além de Loduca, o estudo tem 
orientação do vice-reitor do centro 
universitário, Dr. Fernando Luiz 
Affonso Fonseca, e do chefe do Se-
tor de Retina da FMABC, Dr. Julio 

Zaki Abucham Neto. Também assi-
nam a pesquisa os colaboradores do 
Setor de Retina e Vítreo da FMABC, 
Dra. Priscila Alves Nascimento e Dr. 
Hebert Toshiaki Sakuma, a pesqui-
sadora do Laboratório de Análises 
Clínicas da FMABC, Dra. Glaucia 
Luciano da Veiga, além dos médi-
cos residentes Leonardo Amarante 
Pereira, Larissa Caroline Mansano 
Soares e Luciano Rabello Netto 
Cirillo. O grupo de estudo também 
conta com a colaboração do médico 
residente Lucas Figueiredo Lacer-
da e da fellow do Setor de Plástica 
Ocular da FMABC, Dra. Raíssa Fi-
gueiredo Lacerda.

A íntegra da pesquisa pode ser 
acessada pelo link https://bjo.bmj.com/
content/early/2020/10/15/bjophthal-
mol-2020-317576.
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AME Sorocaba abrange 48 municípios da região, como Itu, Itapetininga e Tatuí

Equipes de gestores da FUABC iniciaram processo de transição in loco no AME Sorocaba, AME Santos e PAI Baixada Santista

FUABC amplia parceria com o Estado e 
assume unidades em Santos e Sorocaba
A Fundação do ABC acaba de 

ampliar a bem-sucedida parceria com 
o Governo do Estado de São Paulo. 
Em 5 de novembro, a entidade assu-
miu a gestão de três equipamentos 
de saúde: Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME) Sorocaba, 
AME Santos e o Polo de Atenção 
Intensiva (PAI) em Saúde Mental da 
Baixada Santista. A publicação dos 
resultados dos chamamentos pú-
blicos da Secretaria de Estado da 
Saúde ocorreu em 30 de outubro e, 
desde então, as equipes de gestão 
da FUABC estão empenhadas no 
processo de transição e na execução 
dos planos de trabalho propostos.

Em 3 de novembro, 25 gestores 
da Fundação do ABC se dividiram 
entre as três novas unidades e de-
ram início ao acompanhamento in 
loco dos trabalhos administrativos e 
assistenciais, além de participarem 
de reuniões com representantes da 
Secretaria de Estado da Saúde para 
alinhamento dos últimos detalhes.

“Ficamos muito felizes com os re-
sultados dos chamamentos públicos. 
Vencemos três dos quatro processos 
que participamos, o que demonstra 
o alto nível dos planos de trabalho 
apresentados, que primam pela as-
sistência de qualidade, resolutiva e 
humanizada, com a melhor utiliza-
ção do recurso público”, considera a 
presidente da FUABC, Dra. Adriana 
Berringer Stephan, que acrescenta: 
“Toda a equipe está de parabéns. 
Foram dias intensos de trabalho, 
desde a elaboração dos projetos e 
visitas técnicas até o início efetivo dos 
atendimentos nas novas unidades. 
Essa experiência uniu ainda mais 
nossos times e mostrou o quanto 
somos capazes de superar desafios 
a partir do trabalho em equipe”.

O acesso dos pacientes às três 
novas unidades da FUABC ocorre 
mediante encaminhamento coor-
denado pela Central de Regulação 

NOVOS CONTRATOS

de Oferta de Serviços de Saúde 
(CROSS), do Governo do Estado.

AME SOROCABA
O Ambulatório Médico de Espe-

cialidades de Sorocaba foi inaugura-
do em dezembro de 2013 e tem por 
objetivo atender com alta resolutivi-
dade ao déficit regional de serviços 
em regime ambulatorial. Recebe ex-
clusivamente usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e abrange 
48 municípios da região, totalizan-
do 2.457.760 habitantes de cidades 
como Sorocaba (658 mil habitantes), 
Itu (169 mil), Itapetininga (160 mil) e 
Tatuí (120 mil).

A assistência é voltada à inves-
tigação diagnóstica e orientação te-
rapêutica nos ambulatórios clínicos, 
e resolução cirúrgica nos ambula-
tórios cirúrgicos. A unidade oferece 
5.200 consultas médicas mensais 
– ou 62.400 no ano – divididas en-
tre primeira consulta, interconsulta e 
consulta subsequente. São 20 espe-
cialidades médicas à disposição da 
população: Anestesiologia, Cardiolo-
gia, Cirurgia Plástica, Dermatologia, 
Endocrinologia, Endocrinologia Infan-
til, Gastroenterologia, Ginecologia, 
Hematologia, Mastologia, Nefrologia, 
Neurologia, Neurologia Infantil, Of-
talmologia, Ortopedia, Otorrinolarin-
gologia, Pneumologia, Pneumologia 
Infantil, Reumatologia, Urologia.

Com centro cirúrgico próprio, o 
AME Sorocaba realiza 5.280 cirur-
gias ambulatoriais por ano. Também 
oferece 2.400 consultas e sessões 
não médicas por mês nas áreas de 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Nutrição.

Anualmente são mais de 159.097 
exames auxiliares de diagnóstico e 
terapêutica em 30 diferentes áreas, 
entre as quais análises clínicas, pa-
tologia e citopatologia, ecocardiogra-
ma, endoscopia, eletrocardiograma, 
holter, teste ergométrico, exames of-

pacientes da região que necessitem 
de internação psiquiátrica, ofertan-
do serviços indispensáveis para a 
manutenção da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS).

O PAI Baixada Santista foi idea- 
lizado pela Secretaria de Estado 
da Saúde, com objetivo de oferecer 
um serviço de tratamento em regi-
me de internação breve a indivíduos 

portadores de transtornos mentais 
severos e persistentes em quadro 
agudo (crise). Com atendimento ex-
clusivo a usuários do SUS, realiza 
intervenções eficazes e atendimen-
to de excelência, visando o retorno 
mais breve possível dos pacientes às 
unidades de referência, com vistas 
à reinserção social. Ou seja, após o 
tratamento intensivo para remissão 

talmológicos, eletroneuromiografia e 
colonoscopia.

Com instalações físicas distribu-
ídas em 3.673 m², o equipamento de 
saúde conta com 22 consultórios, 
salas de curativo, medicação, enfer-
magem, reabilitação, procedimentos 
e exames. Além disso, são 8 leitos de 
observação, 3 salas cirúrgicas e 4 lei-
tos de recuperação pós-anestésica.

O AME Sorocaba está localiza-
do na Rua Guaicurus, 411, Bairro 
Mangal, em Sorocaba (SP). Os 
atendimentos ocorrem de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos 
sábados, das 7h às 13h.

PAI BAIXADA SANTISTA
Instalado no bairro Boqueirão, 

em Santos, o Polo de Atenção In-
tensiva (PAI) em Saúde Mental da 
Baixada Santista está inserido na 
rede de serviços de Saúde Mental 
da Baixada Santista. É referência 
de atendimento e tratamento para 

Equipe de gestores da FUABC durante trabalho de campo no AME Sorocaba
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NOVOS CONTRATOS

dos sintomas do quadro de entrada, 
pacientes e familiares são orientados 
e reencaminhados (contrarreferência) 
para a continuidade do tratamento 
nos serviços ambulatoriais dos mu-
nicípios de origem.

Inaugurada em 2010, a unidade 
traz no projeto terapêutico ações in-
tensivas e transdisciplinares, com 
tratamentos humanizados que en-
volvem pacientes, seus familiares e 
a comunidade. Para isso, a equipe 
do PAI é multiprofissional, composta 
por psiquiatras, terapeutas ocupacio-
nais, psicólogos, assistentes sociais, 
educador físico, enfermeiros, técni-
cos de enfermagem nutricionistas e 
farmacêutico além, de serviços de 
apoio (limpeza e higiene), área admi-
nistrativa e de educação permanente.

A implantação do PAI repre-
sentou um avanço significativo e 
fundamental na Saúde Mental na 
Baixada Santista. Anteriormente à 
existência deste serviço, os pacientes 
eram encaminhados diretamente do 
município de origem para internação 
prolongada em clínicas afastadas, o 
que impedia a restauração dos víncu-
los familiares. “A Fundação do ABC 
atuará no PAI Baixada Santista com 
foco na prestação de serviço humani-
zado, de qualidade, com acolhimento 
adequado e respeito à vida, seguindo 
os preceitos da cartilha Humaniza- 
SUS”, afirma a gerente de projetos 
da FUABC, Gleice Girotto, que com-
pleta: “Vamos valorizar as equipes 
e o capital intelectual, promover a 
capacitação e a atualização, respeitar 
a diversidade, oferecer benefícios 
justos e investir em comunicação 
objetiva e transparente, pois essas 
são as características da gestão da 
Fundação do ABC”.

Entre os quadros agudos mais 
comuns atendidos no PAI estão a 
esquizofrenia e outros transtornos psi-
cóticos; transtorno bipolar do humor e 
depressão unipolar grave; transtornos 
mentais orgânicos com manifestações 
comportamentais graves; transtornos 
mentais relacionados ao uso de álcool 
ou outras drogas, com comorbidades 
psiquiátricas de forma individualizada; 
e demais transtornos psiquiátricos em 
situação de crise intensa, como trans-
tornos de personalidade, transtornos 
do desenvolvimento e transtornos 

alimentares, por exemplo.
O PAI Baixada Santista está ins-

talado no Hospital Guilherme Álvaro 
(HGA), que serve como referência 
para consultas ambulatoriais, intercon-
sultas e exames laboratoriais. Apesar 
de inserido na unidade hospitalar, o 
funcionamento do PAI é totalmente 
independente, com 30 leitos e área de 
1.277 m². O endereço é Rua Siqueira 
Campos, S/n, Canal 4, Santos.

AME SANTOS
Inaugurado em janeiro de 2009, 

o Ambulatório Médico de Especiali-
dades de Santos recebe casos de 
baixa e média complexidades, sendo 
referência ambulatorial para 792.738 
habitantes de 3 municípios: Bertioga, 
Guarujá e Santos. Porém, nas espe-
cialidades cirúrgicas e nas clínicas 
diagnósticas que não estão dispo-
níveis em outros AMEs da região, o 
AME Santos atende todas as nove 
cidades da Baixada Santista: Ber-
tioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 
Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 
Santos e São Vicente.

Ao todo são 3.022 m² de área 
física, com 20 consultórios e 20 salas 
de exames, além de salas de recupe-
ração, curativo, Enfermagem, Central 
de Material e Esterilização e 2 alas 
de hospital-dia, que totalizam 8 leitos 
e 10 poltronas.

No campo das especialidades 
médicas estão disponíveis as áre-
as de Alergologia, Anestesiologia, 
Cabeça e Pescoço, Cardiologia, Ci-
rurgia Geral, Ginecologia, Cirurgia 
Vascular, Dermatologia, Endocrino-
logia, Gastroenterologia, Neurologia, 
Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 
Ortopedia, Pneumologia, Proctologia 
e Urologia. Já o Serviço de Apoio 
Diagnóstico conta com Audiometria, 
Colonoscopia, Densitometria Óssea, 
Ecocardiografia, Ecocardiografia In-
fantil, Ecocardiografia Fetal, Eletro-
cardiografia, Eletroencefalografia, 
Eletroneuromiografia, Endoscopia, 
Espirometria, Holter 24hs, Mamogra-
fia, MAPA 24hs, Videolaringoscopia, 
Raios-X, Teste Ergométrico, Urodi-
nâmica, Ultrassonografia e Ultrasso-
nografia com Doppler.

Um dos destaques do AME Santos 
é a área de Oftalmologia, tanto ambu-
latorial como cirúrgica, que conta com 

exames de Tomografia de Coerência 
Óptica (OCT), Mapeamento de Retina, 
Tonometria, Gonioscopia, Fundos-
copia, Biomicroscopia, Retinografia 
Colorida e Fluorescente, Ultrassono-
grafia Ocular, Motilidade Extrínseca 
Ceratometria, PAM, Paquimetria, Bio-
metria, Campimetria, Fotocoagulação 
a Laser, Yag Laser, Curva Tensional 
e Iridectomia (Laser).

No campo cirúrgico, o AME San-
tos tem como meta a realização de 
682 procedimentos ambulatoriais por 
mês, totalizando 8.184 por ano, entre 
os quais hernioplastia, biópsias de 
pele, incisão e drenagem de abces-
sos, safenectomia, escleroterapia, 
catarata, vitrectomia, biópsia de Ca-
beça e Pescoço, postectomia, biópsia 
de próstata, entre outros.

O contrato com a Fundação do 
ABC também prevê 48.180 consultas 
médicas anuais (primeira consulta, 
interconsulta e retorno) – o equiva-
lente a mais de 4.000 por mês. Além 
disso, serão quase 260 mil exames 
por ano, com destaque para os exa-
mes oftalmológicos, que integram 
cerca de 10% do total da agenda.

“Além da realização de exames e 
procedimentos, o Setor de Oftalmolo-
gia é referência para casos de com-
plicações oftalmológicas em toda a 
Baixada Santista e está responsável 
por organizar a logística de aplicação 
da medicação Avastin, para que o uso 
e os tratamentos sejam otimizados. 
Trata-se de mais um diferencial do 
AME Santos, que é o único na região 
a fazer esse tipo de atendimento”, 
explica a gerente de Projetos da 
FUABC, Gleice Girotto.

Paralelamente às atividades 
ambulatoriais, desde 2010 o AME 
Santos conta com uma Farmácia 
de Dispensação de Medicamentos 
Especiais – popularmente conheci-
da como Farmácia de Alto Custo. A 
unidade tem como escopo fornecer 
medicamentos excepcionais em ní-
vel ambulatorial de doenças consi-
deradas de caráter individual, que 
podem requerer tratamento longo e 
até mesmo permanente. É referência 
para os nove municípios da Baixada 
Santista, contabilizando cerca de 26 
mil atendimentos por mês, com dis-
pensa de aproximadamente 36 mil 
medicamentos.

Localizado na Rua Alexandre 
Martins, 70, bairro Aparecida, o AME 
Santos funciona de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, 
das 7h às 13h.

Contrato com a FUABC prevê 48.180 consultas médicas anuais no AME Santos

Funcionários do PAI durante integração com a equipe de RH da FUABC

PAI Baixada Santista é referência de atendimento e tratamento para  
pacientes que necessitam de internação psiquiátrica

AME de Santos é referência ambulatorial para quase 800 mil habitantes
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“Foi uma experiência muito boa. É diferente 
da sala de aula, pois consegui ver o que 

acontece no dia a dia dos funcionários e o 
quão complexo isso é. Foi muito gratificante 

poder trabalhar com quem atua direta e 
indiretamente na área da Saúde”.

Danilo Xavier Gonçalves

“O trabalho em equipe é magnífico. Um 
profissional complementa o outro. Pude-
mos entender de onde vêm os recursos 

financeiros e todo o trabalho que está por 
trás da assistência à Saúde”.

Milena Pereira dos Santos

“Tive uma visão que eu não tinha da  
Fundação do ABC. Do que é, de como fun-
ciona e sobre como a FUABC está presente 
em tantos lugares. Foi muito importante e 

agradeço pela oportunidade”.

Carolina Lourenço da Silva

“A FUABC é bem mais ampla do que imagi-
nava. A equipe do Financeiro é maravilhosa. 

Não teve medo de mostrar o trabalho na 
prática. Algumas coisas que eu aprendia 

no estágio, via no outro dia em sala de aula. 
Fomos muito bem acolhidos”.

Ellen Cassia Cardoso

Estudantes tiveram contato com a rotina do setor durante 20 horas de atividades presenciais 

Alunos de Gestão Hospitalar encerram 
estágio na área financeira da FUABC

Alunos do quarto período do curso 
de Tecnologia em Gestão Hospitalar do 
Centro Universitário Saúde ABC / Fa-
culdade de Medicina do ABC (FMABC) 
encerraram o período de estágio no 
Departamento Financeiro da Fundação 
do ABC (FUABC) em 22 de outubro. 
Iniciada em setembro, a parceria foi 
consolidada a partir da necessidade 
de os estudantes cursarem as horas 
obrigatórias para comprovação de es-
tágio curricular, tendo em vista que as 
atividades presenciais nos hospitais 
permanecem com restrições em função 
da pandemia de Covid-19.

A iniciativa foi viabilizada pelo setor 
de Treinamento e Desenvolvimento da 
área de Recursos Humanos da FUABC 
e cumpriu todas as normas de segu-
rança e prevenção à saúde estipuladas 
pelas autoridades sanitárias. Os alunos 
compareceram à sede administrativa 
da FUABC uma vez por semana, sendo 
quatro horas diárias. Ao todo, foram 20 
horas de atividades presenciais. 

TRABALHO EM EQUIPE
A capacitação técnica da turma foi 

ministrada pela gerente financeira da 
FUABC, Paula de Oliveira Branco, que 
deu seu depoimento na aula de encer-
ramento do estágio. “A presença dos 
alunos não alterou em nada a nossa 

rotina. Ou seja, todos puderam viver a 
realidade do setor. Gostaria de ter tido 
mais tempo com todos. Fico muito feliz 
que tenham acumulado aprendizado. 
O trabalho na área financeira é sempre 
em equipe. Essa dinâmica é importan-
te, pois ninguém faz nada sozinho. O 
bacana, além dos números, é a boa 
vontade de fazer acontecer e sempre 
aprender. Desejo muito sucesso na 
carreira de todos”, disse a gerente.

Durante o período os alunos tam-
bém participaram da 6ª edição do  
Healthcare Innovation Show (HIS 
2020), o mais importante encontro da 
comunidade de saúde e tecnologia 
hospitalar no Brasil. Este ano, devi-
do à pandemia, o evento foi realizado 
virtualmente nos dias 24, 25 e 26 de 
setembro. Além disso, integraram o 
treinamento oferecido pelo Banco San-
tander ao Departamento Financeiro da 
FUABC e suas unidades gerenciadas 
sobre o ‘Pix’, nova modalidade de pa-
gamento criada pelo Banco Central. 
Por fim, tiveram a oportunidade de 
conhecer a nova ferramenta de ges-
tão integrada da FUABC, o Business 
Intelligence. Conhecido pela sigla B.I, o 
sistema informatizado reúne na mesma 
plataforma dados assistenciais, indica-
dores e irá modernizar as ações estra-
tégicas da Mantenedora e de todas as 

ENSINO INTEGRADO

Iniciativa foi viabilizada pelo setor de Treinamento e Desenvolvimento da área de RH da FUABC, em parceria com o Departamento Financeiro

unidades da FUABC.
Ao todo, o estágio contemplou 2 

horas de integração, 20 horas de ativi-
dades presenciais, 8 horas de reuniões 
on-line, 30 horas de atividades extras-
sala (com acompanhamento da tutora 
do curso), 2 horas de encerramento e 
20 horas para elaboração do trabalho 
de conclusão do curso.

RECURSOS HUMANOS
Para a coordenadora de treinamen-

tos do setor de Recursos Humanos 

da FUABC, Denise Alves Pires, a ex-
periência é desafiadora inclusive para 
os profissionais de RH. “Desenvolver 
pessoas vai além dos objetivos tradi-
cionais de um treinamento. No caso 
dos estagiários, proporcionar a vivência 
do que estão aprendendo na teoria é 
enriquecedor e fortalece a visão dos 
estudantes sobre o assunto. Este é 
nosso papel como área de Desenvol-
vimento de Pessoas”, explica Denise.

Gerente de RH da FUABC, Magali 
Gonçales ratifica: “Ter acesso a depoi-

mentos como estes, para nós, vale todo 
o trabalho. Ainda sou nova na institui-
ção e estou aprendendo tanto quanto 
os alunos. Por ser um projeto-piloto, 
com turma pequena, avalio como muito 
bem-sucedido. Nossa missão sempre 
será desenvolver pessoas. O objetivo é 
ampliar ainda mais o conteúdo e passar 
por cada departamento. Com certeza 
para o próximo ano ampliaremos nossa 
parceria com a FMABC, para que juntos 
possamos trocar conhecimento e expe-
riências do dia a dia”, conclui.
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Alta carga horária de atividades práticas e qualificação do corpo docente estão entre destaques das graduações

Cursos de Farmácia e Enfermagem 
da FMABC mantêm nota 4 no Enade

REFERÊNCIA

Os cursos de graduação em Farmácia 
e de Enfermagem do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) receberam, mais uma vez, 
nota 4 no último Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (Enade), realizado 
em novembro de 2019 em 1.063 municípios 
brasileiros. O resultado foi divulgado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Mi-
nistério da Educação, em 20 de outubro.

O Enade avalia o rendimento dos 
alunos dos cursos de graduação, ingres-
santes e concluintes, em relação aos con-
teúdos programáticos dos cursos em que 
estão matriculados. Trata-se de exame 
obrigatório para estudantes selecionados 
e condição indispensável para a emissão 
do histórico escolar. A primeira aplicação 
ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima 
da avaliação é trienal para cada uma das 
áreas do conhecimento – entre as quais, a 
da Saúde. Desde o início da aplicação do 
exame, em 2004, o curso de Farmácia da 
FMABC nunca obteve nota inferior a 4, por 
exemplo. Nos anos 2010 e 2016, inclusive, 
alcançou a nota máxima, 5.

“A nota é fruto de uma instituição de 
ensino voltada para a área da Saúde, que 
possui um corpo docente de excelência, 
constituído por mestres e doutores, bem 

como pelo fato de apresentar uma alta carga 
horária prática, o que auxilia no aprendiza-
do dos conteúdos programáticos. Trata-se 
do reconhecimento pelo trabalho árduo de 
professores e alunos, dedicados e compro-
metidos a garantir um curso de excelência 
baseado em um projeto pedagógico bem 
estruturado”, disse a coordenadora do curso 
de Farmácia, Dra. Sonia Hix.

Além disso, o Centro Universitário 
Saúde ABC dispõe de estágios curricula-
res que podem ser realizados no próprio 
campus, ou em unidades gerenciadas pela 
Fundação do ABC (FUABC), incluindo o 
Laboratório de Análises Clínicas, Hospital 
Estadual Mário Covas, Farmácia univer-
sitária e ambulatórios de especialidades, 
além de contar com as parcerias de em-

presas conveniadas nas diversas áreas 
de atuação farmacêutica. Outro diferencial 
do curso de Farmácia é a realização de 
estágio curricular a partir do 3º ano em 
consulta farmacêutica nos diversos am-
bulatórios do Centro Universitário.

ENFERMAGEM
Já o curso de Enfermagem acumula 

nota 4 nas últimas edições do Enade. O 
projeto pedagógico possui carga horária 
de 4.800 horas em quatro anos. Trata-se, 
portanto, de um curso intenso com seis 
horas/aula dia, de segunda a sábado. A 
graduação garante a realização de ativi-
dades práticas desde o primeiro ano, com 
permanente estímulo à inserção dos alunos 
em atividades de extensão, congressos, 

pesquisas clínicas, iniciação científica e até 
em intercâmbios profissionais em outros 
países. “A obtenção deste bom conceito 
de avaliação do Enade é multifatorial. Pode 
ser atribuído ao nosso projeto pedagógico 
construído na tríade ensino, pesquisa, ex-
tensão – revisada constantemente para se 
manter atrelada à realidade sociopolítica de 
nosso País. Nosso ensino usa metodologias 
ativas e oferece múltiplas experiências nos 
cenários de prática, principalmente porque o 
aluno se envolve proativamente com os mu-
nicípios e seus programas de saúde. Tais 
práticas permitem atualizações constantes 
com as políticas de saúde regionais, fede-
rais e globais. Por isso, temos convicção 
de que a proatividade seja um elemento 
chave na formação atual dos nossos alunos, 

somado à inserção precoce nos equipamen-
tos de saúde”, explica a professora titular e 
coordenadora do curso de Enfermagem da 
FMABC, Dra. Rosangela Filipini.

A qualidade do corpo docente é outro 
aspecto determinante para a manutenção 
do alto nível de ensino oferecido pelo cur-
so. “Nosso corpo docente é dedicado e 
inserido em uma instituição que sempre 
oportuniza atualizações e investimento em 
sua formação. Outro fator, evidentemente, 
é o nosso aluno. O desempenho que ob-
servamos nas últimas avaliações do Enade 
e o seu ingresso no mercado de trabalho 
em excelentes instituições de saúde e re-
sidências multiprofissionais nos permitem 
considerar que nosso trabalho está satis-
fatório”, explica Dra. Rosangela.

Quatro cursos de graduação 
do Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), em Santo André (SP), 
conquistaram nota 4 na avaliação do 
Guia da Faculdade do Estadão, cujo 
conceito máximo é 5. A certificação 
de qualidade é realizada em parceria 
com uma das principais startups da 
área educacional do País, a Quero 
Educação. São eles: Medicina, En-
fermagem, Farmácia e Terapia Ocu-
pacional. Os cursos de Fisioterapia 
e Nutrição receberam nota 3 e as 

AVALIAÇÃO NACIONAL

Graduações da MedABC conquistam nota 4 no Guia do Estadão 2020

demais graduações – de Psicologia, Ra-
diologia, Gestão Hospitalar e Gestão em 
Saúde Ambiental – não foram avaliadas 
nesta edição.

Com estrutura de ensino privilegiada 
e referência nacional na área de Ciências 
da Saúde, o Centro Universitário Saúde 
ABC conta com corpo docente altamente 
qualificado, em sua maioria composto por 
mestres e doutores, que acumulam ampla 
expertise em suas áreas de atuação. A 
inserção em atividades práticas ocorre 
desde o início dos cursos, garantida por 
serviços assistenciais próprios e por meio 

de parcerias com a Fundação do ABC e as 
prefeituras de Santo André, São Bernardo 
e São Caetano, onde funcionam diversos 
campos de estágio para os estudantes.

Paralelamente à questão acadêmica, 
o Centro Universitário desenvolve impor-
tantes trabalhos no âmbito da pesquisa e 
da assistência à população que utiliza o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Por ano 
são realizadas mais de 220 mil consultas, 
12 mil cirurgias e 6,8 milhões de exames 
no campus universitário. Sob constante 
supervisão, os alunos atuam nos diversos 
ambulatórios de especialidades e labo-

ratórios da FMABC para atendimento à 
população, inclusive em campanhas de 
promoção e prevenção à saúde.

GUIA ESTADÃO
Todas as instituições de ensino su-

perior públicas e particulares cadastradas 
no Ministério da Educação são convidadas 
para fazer parte do “Guia da Faculdade”, 
do Estadão. São analisados cerca de 14 
mil cursos superiores em todo o Brasil. O 
Guia atua como um instituto de pesquisa, 
colhendo a opinião de milhares de profes-
sores que atuam no Ensino Superior. Para 

participar da avaliação o curso precisa 
ter, pelo menos, uma turma já formada 
e oferecer titulação de bacharelado ou 
licenciatura. Ao todo, participam das 
avaliações 9 mil coordenadores e pro-
fessores do ensino superior de todo o 
País, que se cadastram voluntariamen-
te para atuar como avaliadores. São 
considerados principalmente aspectos 
como projeto pedagógico, qualidade do 
corpo docente e infraestrutura. Mais 
informações estão disponíveis no site 
https://publicacoes.estadao.com.br/
guia-da-faculdade/. 

Sob supervisão, alunos de Enfermagem integram campanha de vacinação contra a gripeProfessoras e alunas do curso de Farmácia da FMABC em ação de combate à dengue

Medicina, Enfermagem, Farmácia e Terapia Ocupacional estão entre os melhores do País
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drão de hereditariedade. “Nos homens 
com um familiar de primeiro grau (pai 
ou irmão, por exemplo) que tem ou 
teve a doença, as chances de tam-
bém apresentar o problema são três 
vezes maiores na comparação com 
a população geral. Já nos homens 
com pelo menos dois familiares em 
primeiro grau acometidos pelo cân-
cer de próstata, há seis vezes mais 
chances”, detalha Mattos.

Felizmente, trata-se de um 
câncer que, quando identificado 
de maneira precoce, apresenta 
taxas de cura extremamente ele-
vadas. De cada 10 homens com 
diagnóstico da doença em fase 
inicial, nove chegarão à cura – 
ou seja, índice de 90%. Por isso 
a importância de procurar pela 
doença antes que se manifeste 
clinicamente.

Ao todo, participaram virtualmente 392 pessoas

Desta vez, os temas debatidos fo-
ram: terapia neural; efeitos de drogas e 
tratamentos sistêmicos sobre os olhos; 
verdades sobre ozonioterapia; antioxi-

dantes na Oftalmologia; vitamina D e 
ceratocone; abordagem ortomolecular 
para desenvolvimento de colírios, entre 
outros assuntos. 

Cura do câncer de próstata chega a 90% 
nos casos de diagnóstico precoce

Medicina ABC promove 2º Simpósio 
Brasileiro de Oftalmologia Integrativa

NOVEMBRO AZUL

Campanha reforça a importância do acompanhamento anual de rotina com o 
urologista, que deve iniciar entre 45 e 50 anos de idade

Quando o assunto é saúde 
masculina e as doenças que 
afligem o homem ao longo do 
envelhecimento, sem dúvidas, a 
próstata é o alvo – especialmen-
te em função das duas principais 
doenças que acometem o órgão: 
o crescimento benigno da prósta-
ta e o câncer de próstata. Com a 
maior longevidade da população, 
as duas doenças têm se tornado 
cada vez mais comuns.

A próstata é glândula res-
ponsável pela produção de boa 
parte do sêmen. Está localizada 
abaixo da bexiga e ao redor da 
uretra – canal que liga a bexiga 
ao orifício externo do pênis. Con-

Pioneira no Brasil, a área de Oftalmologia Integrativa da MedABC abordou novas terapias e aspectos clínicos de doenças oculares

O Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC (FMA-
BC), em Santo André, promoveu dia 
31 de outubro o 2º Simpósio Brasileiro 
de Oftalmologia Integrativa. Devido à 
pandemia de Covid-19, o evento foi 
transmitido virtualmente. Ao todo, 392 
participaram on-line do simpósio, que 
é organizado pela Liga Acadêmica de 
Medicina Integrativa com apoio da dis-
ciplina de Oftalmologia. Foram convi-
dados 34 importantes especialistas da 
área, entre palestrantes, apresentado-
res e discutidores de casos clínicos. 
Pioneira no Brasil, a área de Oftalmo-
logia Integrativa é uma iniciativa ligada 
à disciplina de Oftalmologia da FMABC.

O objetivo do evento foi prevenir e 
aprimorar os tratamentos em conjunto 

SAÚDE OCULAR

com novas terapias, com foco integrado 
entre ciência, tecnologia e humaniza-
ção na relação médico/paciente. O 
simpósio trouxe para a especialidade 
conhecimentos de outras áreas da 
Medicina e abordou aspectos clínicos 
e suas conexões com os olhos, enfati-
zando áreas básicas como bioquímica, 
fisiologia, farmacologia e suas relações 
com as doenças oftalmológicas.

Participaram do evento o vice-reitor 
do Centro Universitário, Dr. Fernan-
do Luiz Affonso Fonseca, o chefe da 
disciplina de Oftalmologia, Dr. Vagner 
Loduca, o coordenador da disciplina 
eletiva de Medicina Integrativa da 
FMABC e presidente do simpósio, 
Dr. Renato Leça, além dos docentes 
Maria Aparecida Pinhal, Juliana Mora, 

Alexandre Manetta, Edmundo Martinelli 
e Victor Cvintal. Já a Liga Acadêmica de 
Medicina Integrativa foi representada 
pelas alunas Amanda Delfino Braccini, 
Gabriela Polvani Crotti, Laura Machuga 
de Almeida e Natalia Pardo. 

“Nos trouxe grande satisfação or-
ganizar mais uma vez este simpósio, 
desta vez ainda melhor do que a pri-
meira edição. A área de Oftalmologia 
Integrativa tem tido destaque na nossa 
faculdade, dado o pioneirismo de suas 
iniciativas, além das pesquisas pre-
miadas em congressos internacionais. 
Observamos que é uma área de gran-
de crescimento e interesse de nossos 
colegas, o que aumenta ainda mais 
a nossa responsabilidade”, disse Dr. 
Renato Leça.

forme dados do Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), no Brasil, o câncer de 
próstata é o segundo tipo mais co-
mum entre os homens (atrás apenas 
do câncer de pele não-melanoma). 
Neste mês de “Novembro Azul”, todo 
o País está mobilizado para prevenir 
e combater a doença, responsável 
por 65,8 mil novos casos todos os 
anos, assim como pela morte de 15,5 
mil homens anualmente.

O principal tumor maligno do ór-
gão é o adenocarcinoma de próstata. 
Seu pico de incidência é por volta 
dos 65 anos, mas já começa a se 
manifestar ao redor de 45 anos. Por 
essa razão, os homens não devem 
descuidar da prevenção e do acom-

panhamento médico – especialmente 
nessa faixa etária.

“A recomendação para o rastrea-
mento do câncer de próstata mudou 
um pouco nos últimos anos. Hoje, o 
homem deve frequentar o consultório 
do urologista anualmente a partir dos 
50 anos. Pacientes de raça negra, 
obesos e homens com histórico fa-
miliar de câncer de próstata devem 
iniciar aos 45 anos”, informa o urolo-
gista do Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina do ABC 
e do Hospital Estadual Mário Covas, 
Dr. Mário Henrique Elias de Mattos.

Segundo o especialista, o único 
fator de risco reconhecido para a doen- 
ça é a genética, pois existe certo pa-

Reprodução

O urologista da FMABC e do Hospital Estadual Mário Covas, 
Dr. Mário Henrique Elias de Mattos
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uma parceria entre a Fundação do 
ABC e o Centro Universitário Saúde 
ABC. A FUABC está aqui para isso! 
Espero que todos os alunos apro-
veitem muito a nova estrutura, que 
seguramente trará ainda mais quali-
dade ao ensino da nossa faculdade”, 
disse a presidente da FUABC, Dra. 
Adriana Berringer Stephan.

O reitor do Centro Universitário, 
Dr. David Everson Uip, relembrou as 
dificuldades impostas pela pandemia 
em 2020 e destacou a importância 
do trabalho conjunto com a FUABC. 
“Estes laboratórios se assemelham 
aos melhores laboratórios de ensi-
no do nosso País e serão altamente 
estratégicos para a formação dos 
nossos alunos. O Centro Universi-
tário trabalha com importante ligação 
com a FUABC, do ponto de vista de 
realização e formatação de projetos. 
É uma ligação umbilical, já que somos 
formados nesta escola. A despeito 

As reformas e modernizações dos 
laboratórios do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) foram entregues em 
breve cerimônia realizada em 13 de no-
vembro, quando os novos espaços pas-
saram a estar disponíveis para utilização 
de toda a comunidade acadêmica.

Em função da pandemia do novo 
coronavírus, a inauguração foi feita 
em solenidade restrita, com presen-
ças da presidente da Fundação do 
ABC (FUABC), Dra. Adriana Berrin-
ger Stephan, e do reitor da FMABC, 
Dr. David Everson Uip. A íntegra do 
evento está disponível no YouTube 
pelo link: https://is.gd/cu6r04.

Os novos espaços ocupam cerca 
de 50% de todo o segundo andar do 
Prédio Central, no campus universitário 
em Santo André, e estão divididos em 
quatro laboratórios multidisciplinares, 
além de laboratórios específicos de 
Microscopia, Fisiologia, Microbiologia, 
Parasitologia e Patologia/Macroscopia. 
A coordenação está sob responsabili-
dade do Prof. Odair Ramos, que tam-
bém coordena o curso de Gestão em 
Saúde Ambiental da instituição.

“Os espaços foram aperfeiçoados 
e os estudantes passarão a ter mais 
recursos tecnológicos à disposição, 
que tornam as aulas mais dinâmicas 
e envolventes. Certamente é um avan-
ço muito grande em qualidade para 
o ensino”, considera o vice-reitor da 
FMABC, Dr. Fernando Fonseca.

Ao todo foram investidos cerca de 
R$ 1,3 milhão pela Fundação do ABC 
entre obras e equipamentos. Somente 
para o Laboratório de Microscopia, por 
exemplo, foram adquiridos 25 novos 
microscópios, que custam entre R$ 
3.000,00 e R$ 4.000,00 cada.

“Hoje sinto uma emoção muito 
grande da lembrança do tempo que 
estudamos aqui. Trata-se de mais 

Evento teve participações da presidente da FUABC, Dra. Adriana Berringer Stephan, e do reitor Dr. David Everson Uip

Fundação do ABC e MedABC reinauguram  
laboratórios multidisciplinares do campus

MODERNIZAÇÃO 

A presidente da FUABC, Dra. Adriana Berringer Stephan, o reitor do Centro Universitário, Dr. David Uip, e o vice-reitor, Dr. Fernando Fonseca

Laboratórios receberam amplo investimento da FMABC e FUABC

das dificuldades e da pandemia, a 
FMABC e a FUABC caminham para 
frente. Entregamos estes laboratórios 
reformulados e vamos iniciar 2021 

com a construção de 10 novas sa-
las de aula igualmente modernas e 
equipadas. Agradeço imensamente 
aos nossos colaboradores e alunos. 

Nós fazemos parte de uma tradição. 
Afinal, há 51 anos vivemos esta es-
cola, regida continuamente por amor 
e humanismo”, disse Uip.
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Mais informação e menos preconceito 
são objetivos do ‘Dia Mundial da Psoríase’

Data abre oportunidade para orientar pacientes e população sobre a doença, que é lembrada mundialmente no mês de outubro

A psoríase é uma doença crônica 
inflamatória que impacta diretamente 
a qualidade de vida dos pacientes. 
Apesar de não ser contagiosa, ainda 
é responsável por muitos episódios 
de preconceito e bullying. Dia 29 de 
outubro foi o Dia Mundial da Psoríase. 
Desde 2006, a Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) aproveita a data 
e promove a Campanha Nacional de 
Conscientização da Psoríase, cujo 
objetivo é orientar, conscientizar e es-
clarecer dúvidas da população.

As principais características da 
psoríase são lesões róseas ou aver-
melhadas recobertas por escamas 
esbranquiçadas, que na maioria dos 
casos aparecem em várias áreas do 
corpo, entre as quais cotovelos, joelhos 
ou couro cabeludo, unhas, palma das 
mãos e plantas dos pés. Vale ressaltar 
que a psoríase não pode ser adquirida 
pelo contato, mesmo íntimo, com qual-
quer portador da doença.

“Quanto mais informação, melhor. 
Quando divulgamos que a psoríase não 
é contagiosa e que tem diversas formas 
de tratamento, estamos contribuindo 
para reduzir o preconceito e, dessa 
forma, melhorar a qualidade de vida e a 
autoestima dos pacientes”, considera a 
professora de Dermatologia do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade 

Natícia Ferraz de Souza Santos, 
33 anos, moradora de Diadema, re-
cebeu diagnóstico de psoríase após 
a segunda gestação, aos 25 anos. As 
placas com descamações chegaram 
a acometer 80% do seu corpo, que 
apresentava intensa coceira e deixa-
va manchas de sangue no lençol. A 
dificuldade para encontrar tratamento 
adequado na rede pública de Saúde 
atrasou sua reabilitação e prejudicou 
sua autoestima, devido à visibilidade 
e extensão das lesões. Por dois anos 
utilizou pomadas com corticoides e 
praticou a técnica de envelopamento 
com papel filme, na expectativa de 
diminuir as dores e o intenso des-
conforto. “Não aguentava mais essa 
situação. Foi quando achei melhor 
me esconder com roupas de mangas 
longas e calças”, relembra.

No estágio mais grave da doen-
ça, em 2019, passou em atendimen-
to no Ambulatório de Psoríase da 
disciplina de Dermatologia do Centro 
Universitário Saúde ABC - FMABC. 
Natícia já havia passado por diversas 

29 DE OUTUBRO

Com tratamento realizado no Ambulatório de Psoríase da FMABC,  
Natícia Santos voltou à vida normal

A professora de Dermatologia e 
coordenadora do Ambulatório 
de Psoríase, Dra. Luiza Keiko 

Representantes do Banco 
Santander, instituição financeira 
que mantém contrato com a Fun-
dação do ABC, realizaram em 15 
de outubro reunião virtual com 25 
funcionários dos departamentos 
financeiros da Mantenedora e de 
suas unidades gerenciadas. O ob-

NOVA ORIENTAÇÃO 

Áreas financeiras da FUABC e unidades gerenciadas 
participam de treinamento para operar o ‘Pix’

Superação: “Por um momento a psoríase roubou 
o meu sorriso, mas nunca a minha esperança”

jetivo foi orientar a todos os colabora-
dores das áreas técnicas sobre a nova 
modalidade de pagamento instantâneo 
autorizada pelo Banco Central, o Pix, 
que teve início em 16 de novembro. O 
cadastro para utilização iníciou em 5 de 
outubro. A reunião também teve partici-
pação do Departamento de Tecnologia 

da Informação da FUABC.
Na oportunidade, funcionários de 

todas as unidades tiraram dúvidas so-
bre as possíveis mudanças na rotina de 
pagamento, emissão e pagamento de 
boletos, cadastramento de diferentes 
CNPJs, combate a fraudes, protocolos 
de segurança, modelos de chaves Pix, 

Reprodução

uso de QR Code, diferenciação entre 
contas jurídicas e pessoais, entre outros 
assuntos.

Além de servir para compras e pa-
gamento de contas, a expectativa é de 
que o sistema seja o grande substituto 
de DOCs e TEDs, por ser gratuito e estar 
disponível a qualquer hora, sete dias por 

semana. As transferências poderão 
ser feitas em menos de 10 segun-
dos com o uso do celular. A quantia 
depositada entrará na conta instan-
taneamente a partir da utilização 
das chaves Pix, que podem variar 
entre CPF/CNPJ, e-mail, telefone 
ou chave aleatória. 

de Medicina do ABC (FMABC) e coor-
denadora do Ambulatório de Psoríase, 
Dra. Luiza Keiko Matsuka Oyafuso.

A doença pode atingir todas as 
faixas etárias, mas é mais frequente 
na população entre 30 e 40 anos e de 
50 a 70 anos. Afeta aproximadamente 
3% da população mundial. Segundo 
a SBD, a prevalência no Brasil é de 
1,3%. A doença está associada a 
comorbidades como obesidade, dis-
lipidemias, diabetes e risco cardíaco. 
As causas ainda são desconhecidas, 
mas sabe-se que envolvem questões 
autoimunes e genéticas. O hábito de 
coçar ou mexer nas lesões e os ba-
nhos quentes e prolongados pioram 
o quadro, provocando, muitas vezes, 
ressecamento e coceira.

consultas em postos de saúde de Diade-
ma e aguardava encaminhamento para o 
tratamento especializado. “Foi quando vi 
que meu caso havia esperança. Saí da 
consulta chorando. Me acolheram des-
de o início até o tratamento. Fiz vários 
exames e comecei a tomar o medica-
mento indicado. Senti que recebi a vida 
novamente”.

Ao saber que personalidades mun-
diais conviviam com a doença, como Kim 
Kardashian e Kylie Jenner, a filha abraçou 
a causa junto à mãe, que atualmente 
administra a página “Eu tenho Psoríase” 

no Facebook. Carolina, de 8 anos, 
aparece periodicamente nas posta-
gens com mensagens de estímulo. 
Hoje, Natícia leva uma vida normal 
e segue em acompanhamento com 
especialistas da FMABC. “Minha fa-
mília não me deixou desistir. Tenho 
muita gratidão pela vida e também 
por todas as dermatologistas que me 
acompanham e me acompanharam. 
Sempre haverá lugar para todas no 
meu coração. Por um momento a 
psoríase roubou o meu sorriso, mas 
nunca a minha esperança”.
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Pacientes da Oncologia do 
Hospital Mário Covas ganham 

espaço de convivência

SANTO ANDRÉ

Iniciativa teve parceria com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale)

Cerimônia de inauguração ocorreu em 21 de outubro

Evento foi realizado entre 19 e 23 de outubro

A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) do Instituto de In-
fectologia Emílio Ribas Baixada Santista 
(IIER-II), no Guarujá, realizou entre os 
dias 19 e 23 de outubro a Semana Inter-
na de Prevenção de Acidentes do Tra-
balho e Meio Ambiente (SIPATMA).

A programação contou com pa-
lestras e atividades sobre prevenção 
de acidentes, infecções sexualmente 
transmissíveis, ginástica laboral e meio 
ambiente. Com participação da Polícia 
Ambiental de Guarujá, foram organi-
zadas dinâmicas de conscientização 
sobre o descarte correto de resíduos 
e sessão pipoca com a exibição do 
curta-metragem “Cada um por si e 

O professor titular da disciplina 
de Cardiologia do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) e professor da Fa-
culdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP), Dr. Antonio 
Carlos Palandri Chagas foi o entrevis-
tado do programa Tarde Nacional, da 
Rádio Nacional, pertencente à Empre-
sa Brasil de Comunicação (EBC), no 
dia 21 de outubro. O tema foi a apre-
sentação da pesquisa PSYQUALY- 
COVID, que busca avaliar o psico-
trauma, a resiliência e a qualidade de 
vida dos médicos brasileiros durante 
a pandemia de Covid-19.

O estudo é conduzido pela As-
sociação Médica Brasileira (AMB), 
que conta com Chagas como diretor 
científico, e pela Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC). A pesquisa 
tem formato de questionário, conta 
com abrangência nacional e parti-
cipação voluntária. Os formulários 
estão disponíveis no site das entida-
des – www.amb.org.br e www.portal.

cardiol.br.  Já foram contabilizadas 
mais de 1.000 respostas.

“A pesquisa será muito impor-
tante para demonstrar o quanto a 
pandemia impactou na rotina dos 
profissionais, na qualidade do sono, 
nas horas excessivas de trabalho, 
na segurança econômica e até na 
qualidade de vida familiar. Todos, 
indiscutivelmente, precisam ter muita 
resiliência para enfrentar este longo 
período e que já mudou a vida de 
tantos profissionais. A missão do mé-
dico é salvar vidas, e lidar com uma 
patologia tão letal por tanto tempo 
pode afetar a saúde de qualquer ser 
funcional”, analisa o docente.

Serão investigadas questões de 
ordem psíquica, física e social, com 
mínimo risco de constrangimento ao 
entrevistado e de acordo com todas 
as normas reguladoras de pesquisas 
clínicas. Os resultados do estudo po-
derão contribuir para a formulação 
de políticas de ações e de melhorias 
para a classe médica. 

SEGURANÇA DO TRABALHO

COVID-19

Emílio Ribas do Guarujá organiza SIPATMA

Docente da MedABC  
apresenta pesquisa  

que aborda os  
reflexos da pandemia  
na vida de médicos

Deus por todos”, produzido pelos próprios 
colaboradores. O encerramento ficou por 
conta do Show de Talentos, um tradicional 
concurso interno em que os funcionários 
apresentam habilidades artísticas.

A SIPATMA é um momento de des-
contração que estimula a integração das 
equipes e o fortalecimento da cultura or-

ganizacional da unidade. Os objetivos 
são estimular os colaboradores para 
a prática do autocuidado e promover 
uma atitude vigilante com o próximo, 
com foco no cuidado mútuo e na in-
serção de melhorias que favoreçam 
o ambiente de trabalho mais seguro 
para pacientes e colaboradores.

Em mais uma ação de humaniza-
ção, o Hospital Estadual Mário Covas, 
em Santo André, inaugurou espaço de 
convivência destinado especialmente 
a pacientes em recuperação e familia-
res da área de Oncologia. Com apoio 
da Associação Brasileira de Linfoma 
e Leucemia (Abrale), seus parceiros, 
e da empresa ALTSSIST, também 
foi revitalizada a área do 4º andar em 
frente à Clínica Médica, que recebeu 

pintura, fiação para televisão, nova 
iluminação e mobília.

A cerimônia de inauguração ocor-
reu em 21 de outubro, com presenças 
do diretor-geral da unidade, Dr. Desiré 
Carlos Callegari, e de representantes 
da Abrale. O objetivo é intensificar o 
acolhimento aos usuários internados 
na Clínica Médica Oncológica, pro-
porcionando atividades que integrem 
profissionais, pacientes e familiares 

em dias de cinema, jogos, videogame 
ou prática de origami.

A parceria com a Abrale garantiu 
junto aos seus patrocinadores a doa- 
ção de aparelho de TV, armários, 
videogame, mesas e cadeiras. O 
espaço foi batizado de “Gotinhas de 
Amor”, nome escolhido pela paciente 
Priscila Barbosa Gil e aprovado pela 
equipe multiprofissional do setor de 
Oncologia.
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Fundação do ABC organiza Halloween Solidário e 
arrecada mais de 1,2 tonelada de itens para doação

Com temática de Halloween, Hospital de Mogi 
organiza campanha de higienização das mãos

CORRENTE DO BEM

CONSCIENTIZAÇÃO

Serão beneficiadas três entidades do ABC, que receberão desde alimentos a itens de higiene pessoal e limpeza

O Departamento de Recursos Humanos da Fundação do 
ABC (FUABC) organizou um Halloween Solidário, entre 27 e 
30 de outubro, com objetivo de arrecadar alimentos e itens de 
higiene pessoal e limpeza para entidades beneficentes do ABC. 
A contribuição expressiva dos colaboradores, divididos em times 
identificados por cores em uma gincana interna, somou mais de 
1,2 tonelada de itens doados. Na FUABC a equipe vencedora 
foi a azul. Na sede administrativa da Central de Convênios, 
sagrou-se campeã a equipe roxa. Os vencedores receberão a 
premiação de agradecimento no dia 9 de novembro. Funcionários 

do Centro Universitário Saúde ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) também contribuíram com doações.

O objetivo da iniciativa foi reforçar a colaboração da FUA-
BC com seus municípios instituidores a partir de uma atuação 
sustentável e consciente, além de contribuir com as metas da 
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que 
busca erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, 
dentro dos limites do planeta. “Temos que ficar atentos às pos-
sibilidades de integração entre os times e contribuir, mesmo que 
de forma singela, com as necessidades da nossa comunidade. 

A gincana teve este objetivo e foi além das nossas expectativas. 
Agradeço a participação de todos os colaboradores”, disse a 
gerente de RH da FUABC, Magali Gonçales.

As entidades beneficiadas pelo Halloween Solidário da FUABC 
são: Naecal – Núcleo Assistencial e Educacional a Caminho da 
Luz (Santo André), Lar da Mamãe Clory (São Bernardo) e Núcleo 
de Convivência Menino Jesus (São Caetano). Ao todo, foram 
doados: 396 kg de arroz, 147 kg de feijão, 41 litros de óleo, 109 kg 
de açúcar, 54 kg de macarrão, 286 kg de sabão em pó, 60 quilos 
de sabonetes, 2 kg de pasta de dentes, entre outros itens.

Sob o tema “Não higienizou, o 
bicho pegou!”, o Hospital Municipal 
de Mogi das Cruzes organizou, em 
outubro, uma campanha diferente 
para conscientizar as equipes sobre 
a importância da assepsia correta 
das mãos. Um quarto com o tema 
de Halloween foi montado, onde uma 
personagem fictícia, a Funéria, sofre 
com um cenário de terror caracteri-
zado pela ausência de normas de 
segurança do paciente que resulta 
no quadro de infecção hospitalar e no 
surgimento de outras enfermidades. 
No mesmo cenário havia o “fantasma 
da campanha anterior”, utilizado para 

lembrar do “mural do compromisso”, 
onde os colaboradores escreveram 
seus nomes em 2019 e se compro-
meteram a prestar assistência segura 
ao paciente.

Ao entrar no quarto, o colabora-
dor ganhava um carimbo de mons-
tro ou bactéria na mão. Ao sair, era 
lembrado sobre o compromisso da 
instituição de impedir que colabo-
radores sejam veículos de doenças 
pelas mãos. O funcionário, então, era 
incentivado a higienizar as mãos e a 
retirar a bactéria (o carimbo) antes 
de sair do ambiente, como forma de 
conscientização do ato.

Na FUABC, equipe azul foi a campeã de doações Vencedores da equipe roxa da Central de Convênios Colaboradores da FMABC participantes da gincana

Equipes customizaram quarto para promover campanha

Depois de receberem “carimbo  
de bactéria”, funcionários eram 
treinados a higienizar as mãos  

após sair do ambiente
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FMABC faz parceria com Colégio Singular
para certificar protocolos de biossegurança

COMBATE À COVID-19

Departamento de Infectologia irá validar protocolos de segurança na rede de ensino da instituição

O Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC (FMA-
BC), em Santo André, acaba de firmar 
parceria com o Colégio Singular, por 
meio do Departamento de Infectolo-
gia, para certificação de protocolos de 
biossegurança da rede de ensino em 
função da pandemia de Covid-19.

Com unidades em Santo André, 
São Bernardo e São Caetano, a me-
dida será importante para garantir 
proteção total à saúde de alunos, 
professores e colaboradores do Sin-
gular na ocasião de retorno às aulas 
presenciais, ainda sem liberação das 
autoridades. “Destacando nosso com-
promisso e responsabilidade com a 
comunidade escolar, fomos buscar 
no mercado uma instituição de qua-

lidade que compartilha dos mesmos 
interesses que nossa escola. Por isso, 
firmamos parceria com a FMABC, que 
tem como reitor um dos mais renoma-
dos médicos da área de Infectologia, 
o Dr. David Uip, que também coor-
denou o Centro de Contingência do 
Coronavírus do Estado de São Paulo”, 
destaca Rosanella Gambogi, diretora 
pedagógica do Singular.

O trabalho não envolve apenas a 
adoção de protocolos básicos. Será 
realizado um programa completo que 
inclui visitas aos prédios para análise 
de necessidades, adequação dos espa-
ços, criação de normas e procedimen-
tos, prevenção de contaminação, trei-
namento das equipes administrativas e 
pedagógicas, orientações para alunos, 

protocolos de higienização e contínua 
verificação das medidas adotadas.

De acordo com a médica Eloisa Si-
queira Ayub, coordenadora do projeto, 
o Colégio Singular é a única rede de 
ensino da região que firmou parceria 
com a FMABC. A iniciativa é conside-
rada um avanço, uma vez que existem 
diversos protocolos de segurança e a 
aplicabilidade correta precisa ser feita 
com o máximo de cautela.

“Nossa equipe é formada por 
quatro médicos, sendo dois infecto-
logistas e duas pediatras, uma delas 
infectopediatra, além de uma enfer-
meira. Esse grupo avaliou todas as 
unidades e após preparar um relató-
rio com as necessidades específicas, 
elaborou uma cartilha completa com 

orientações para a equipe pedagógi-
ca, administrativa e as famílias. Os 
próximos passos serão reuniões e 
lives com participação das famílias 

para esclarecimento das dúvidas mais 
frequentes sobre a Covid-19 e como 
evitar a propagação da doença”, con-
clui Eloisa Siqueira Ayub.

Reunião entre as partes definiu cronograma de visitação às  
unidades e procedimentos de segurança

Dois trabalhos cientí-
ficos desenvolvidos pelo 
departamento de Cardiolo-
gia do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC), 
em Santo André, foram sele-
cionados para apresentação 
em um dos mais importantes 
congressos de Cardiologia 
no mundo, o AHA Scientific 
Sessions 2020, organizada 
pela American Heart Asso-
ciation. Neste ano, o evento 
foi organizado no formato 
on-line entre os dias 13 e 
17 de novembro pelo site 
da entidade: https://profes-
sional.heart.org/es.

Os trabalhos foram de-

AMERICAN HEART ASSOCIATION AGENDA ACADÊMICA

Cardiologia tem estudos  
selecionados para apresentação  

em congresso internacional

Departamento de Pediatria 
da FMABC organiza 

simpósios de atualização

senvolvidos por alunos do Centro 
Universitário, sob a supervisão do 
professor titular de Cardiologia 
da FMABC, Dr. Antonio Carlos 
Palandri Chagas, e com a co-
ordenação do professor afiliado 
da disciplina de Cardiologia, Dr. 
Miguel Antonio Moretti. O primeiro 
aborda as habilidades de estu-

dantes de Medicina treinados 
para cuidados em manobras 
de RCP (reanimação car-
diopulmonar), e o segundo 
estudo avalia o impacto no 
ensino e na retenção das ma-
nobras de RCP com uso de 
aplicativo para smartphones 
em adolescentes. 

O Departamento de Pe-
diatria do Centro Universitá-
rio Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC (FMA-
BC) organizou dias 23 e 24 
de outubro o IV Simpósio 
de Pediatria e o II Simpósio 
de Neonatologia. Devido à 
pandemia, ambos tiveram 
transmissão on-line. 

Os eventos foram desti-
nados a todos os profissio-
nais da área da Saúde. Ao 
todo, foram disponibilizadas 
1.000 vagas. A atividade foi 
promovida pelo Centro de 
Estudos de Pediatria Profa. 
Maria Aparecida Sampaio 
Zacchi e teve coordenação 
do professor titular de Ne-

onatologia e chefe do Departa-
mento de Pediatria da FMABC, 
Dr. José Kleber Kobol Machado, 
e do Dr. Vicente Antonio Gerardi 
Filho, da disciplina de Clínica 
Cirúrgica Pediátrica da FMABC. 

Foram abordados temas 
como imunoterapia, vacinação 
do público infantil contra a Co-
vid-19, prevenção da displasia 

broncopulmonar, bronco-
displasia em bebês, pro-
blemas endrocrinológicos 
em crianças, saúde mental 
de crianças e adolescentes 
no pós-pandemia, alimenta-
ção complementar, alergia 
alimentar, hipertensão, obe-
sidade, puberdade precoce, 
entre outros. 

Dr. José Kleber Kobol e Dra. Roseli Sarni

Dr. Miguel Antonio Moretti e Dr. Antonio Carlos Palandri Chagas
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Funcionários participaram de jogo interativo de perguntas e respostas sobre o tema e assistiram a um vídeo com orientações sobre a doença

Atividade marcou os 16 anos do grupo voluntário da construtora MBigucci

CHM de Santo André conscientiza  
sobre o câncer de mama

OUTUBRO ROSA

A campanha ‘Outubro Rosa’ não 
passou batido no Centro Hospitalar 
Municipal de Santo André (CHMSA). 
Uma atividade sobre a prevenção e 
os cuidados referentes ao câncer de 
mama foi desenvolvida no auditório da 
unidade, em 28 de outubro, contem-
plando as trocas de plantões (diurno 
e noturno) dos profissionais.

Ao entrar no local, os colaborado-
res responderam algumas questões 
sobre prevenção e risco em um jogo 
interativo de perguntas e respostas. 
Depois, seguiram para o exame de 
toque feito com o uso de uma mama 
artificial desenvolvida para o evento. 
Para finalizar, assistiram a um breve 
vídeo informativo sobre o tema.

A atividade foi elaborada pelo 
setor de Educação Permanente do 
CHMSA e respeitou todos os pro-
tocolos de segurança. Um coffee 
break foi oferecido aos profissionais 

Equipes criaram mama artificial para simular exercício de toqueAtividade foi realizada durante troca de plantão dos funcionários

O coordenador do Ambulatório de Oncologia Pediátrica da FMABC, Dr. Jairo Cartum, em treinamento ministrado em 2019

pelas voluntárias da AVSSA (Asso-
ciação dos Voluntários da Saúde de 
Santo André).

“Ao serem conscientizados, nos-

sos profissionais de Saúde também 
conscientizam pacientes e familiares”, 
explica Cristiane Sanchez Morine, co-
ordenadora da Educação Permanente 

do hospital. “Foi uma dinâmica rápida, 
que permitiu o envolvimento de vários 
profissionais em um único dia para 
que eles retornassem logo aos seus 

setores. Algo eficiente e bem aceito 
por todos os participantes”, disse a 
diretora-geral do CHMSA, Dra. Maria 
Odila Gomes Douglas. 

No dia 7 de novembro o coor-
denador do Ambulatório de Onco-
logia Pediátrica do Centro Univer-
sitário Saúde ABC / Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC), Dr. 
Jairo Cartum, ministrou treinamen-
to virtual para os novos voluntários 
da ONG Big Riso, programa de res-
ponsabilidade social da construtora 
MBigucci. A iniciativa marcou os 
16 anos de criação da entidade, 
fundada em 2004.

Mestre e doutor pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP), Dr. Jairo abordou 
aspectos do câncer infantojuvenil e 
como as atividades de humaniza-
ção, realizadas por trabalhos como 
o do Big Riso, contribuem com o 

AÇÃO SOCIAL

Oncologista da MedABC dá treinamento para novos voluntários do ‘Big Riso’

tratamento das crianças.  A palestra 
foi gratuita e aberta ao público. 

 
BIG RISO 
Criado em novembro de 2004, 

o Big Riso é um Programa de Res-
ponsabilidade Social da construtora 
MBigucci, pelo qual colaboradores 
da construtora e voluntários se 
transformam em palhaços e visitam 
semanalmente crianças com câncer 
internadas em hospitais públicos do 
ABC e São Paulo, levando amor, 
carinho e diversão. Em 15 anos, o 
Big Riso já realizou mais de 2 mil 
visitas em hospitais e 170 ações 
sociais, beneficiando mais de 12 
mil pessoas. Saiba mais em www.
bigriso.com.br.
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Prednisolona será testada de forma precoce em pacientes com quadros moderados; objetivo é evitar complicações do novo coronavírus

FMABC participa de estudo inédito sobre eficácia 
de corticoide no tratamento da Covid-19

EM PAUTA

Estudo ‘VidaSim’ pretende avaliar 370 pacientes internados

Evento on-line reuniu cerca de 500 participantes

O Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), em parceria com o 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz e 
com apoio da Mantecorp Farmasa, 
iniciou em 1º de outubro testes para 
avaliar os efeitos do medicamento 
prednisolona em pacientes infecta-
dos pelo novo coronavírus. O es-
tudo, nomeado VidaSim, pretende 
avaliar cerca de 370 pacientes 
internados nas unidades Paulista 
e Vergueiro do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz e em um dos hos-
pitais escola da FMABC.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, a Covid-19 apresenta um 
espectro clínico, variando de in-
fecções assintomáticas a quadros 
graves, tais como a inflamação 
exacerbada (ou tempestade infla-
matória) que alguns pacientes pro-
duzem como resposta ao vírus. Ou 
seja, a doença progride como uma 
inflamação. E, desde o dia 2 de se-
tembro, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda o uso de 
corticoides para tratamento do novo 
coronavírus em casos graves.

O cortisol é uma substância 
produzida naturalmente pelo corpo 
humano. Trata-se de um hormônio 
esteroide fabricado pelas glândulas 
suprarrenais e, entre outras fun-
ções, atua como anti-inflamatório 
responsável por regular o meta-
bolismo. Já os corticoides são me-
dicamentos que têm como base o 
cortisol. Porém, possuem estrutura 
modificada para potencializar a fun-
ção no organismo.

O professor titular da disciplina 
de Pneumologia da FMABC, Dr. 
Elie Fiss, também pneumologista 
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
e pesquisador sênior responsável 
pelo estudo, explica que a predni-
solona já é bastante utilizada em 
pacientes com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC), asma 
e várias outras enfermidades pul-
monares que representam uma 
causa importante e crescente de 
morbidade e mortalidade no mundo. 
“O novo coronavírus é uma doença 
que, apesar de levar o paciente a 
diversas complicações, tem como 
alvo principal os pulmões. O estudo 

irá nos trazer a oportunidade de 
avaliar um medicamento já conhe-
cido pela comunidade médica no 
tratamento de doenças pulmona-
res, mas agora em pacientes com 
Covid-19”, explica o pesquisador.

“Apoiar um estudo em que o resul-
tado pode impactar de forma positiva a 
população, em um momento tão difícil, 
é parte da nossa missão. Os pesquisa-
dores vão investigar se os corticoides 
se provam igualmente eficazes nas 
fases não graves da doença, reduzin-
do o tempo de internação e o número 
de pacientes internados em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI)”, disse Dr. 
João Fittipaldi, diretor médico da Man-
tecorp Farmasa.

A pesquisa tem como foco os 
pacientes com quadros clínicos 
moderados. Metade dos pacientes 
receberão uma dose diária de 40mg 
de Predsim® (prednisolona) via oral 
durante sete dias. A outra metade, 
apenas o tratamento já oferecido 
pelo hospital. A coleta de dados 
terá duração de três meses e a 
previsão é publicar os resultados 
até fevereiro de 2021.

Paralelamente à 45ª edição do 
Congresso Médico Universitário do 
ABC, o COMUABC, organizado pelo 
curso de Medicina em outubro, o Cen-
tro Universitário Saúde ABC – FMABC 
organizou virtualmente a 8ª edição do 
Simpósio Internacional de Educação 
em Ciências da Saúde (SIECS), sob 
responsabilidade dos cursos de Enfer-
magem, Farmácia, Fisioterapia, Gestão 
em Saúde Ambiental, Gestão Hospi-
talar, Nutrição, Psicologia, Tecnologia 
em Radiologia e Terapia Ocupacional. 
O tema do SIECS foi “COVID-19: tudo 
o que você quer saber”. A atividade 
foi transmitida ao vivo no dia 20 de 
outubro pelo YouTube, de manhã e 
à noite. No dia participaram cerca de 
500 pessoas e, até 11 de novembro, as 

8ª EDIÇÃO

FMABC organiza Simpósio Internacional de Educação em Ciências da Saúde 
farmacêutica responsável e professora 
do curso de Farmácia da FMABC, Da-
niela Archanjo; o fisioterapeuta Olider 
Gardin Junior, coordenador da Rea-
bilitação, e a terapeuta ocupacional e 
professora do curso de Terapia Ocu-
pacional da FMABC, Renata Cristina 
Bianco Gardin. Os participantes, que 
trabalham na linha de frente de com-
bate à COVID-19, compartilharam ex-
periências profissionais vividas desde 
o início da pandemia.

Também participaram do evento 
virtual pró-reitores, coordenadores de 
curso, professores e alunos. O sim-
pósio permitiu a interação em tempo 
real entre estudantes e demais parti-
cipantes via chat, o que enriqueceu o 
aprendizado.

duas transmissões somavam mais de 2.200 
visualizações.  Os links são https://is.gd/
WOHHCG e https://is.gd/xRYwwv.

O tema central das discussões foi 
a pandemia de COVID-19, sob diversos 

aspectos. Entre os quais: treinamento de 
funcionários para cumprimento de proto-
colos de segurança; aquisição de insumos 
e Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs); panorama epidemiológico antigo 

e atualizado da doença; reorganização 
das atividades assistenciais nas unidades 
de saúde; tratamento farmacológico da 
COVID-19; desenvolvimento e realização 
de exames laboratoriais para diagnóstico; 
imunização e possíveis vacinas, entre 
outros temas.

Participaram de mesa redonda multi-
profissional o vice-reitor do centro univer-
sitário e responsável pelo Laboratório de 
Análises Clínicas da FMABC, Dr. Fernando 
Luiz Affonso Fonseca, além das pesqui-
sadoras do laboratório, Dra. Beatriz da 
Costa Aguiar Alves e Dra. Glaucia Raquel 
Luciano da Veiga.

Do Hospital Estadual Mário Covas, em 
Santo André, participaram a diretora de 
Enfermagem e professora do curso de En-
fermagem da FMABC, Maria Elisa Ramos; a 
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