
Santo André, São Bernardo e São Caetano mobilizam uma cruzada contra o mosquito transmissor do vírus da febre amarela, 
o Aedes aegypti. Os 74 postos de saúde dos três municípios disponibilizam a vacina. Prefeituras conduzem ações preventivas como 

bloqueios de criadouros e ampliação dos locais de imunização. Santo André, do prefeito Paulo Serra (foto), foi a primeira cidade 
do ABC a realizar o “Dia D” de vacinação contra a doença, em 27 de janeiro. Págs. 4 e 5
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Municípios do ABC entram em alerta e  
intensificam combate à febre amarela 

FUABC elege 
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assume 
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Saúde marcam 
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São Caetano 
faz mutirão 
odontológico e 
lança central de 
agendamento
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ro, são 81 – ou seja, 17 colaboradores 
a menos, o equivalente à quase 20% 
de redução.

Nas unidades mantidas, o número de 
funcionários está vinculado a contratos de 
gestão e convênios específicos firmados 
com o Governo do Estado de São Paulo 
e com os municípios. Existem metas, qua-
dros de funcionários pré-estabelecidos e 
regras a serem respeitadas. Dessa forma, 
não é possível aplicar cortes de pessoal 
em hospitais e demais unidades de saúde 
sem que haja repactuação do respectivo 
contrato com o parceiro.

Dentro dessa lógica, algumas uni-
dades apresentaram, inclusive, aumento 
no quadro de funcionários, pois firmaram 
novos contratos, ampliaram serviços 
prestados e, consequentemente, o re-
passe financeiro recebido também cres-
ceu proporcionalmente. Como exemplo, 
podemos citar o caso da Faculdade de 
Medicina do ABC, que assumiu o serviço 

Conselho de Curadores (Titulares): Carlos Roberto 
Maciel, Cristiana Nunes Carvalho, Carlos Eduardo 
Rodante Corsi, Marcos Rodrigues Pinchiari, Wagner 
Shiguenobu Kuroiwa, Adhemar Moura Flores, Thereza 
Christina Machado de Godoy, Juarez Tadeu Ginez, 
Adriana Berringer Stephan, Luiz Antonio Della Negra, 
Edson Raddi, Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Re-
gina Maria Costa Biselli, Giovana de Lima Cebrian, 
Ari Bolonhezi, Roberto Picarte Milani, Maria Elisa 
Ravagnani Gonçalves Ramos, José Carlos Canga, e 
Guilherme Andrade Peixoto.

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

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

Assumimos a Fundação do ABC 
em 19 de setembro de 2017, a partir de 
acordo firmado entre os três prefeitos dos 
municípios instituidores: Santo André, 
São Bernardo e São Caetano. A missão 
era clara: retomar o equilíbrio econômico-
financeiro para que a FUABC pudesse 
cumprir sua finalidade e recuperar o pro-
tagonismo nos serviços de saúde. Esse 
é o caminho que temos trilhado.

Após quatro meses como presidente 
por Santo André, uma nova Presidência 
foi eleita no Conselho de Curadores, des-
ta vez, indicada por São Bernardo. Fico 
feliz pela confiança no trabalho e garanto 
que não mediremos esforços para reco-
locar a FUABC no lugar de destaque do 
qual nunca deveria ter saído.

Logo que assumimos, prometemos 
adotar cortes profundos, pois não se 
resolve o problema de nenhuma orga-
nização sem uma gestão adequada. 
Entre as medidas colocadas em prática 
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presidente: Carlos Roberto Maciel
Vice-presidente: Adriana Berringer Stephan

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

Vice-Diretor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Quem somos mensagem

Vamos em frente!

Hospital de Urgência alcança 30% 
das obras executadas

de Análises Clínicas do município de 
São Bernardo.

A Fundação do ABC e suas unida-
des estão caminhando em sincronia. 
Aumentamos os mecanismos de contro-
le interno, justamente para que os con-
tratos de gestão e os convênios sejam 
acompanhados com total rigor. Para que 
o número de colaboradores pré-definido 
em cada área seja respeitado. Para que 
haja transparência. E para vincular os 
contratos dos diversos fornecedores com 
os respectivos contratos de gestão de 
cada unidade mantida. Afinal, a gestão 
da saúde pela FUABC é compartilhada 
com municípios e Governo do Estado, 
que estão diretamente vinculados a cada 
contrato firmado.

A caminhada será longa e esta-
mos somente no início da jornada. 
Mas sabemos onde queremos chegar 
e, principalmente, como chegar. Va-
mos em frente!

FUABC-FMABC: Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura 
Cabral, Santo André - SP - CEP: 09060-870. Fones: (11) 
2666-5400 (FUABC) / 4993-5400 (FMABC). Endereços 
eletrônicos: www.fuabc.org.br e www.fmabc.br.

Jornal Saúde ABC: Produção: Departamento de Co-
municação e Marketing da FUABC. Textos: Eduardo 
Nascimento e Maíra Sanches; Editoração Eletrônica: 
Fernando Valini; Apoio Operacional (Textos e Fotos): 
Eduardo Nascimento, Fernando Valini, Alexandre 
Leão,  Luciana Ferreira,  Maíra Sanches, Tabatha 
Dias, Antonio Cassimiro, Maitê Morelatto, Beatriz de 
Sá, Fausto Piedade, Gustavo Baena, Renata Aranha 
e Regiane Meira. Fundadores (1996): Dr. Marco An-
tonio Espósito, Dr. Milton Borrelli e Dr. João Hallack; 
Contatos: noticias@fuabc.org.br ou (11) 2666-5431.

no âmbito dos Recursos Humanos, o 
cargo de Diretor Executivo na Funda-
ção do ABC foi suprimido e todos os 
departamentos da mantenedora já não 
contam mais com o respectivo profissio-
nal. Além disso, em agosto de 2017, a 
FUABC mantenedora contava com 98 
funcionários no total. Agora, em feverei-

são Bernardo

Última vistoria às obras foi realizada no fim de janeiro pelo prefeito Orlando Morando e o 
secretário de Saúde, Dr. geraldo Reple

As obras do futuro Hospital de Ur-
gência (HU), situado no Centro de São 
Bernardo, anexo ao Hospital e Pronto- 
Socorro Central (HPSC), seguem em 
ritmo acelerado. O quarto pavimento do 
equipamento de saúde já foi concluído. 
Em vistoria realizada dia 30 de janeiro, o 
prefeito Orlando Morando constatou que 
30% da construção já foi finalizada.

“Este projeto tinha sido abando-
nado pela gestão anterior. Quando 
assumimos as obras, apenas 0,5% 
tinha sido realizado. Hoje, podemos 
ver que o hospital está tomando for-
ma. A quarta laje já está finalizada e 
a inauguração está prevista para o 
fim de 2019. Iremos entregar à po-
pulação de São Bernardo um hospital 
moderno, com conforto e estrutura”, 
disse o prefeito.

O equipamento irá substituir o 
Hospital e Pronto-Socorro Central e 

disponibilizar 207 novos leitos, o dobro 
do que é ofertado hoje. Além de me-
lhorar a Saúde, o local está gerando 
novos empregos. “Hoje, nós temos 

170 funcionários trabalhando direta-
mente na obra e vamos chegar a 250 
de forma indireta. Quando estiver fun-
cionando, teremos 1.500 funcionários 

trabalhando nesse prédio. Estamos 
gerando novos empregos para nossa 
cidade”, acrescentou o prefeito.

Acompanhado do secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple, e do coor-
denador geral da Unidade de Gestão 
do Projeto (UGP), Luiz Beber, o chefe 
do Executivo visitou todos os pavimen-
tos em construção e conversou com os 
operários.  O novo equipamento será 
dividido em sete andares.

“O HU será uma unidade comple-
ta. Composto por salas de cirurgias, 
consultórios, salas de atendimento, 
de observação e medicação. Um novo 
hospital está nascendo na nossa ci-
dade. Iremos oferecer um serviço de 
qualidade, segurança e acima de tudo 
respeito”, apontou Dr. Geraldo. Até 
o momento, foram gastos R$ 27 mi-
lhões, do total de R$ 107,5 milhões 
previstos para o projeto.

Construção segue em ritmo acelerado e quarto pavimento é concluído; inauguração está prevista para 2019
gabriel Inamine/pMSBC

Dr. Carlos Roberto Maciel
presidente da FUABC
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Biênio 2018-2019

diretor-geral

O advogado Dr. Carlos Roberto Maciel foi indicado pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando

Médico é atual secretário de Estado da Saúde e professor titular da disciplina de Infectologia da faculdade

Conselho de Curadores empossa nova
Presidência da Fundação do ABC

Ex-aluno, Dr. David Uip assume FMABC

Órgão máximo de deliberação da 
Fundação do ABC, o Conselho de Cura-
dores empossou, em 18 de janeiro, o ad-
vogado Dr. Carlos Roberto Maciel como 
presidente da entidade para o biênio 
2018-2019, indicado pelo prefeito de São 
Bernardo, Orlando Morando. A então 
secretária-geral, Dra. Adriana Berringer 
Stephan, assumiu a vice-presidência, 
recomendada pelo prefeito José Auric-
chio Junior, de São Caetano. Na mesma 
reunião, a Curadoria deu posse ao novo 
diretor-geral da Faculdade de Medicina 
do ABC e atual secretário de Estado da 
Saúde, Dr. David Everson Uip.

Dentro da gestão tripartite que 
rege a Fundação do ABC, as prefei-
turas instituidoras – Santo André, São 
Bernardo e São Caetano – se revezam 
na administração da entidade a cada 
dois anos. Dr. Maciel está à frente 
da FUABC desde setembro de 2017 
com base em indicação andreense. 
A partir de agora, segue no comando 
designado por São Bernardo.

“O conselho tem se empenhado em 

dirigir a fundação e as mantidas como re-
almente merecem. Temos buscado tra-
balhar de maneira firme, sob orientação 
dos prefeitos, que tinham preocupação 
evidente com o andamento da institui-
ção. Esperamos fazer a melhor gestão 
possível dos destinos da fundação, das 
mantidas e da Faculdade de Medicina 
do ABC. Essa instituição está no cora-
ção de muitos cidadãos da região e, por 
vezes, não percebemos o grande valor 
e o reconhecimento das pessoas pelo 
trabalho aqui realizado. Vamos resgatar 
a fundação e as mantidas, e colocá-las 
no patamar de respeito que merecem”, 
disse Dr. Maciel. 

Logo após ser empossada como 
vice-presidente, a médica cirurgiã 
geral e endoscopista, Dra. Adriana 
Berringer Stephan, destacou: “É um 
grande desafio. A gestão do Dr. Maciel 
deu início à maior proximidade entre a 
Presidência, o Conselho de Curadores 
e os três municípios instituidores, e 
isso é o que precisamos dar sequência 
para que a Fundação do ABC possa 

Atual secretário de Estado da Saú-
de, Dr. David Everson Uip participou 
da reunião do Conselho de Curadores, 
em 18 de janeiro, e foi oficialmente 
empossado como diretor-geral da 
Faculdade de Medicina do ABC para 
o quadriênio 2018-2021. Ex-aluno da 
segunda turma, de 1970, o médico 
infectologista disse que se candidatou 
ao cargo com objetivo de contribuir 
com a escola onde se formou.

“Foi uma opção muito clara, uma 
opção de vida. Em 2001, concorri à 
vaga de professor titular e assumi a 
disciplina de Medicina de Urgência. 
Em 2011, passei a titular da minha 

área de trabalho, que é a Infectologia. 
Eu vivo essa faculdade e seus con-
flitos. Lembro que no ano seguinte à 
minha entrada na FMABC houve a 
primeira greve, porque a fundação 
demitiu os professores da faculdade. A 
minha turma e as que se seguiram fo-
ram recordistas de greves, sempre por 
uma interlocução não muito adequada 
entre faculdade e fundação”, recordou 
Uip, ao afirmar que tem como objetivo, 
justamente, aumentar a aproximação 
entre mantida e mantenedora.

“Acredito que a mantenedora e as 
mantidas são situações inseparáveis. 
Fundação e faculdade, na verdade, são 

interdependentes e sobrevivem uma 
voltada à outra. O que pretendo como 
diretor é me aproximar da fundação e 
das três prefeituras do ABC. É uma 
grande oportunidade de colocarmos 
a FMABC alinhada à mantenedora no 
sentido de progresso. A faculdade tem 
que ser um polo pensante acadêmico 
de liderança universitária para a região. 
Ela tem competência, tem capacidade 
e tem história para isso. Queremos que 
haja aproximação e ajuda no sentido 
recíproco de resolver os grandes pro-
blemas”, finalizou Uip, que tem ao seu 
lado como vice-diretor o Dr. Fernando 
Luiz Affonso Fonseca.

Dr. Carlos Roberto Maciel e Dra. Adriana Berringer Stephan, vice-presidente, durante assinatura do termo de posse

Novo diretor-geral da Faculdade de Medicina do ABC vai dirigir a 
instituição no quadriênio 2018-2021

retomar o seu crescimento”.
Vice-presidente desde o início de 

2017, Dr. Wagner Kuroiwa deixou o 
cargo, mas permanece na FUABC. O 

médico sanitarista assumiu assento 
no Conselho de Curadores, indica-
do por São Bernardo. “Agradeço a 
contribuição e o apoio de todos os 

membros do conselho nesse período 
crítico, de dificuldades extraordinárias 
para a fundação, mas cujo destino nós 
sabemos que é grandioso”.
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Municípios organizam mutirões de vacinação e abrem UBSs aos sábados para reforçar a imunização

ABC entra em alerta contra a febre amarela
vacinação

A Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo deu início em 25 de janeiro à 
campanha inédita de imunização contra 
a febre amarela no território paulista. Ao 
longo de quase um mês de trabalho, o 
Governo do Estado pretende vacinar 
8,3 milhões de pessoas que residem 
em áreas ainda não alcançados pelo 
vírus, mas que estão receptivas, pois 
integram os corredores ecológicos – 
caso das cidades do ABC. A finalidade é 
proteger a população preventivamente. 
Serão alcançadas as regiões da Grande 
São Paulo, Vale do Paraíba e Baixada 
Santista, totalizando 54 cidades (a lista 
completa está disponível no site www.
portaldenoticias.saude.sp.gov.br).

Santo André se antecipou e foi a 
primeira cidade do ABC a realizar o 
“Dia D” de vacinação contra a doença, 
no sábado, 27 de janeiro. O mutirão 
foi o primeiro de três ações fora dos 
dias úteis. Além desta data, os dias 3 
e 17 de fevereiro foram separados para 
vacinação em todos os postos de saúde 
espalhados pela cidade, para contem-
plar aqueles que não conseguem ir às 
unidades no meio da semana.

“Faremos um aumento significativo 
na quantidade de vacinas disponíveis 
e estamos descentralizando o aten-
dimento. Com isso, esperamos que 
naturalmente a concentração de pes-
soas nas filas diminua. Antecipamos 
o primeiro ‘Dia D’, justamente, para 

dar uma resposta a essa sensação 
de pânico que se gerou, mesmo que 
nós não estejamos em área de risco”, 
afirmou o prefeito Paulo Serra.

Além dos mutirões, desde 25 
de janeiro há atendimento nos dias 
úteis, com a meta de vacinar toda a 
população andreense. A imunização é 
oferecida em todas as 27 unidades bá-
sicas de saúde da cidade, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. Para se 
vacinar, o munícipe precisa levar CPF, 
Cartão SUS, carteirinha de vacinação 
ou documento com foto.

SÃO BERNARDO
A Prefeitura de São Bernardo 

oferece doses fracionadas da vacina 
desde 25 de janeiro, em todas as 34 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
do município. Ao todo, serão 800 mil 
doses repassadas pela Secretaria de 
Saúde do Estado. O fracionamento 
das doses é uma determinação do 
Ministério da Saúde. Ao invés de 0,5 
ml, são disponibilizados 0,1 ml em 
cada procedimento. A Prefeitura es-
pera imunizar 707 mil munícipes.

“A dose fracionada não é fraca, ela 
tem o mesmo efeito e proteção de uma 
dose tradicional. A única diferença é o 
tempo de proteção, que será de oito 
anos”, esclareceu a diretora técnica da 
Divisão de Imunização da Secretaria 
de Saúde do Estado, Helena Sato.

Ricardo Trida/pSA

Ricardo Cassin/pMSBC

Júlio Bastos/pSA

Ao longo de quase um mês de trabalho, governo do Estado pretende 
vacinar 8,3 milhões de pessoas

Os “Dias D” da campanha no mu-
nicípio são 3, 4 e 24 de fevereiro, das 
8h às 17h. Já o horário de funciona-
mento das UBSs durante a semana 
é das 7h às 17h.

Em 23 de janeiro, a Prefeitura 
lançou um comitê de combate e pre-
venção à doença. A ferramenta foi 
instituída para auxiliar o município no 
gerenciamento e controle do mosquito 
transmissor. “Esta é uma ação con-
junta do governo com a população. 

Meios de comunicação direta serão 
disponibilizados à população para su-
prir informações, esclarecer dúvidas e 
investigar sobre queixas e possíveis 
focos da doença. Estamos armando 
uma guerra e a única vítima tem que 
ser o mosquito”, disse o prefeito Or-
lando Morando.

O comitê é composto por equipe 
multiprofissional de diversas pastas do 
governo, como Saúde, Habitação, Ser-
viços Urbanos, Obras, Meio Ambiente, 

GCM, Sedesc, Finanças, Defesa Civil, 
Educação e Governo.

SÃO CAETANO
A Secretaria de Saúde de São 

Caetano também iniciou em 25 de 
janeiro a campanha de vacinação 
contra a febre amarela com aplica-
ção de doses fracionadas. O aten-
dimento ocorre nas 13 unidades de 
saúde do município, sendo três de-
las com horário estendido das 8h às 

Almir Cicote, Márcio Chaves, paulo Serra e Luiz Zacarias lançam em Santo André a campanha “Não vacile. Vacine-se!”

Dr. Geraldo Reple, Orlando Morando e Dr. Wagner Kuroiwa no lançamento do comitê contra a febre amarela, em São Bernardo
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CSE Capuava vacina mais 
de 1.000 pessoas por dia

Praia Grande treina equipes para 
mutirão de vacinação

Com apoio dos alunos do 2º ao 
4º ano do curso de Enfermagem da 
Faculdade de Medicina do ABC (FMA-
BC), o Centro de Saúde Escola do 
Parque Capuava, em Santo André, 
deu início em 25 de janeiro à cam-
panha de vacinação contra a febre 
amarela, com registros de mais de 
1.000 pessoas vacinadas por dia na 
primeira semana de atendimento.

“Seguiremos com a campanha 
na unidade até 17 de fevereiro. A 
população que ainda não se vaci-
nou e que não tem contraindicação 
pode e deve se dirigir à unidade 
para imunização”, convida a do-
cente do curso de Enfermagem da 
FMABC e responsável técnica de 
Enfermagem do Centro de Saúde 
Escola da FMABC, Magali Motta.

A Secretaria de Saúde de 
Praia Grande realizou dia 23 de 
janeiro treinamento sobre a va-
cinação da febre amarela para 
orientar equipes que atuam na 
Rede Básica de Saúde do mu-
nicípio. O objetivo foi apresentar 
a estratégia para a campanha 
preventiva, que teve início em 25 
de janeiro. A vacinação vai até o 

20h. São elas: UBS Amélia Richard 
Locatelli (Alameda João Galego, 01, 
Bairro Santa Maria), Centro Policlíni-
co Gentil Rstom (Avenida Tietê, 301, 
Bairro Nova Gerty) e UBS Nair Spina 
Benedicts (Rua Oswaldo Cruz, 1153, 
Bairro Santa Paula). Além disso, dois 
sábados de fevereiro foram separados 
para vacinação: dias 3 e 17.

“O Governo do Estado forneceu os 
insumos para iniciarmos a campanha. 
As unidades de saúde de todos os 
municípios da região do ABC vão fazer 
essa vacinação. Cada município vai 
receber sua grade. Daí a importância 
de cada morador se dirigir à UBS mais 
próxima de sua residência”, disse a 
secretária de Saúde, Regina Maura 
Zetone. Nos pontos de vacinação 
em São Caetano, pessoas com 60 
anos ou mais terão de preencher um 
questionário no qual deverão informar 
suas condições de saúde.

ENTENDA A FEBRE AMARELA
O vírus da febre amarela habi-

tualmente afeta macacos, que são 
considerados reservatórios silvestres. 
Os próprios mosquitos da região com 

circulação do vírus picam os maca-
cos e transmitem o vírus para outros 
macacos. Por essa razão, quando há 
registro de mortes de macacos além 
da quantidade habitual, deve-se acen-
der o alerta de febre amarela para os 
humanos.

“Esse vírus que infecta os macacos 
é o mesmo que atinge os humanos. 
Entretanto, o mosquito é diferente. Se 
uma pessoa entrar em uma floresta 
e for picada por mosquitos silvestres 
transmissores, ela pode ser conta-
minada pela febre amarela silvestre. 
Contudo, se uma pessoa com febre 
amarela silvestre vem para a cidade e 
é picada pelo mosquito Aedes aegypti, 
existe a possibilidade desse mesmo 
mosquito transmitir o vírus para outras 
pessoas, no caso, caracterizando a 
urbanização da febre amarela”, ex-
plica Juvencio José Duailibe Furtado, 
professor da disciplina de Infectologia 
da Faculdade de Medicina do ABC e 
ex-presidente da Sociedade Brasileira 
de Infectologia (SBI).

Os sintomas iniciais da doença 
incluem febre, calafrios, dor de cabe-
ça, dores nas costas, dores no corpo 

dia 23 de fevereiro e contará com 10 
postos de atendimento na cidade.

No treinamento, que aconteceu no 
anfiteatro do Hospital Municipal Irmã Dul-
ce (HMID), foram abordados diversos as-
pectos da febre amarela como sintomas, 
transmissão, tratamento e imunização. 
Além das equipes médicas e de enfer-
magem, profissionais da área administra-
tiva também receberam treinamento para 

operar o sistema de informática, que 
deverá ser abastecido com dados de 
todos os imunizados.

“Temos uma situação de ab-
soluta tranquilidade. Apesar de 
recebermos muitos turistas, não 
temos um ambiente que favoreça 
a disseminação da doença”, dis-
se o secretário de Saúde, Cléber 
Suckow Nogueira.

em geral, náuseas e vômitos, fadiga e 
fraqueza. Em casos graves, a pessoa 
pode desenvolver febre alta, icterí-
cia (coloração amarelada da pele e 
do branco dos olhos), hemorragia e, 
eventualmente, choque e insuficiência 
de múltiplos órgãos. Cerca de 20% a 
50% das pessoas desenvolvem doen-
ça grave, podendo vir a óbito.

Além das doses fracionadas, a 
campanha estadual também prevê 
a oferta de 1,5 milhão de doses con-

vencionais, que serão disponibilizadas 
para crianças com idade entre nove 
meses e dois anos incompletos, pes-
soas que viajarão para países com 
exigência da vacina, grávidas residen-
tes em áreas de risco, transplantados, 
e portadores de doenças crônicas – 
como diabéticos, cardiopatas e renais 
crônicos, por exemplo.

Deverão consultar o médico sobre 
a necessidade da vacina os portado-
res de HIV positivo, pacientes com 

tratamento quimioterápico concluído, 
transplantados, hemofílicos ou pesso-
as com doenças do sangue e doença 
falciforme.

Quem já tomou uma dose da va-
cina, mesmo se fizer parte dos mu-
nicípios incluídos na campanha, não 
precisará se vacinar novamente – a 
vacina aplicada até o momento (dose 
padrão) tem validade para a vida toda, 
segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Em São Caetano, o infectologista Jorge Senise profere palestra de orientação a enfermeiros que participam da campanha

Treinamento no Irmã Dulce abordou diversos aspectos da febre amarela como sintomas, transmissão, tratamento e imunizaçãoVacinação em Capuava envolveu alunos de Enfermagem da FMABC

Divulgação/pMSCS
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Novos modelos serão agregados pelos departamentos de Atenção Básica e Vigilância Sanitária

Desde o início do governo, prefeito Orlando Morando prioriza o acompanhamento presencial do trabalho nas unidades

Prefeitura reforça frota de carros para serviços da Saúde

Avanços na Saúde marcam primeiro ano  
da atual gestão em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo 
entregou, em 22 de janeiro, sete 
novos veículos já agregados aos 
departamentos de Atenção Básica 
e Vigilância Sanitária. O ato oficial 
foi comandado pelo prefeito de 
São Bernardo, Orlando Morando, 
na companhia do secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple, e do 
diretor do Departamento de Vigi-
lância, Wagner Kuroiwa. Os mode-
los “Gol”, da marca Volkswagen, 
foram produzidos na fábrica da 
montadora em São Bernardo.

Durante o discurso de entrega, 

Segundo cronograma estipulado 
desde o início da gestão, o prefeito 
de São Bernardo, Orlando Morando, 
tem vistoriado todas as unidades de 
Saúde do município, com o objetivo 
de acompanhar de perto a realidade 
dos equipamentos, bem como garantir 
melhorias nos serviços ofertados. Um 
dos locais mais visitados é o Hospital  
e Pronto-Socorro Central, no Centro. 
Acompanhado pelo secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple, o prefeito 
realizou visita surpresa em dezembro, 
após receber críticas da unidade pelas 
redes sociais.  

Morando permaneceu no comple-
xo hospitalar por duas horas. Conver-
sou com grande parte dos pacientes e 
acompanhantes do hospital e questio-
nou sobre a qualidade do atendimento 
e o tempo de espera. “Recebo cons-
tantes críticas do Hospital e Pronto-
Socorro Central e fiz questão de vir 
novamente à unidade, de surpresa, 
para conversar com os pacientes. To-
das as pessoas elogiaram a equipe 

médica e também da enfermagem. 
Reconheço as dificuldades do PS. Por 
isso, estamos construindo um novo 
equipamento de saúde: o Hospital 
de Urgência, que será entregue em 
2019. As obras estão a todo vapor. 
Em breve, iremos dobrar a quantida-
de de leitos em nossa cidade”, disse 
Morando. 

Antes, o prefeito também vistoriou 
a UBS Jardim Ipê, no bairro dos Casas. 
Neste local, recebeu críticas devido ao 
atendimento da equipe de recepção e 
decidiu vistoriar a unidade. “Busquei 
constatar as críticas que foram desta-
cadas. Percebi que a população tem 
razão em reclamar e por isso vamos 
solucionar o problema. Iremos investir 
em treinamento e na importância de o 
tratamento ser humanizado. Não va-
mos admitir que nenhum paciente seja 
maltratado nas unidades de saúde de 
São Bernardo”. 

VISTORIAS – Ao longo de 2017, 
o prefeito vistoriou todas as unida-
des de saúde do município, entre 

melhorias

Balanço

Visita às unidades de Saúde tornou-se rotina no ano passado, e prefeito Orlando Morando promete intensificar vistorias em 2018

que aconteceu no estacionamento do 
prédio da Vigilância Sanitária, Moran-
do esclareceu que os veículos serão 
utilizados como reforço para o sistema 
de Saúde. “Os automóveis destinados 
à Atenção Básica serão essenciais 
para o deslocamento das equipes do 
Programa Saúde da Família e tam-
bém em visitas domiciliares. Já os 
da Vigilância Sanitária irão auxiliar 
em vistorias de combate ao mosquito 
Aedes aegypti e no deslocamento dos 
profissionais”, explicou o prefeito. A 
compra dos veículos foi realizada por 
meio de emendas parlamentares.

hospitais, Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs), Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) e Centros de Aten-
ção Psicossocial (CAPSs). Todas as 
visitas foram de surpresa e tinham 
como objetivo sentir a forma como 

os pacientes são atendidos. Em ape-
nas uma UBS houve problemas. Um 
médico deixou a unidade antes de 
encerrar o horário de trabalho. O 
profissional foi notificado e o pro-
blema solucionado. O prefeito ainda 

ressaltou que, em 2018, as vistorias 
serão intensificadas. “Minhas visitas 
não têm o objetivo de fiscalizar os 
funcionários. Meu papel aqui é de-
fender a Saúde dos moradores de 
São Bernardo”. 

Veículos modelo “gol” foram destinados aos departamentos de Atenção Básica e Vigilância Sanitária

gabriel Inamine/pMSBC

gabriel Inamine/pMSBC
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Ações visam otimizar distribuição dos atendimentos, melhorar logística e zerar a fila de espera

São Caetano faz mutirão odontológico para 500 
pessoas e lança central única de agendamento

Saúde de São Caetano ganha prontuário eletrônico

Visando à diminuição e organi-
zação das filas de Odontologia nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 
a Prefeitura de São Caetano orga-
nizou em 3 de fevereiro mutirão no 
Centro de Especialidades Odonto-
lógicas (CEO). Foram convocados 
cerca de 500 pacientes que esta-
vam inscritos nas UBSs, à espera 
de atendimento. 

Além disso, a partir de 19 de feve-
reiro começará a funcionar a Central 
Única de Agendamento Odontológi-
co, que garantirá maior agilidade na 
marcação de consultas. Os pacientes 
continuarão fazendo a inscrição na 
UBS mais próxima de casa, mas o 
agendamento será feito a partir da 
nova central única, que oferecerá o lo-
cal com o atendimento mais rápido.

“Realizamos levantamento em 
todas as UBSs nos bairros e iden-
tificamos cerca de 3.800 pessoas 
aguardando atendimento. Como a 
agenda não era unificada, muitas 

vezes um paciente aguardava por 
vaga em uma unidade, enquanto 
outra UBS poderia atendê-lo de 
imediato. A partir de agora, com 
a Central Única de Agendamento 
Odontológico, vamos otimizar as va-
gas, agilizar o atendimento e acabar 
com a fila, começando pelos 500 
pacientes chamados para o muti-
rão”, explica a diretora de Saúde 
de São Caetano e vice-presidente 
da Fundação do ABC, Dra. Adriana 
Berringer Stephan.

Durante o mutirão, os pacien-
tes passaram por triagem e proce-
dimentos simples foram resolvidos 
na hora, como obturações e limpeza. 
Casos mais complexos já saíram 
com agendamento para início do 
tratamento. “A central única vai dar 
mais dinamismo aos atendimentos, 
pois o sistema centralizará toda a 
Odontologia da cidade”, ressalta a 
coordenadora técnica do Centro de 
Especialidades Odontológicas, Dra. 

A Prefeitura de São Caetano 
anunciou, em 24 de janeiro, a 
adoção do prontuário eletrônico 
em todo o sistema de saúde do 
município. A cerimônia que ofi-
cializou o início da implantação 
ocorreu no Palácio da Cerâmica. 
A medida traz um grande avanço 
na qualidade do atendimento, uma 
vez que todas as informações de 
cada paciente são arquivadas e 
podem ser acessadas a cada con-
sulta em qualquer unidade.

O prefeito José Auricchio 
Junior destacou a importância 
da iniciativa para o trabalho dos 
médicos e demais profissionais, 

saúde Bucal

novidade

prefeito José Auricchio Júnior e equipe acompanharam os atendimentos no dia 3 de fevereiro

mas disse que o ganho maior é para 
o paciente. “O cidadão terá o seu 
histórico médico preservado, o que 
permitirá diagnósticos melhores e um 
atendimento ainda mais qualificado”, 
afirmou Auricchio.

O sistema estará presente em to-
das as unidades de Saúde e arquivará 
todos os dados e informações médi-
cas do paciente, como resultados de 
exames (clínicos e de imagem), tra-
tamentos indicados, cirurgias, etc. O 
investimento é de R$ 2,9 milhões por 
um ano. “É um sistema completo de 
gestão de saúde. Vamos ter um grande 
avanço na operacionalização, inclusive 
com mais agilidade no atendimento 

presa ganhou o prêmio de melhor 
prontuário eletrônico da América 
Latina (Prêmio KLAS Category 
Leader, concedido pelo instituto 
norte-americano KLAS). “Até o fim 
do ano, 90% do prontuário estará 
instalado na cidade”, garante o 
gerente-geral do projeto, Carlos 
Alexandre Marques Junior.

São Caetano é a primeira cida-
de do ABC a adotar o sistema para 
a sua rede municipal. Outros muni-
cípios que contam com o prontuário 
da MV são Santos, São José dos 
Campos e Campinas, entre outros. 
Na região, o Hospital Estadual Má-
rio Covas utiliza o sistema.

Divulgação/pMSCS

Cerimônia que oficializou o início da implantação ocorreu no Palácio da Cerâmica

Sistema que reúne acervo de informações sobre a saúde do paciente, como exames e tratamentos, beneficia médicos e usuários

direto ao munícipe”, disse a secretária 
de Saúde, Regina Maura Zetone.

A empresa que está implantando 

o sistema é a MV, líder de mercado 
em sistemas de gestão de saúde. 
Por dois anos consecutivos, a em-

Ingrid Calmona. 
Moradora do Bairro Mauá, Ana 

Maria Silva Nogueira também parti-
cipou do mutirão e aprovou a inicia-
tiva. “Fiquei muito feliz quando me 
chamaram. Já estava há dois anos 
esperando. O atendimento foi ma-
ravilhoso. Fizeram limpeza e nessa 
semana mesmo já devo fazer canal”, 
detalhou a munícipe. 

Moradora do Bairro 
Mauá, a paciente Ana 

Maria Nogueira foi 
uma das beneficiadas 

com o mutirão
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urgência/emergência

Unidade de porte II tem capacidade para atender 400 pacientes diariamente e conta com atendimento odontológico

Guarulhos inaugura UPA Cumbica

PA Paraíso será 
transformado em UPA 

e fecha para obras

A Prefeitura de Guarulhos inaugu-
rou em 27 de dezembro a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Cumbica - 
Prefeito Vicentino Papotto, gerenciada 
pela Fundação do ABC. Classificada 
como porte II, a UPA tem atendimen-
to 24 horas e está localizada à Rua 
dos Jesuítas, 533, Cidade Industrial 
Satélite, em Cumbica.

Com capacidade para 400 aten-
dimentos diários, a unidade oferece 
assistência de urgência e emergência 
em clínica médica e pediatria, além de 
exames de raio-x, atendimento odon-
tológico no período diurno e, a partir 
do primeiro trimestre de 2018, também 
atenderá casos de ortopedia. 

Durante a cerimônia, o prefeito Gus-
tavo Henric Costa, o Gut, falou sobre a 
necessidade de mais unidades como 
esta na cidade, sobretudo na região 
de Cumbica que, até então, carecia do 
serviço. “A população daqui precisava 
muito de uma UPA aberta 24 horas 
para atender as urgências e emergên-
cias da região. Ficamos muito felizes 

O serviço de pronto-atendi-
mento Paraíso será transformado 
em UPA porte III. A transformação 
será realizada com recursos do 
Ministério da Saúde oriundos de 
emenda parlamentar, por meio de 
contrato de repasse com a Caixa 
Econômica Federal. Serão R$ 1,9 
milhão do Governo Federal, mais 
contrapartida de cerca de R$ 200 
mil da Prefeitura de Guarulhos. 
A unidade fechou em dezembro 
para início da preparação técnica 
que antecede a reforma.

Durante o período em que o 

serviço permanecer fechado, a 
população da região deve pro-
curar assistência de urgência 
e emergência no PA Paraventi, 
UPA Paulista, Hospital Municipal 
de Urgências, bem como acionar 
o Serviço Móvel de Atendimento 
de Urgência (SAMU) nas ocor-
rências envolvendo problemas 
cardiorrespiratórios, trabalhos 
de parto com risco de morte da 
mãe ou do feto, casos de into-
xicação, queimaduras, crises 
hipertensivas (pressão alta) e 
acidentes em geral.

em devolver à população algo que 
ela merece e que é tão basilar como 
o direito à saúde e, principalmente, por 
sabermos que a vida de muitas pesso-
as será impactada positivamente”.

ESTRUTURA
Com área de mais de 1,3 mil m², a 

unidade possui três consultórios médi-
cos e um consultório odontológico, sa-
las de urgência, classificação de risco, 
medicação e reidratação, radiologia, 

eletrocardiograma, sutura e curativo, 
gesso com consultório ortopédico, ina-
lação e coleta de exames, espaços de 
observação feminina e masculina com 
quatro leitos cada um, e outros seis 
no setor pediátrico, além de sala de 
isolamento em cada ala. A nova UPA 
conta também com recepção, farmácia, 
sanitários para portadores de neces-
sidades especiais, sanitário infantil e 
familiar e espaço de descanso para os 
funcionários no piso superior. 

São ofertados atendimentos de clínica médica e pediatria; casos de ortopedia 
serão atendidos a partir do primeiro trimestre de 2018

custeio

Em 2017, unidade realizou mais de 190 mil atendimentos, 
sendo 30% a moradores de outras cidades

UPA Central de Santos receberá mais 
verba do Governo Federal

A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Central de Santos 
passará a receber R$ 6 milhões 
anuais para custeio. O valor é o 
dobro do que a unidade recebe 
atualmente do Governo Federal – 
R$ 3 milhões ao ano. Os recursos 
serão encaminhados em parcelas 
mensais de R$ 500 mil ao Fundo 
Municipal de Saúde.

O aumento é resultado da 
qualificação pela Administração 

pMSantos / Raimundo Rosa

Recursos serão encaminhados em parcelas mensais de R$ 500 mil 
ao Fundo Municipal de Saúde 

Federal, que consta da portaria 
3.671, publicada no Diário Oficial 
da União em 22 de dezembro de 
2017. A qualificação é válida por 
três anos, podendo ser renovada a 
partir de novo processo de avaliação 
do Ministério da Saúde, a exemplo 
do realizado em outubro nas depen-
dências da unidade e que permitiu 
o aumento do repasse.

“Atualmente, a UPA Central tem 
custo aproximado de R$ 1,6 milhão ao 

mês e contávamos com a colabora-
ção de apenas R$ 250 mil mensais do 
governo federal. Agora teremos mais 
condições de aprimorar a qualidade 
no atendimento dessa unidade que 
presta serviço em âmbito regional”, 
destaca o secretário municipal de 
saúde, Fábio Ferraz.

De janeiro a novembro de 2017, a 
UPA Central realizou 190.389 atendi-
mentos, sendo cerca de 30% a mora-
dores de outros municípios. 
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certificação de excelência

Hospital Estadual Mário Covas conquista
certificação de qualidade ‘ONA’ nível 3

O Hospital Estadual Mário Covas 
(HEMC), em Santo André, comemora 
mais uma conquista em certificação de 
qualidade. Acaba de ser homologada a 
avaliação da instituição, agora “Acredita-
da com Excelência”, em nível 3, pela en-
tidade não governamental Organização 
Nacional de Acreditação (ONA).

Técnicos do Instituto Qualisa de 
Gestão - IQG acompanharam e ava-
liaram durante 2017 os processos e 
protocolos do hospital, culminando 
com a avaliação final de três dias – 13, 
14 e 15 de dezembro. As informações 
foram confrontadas com as normas 
estabelecidas pelo instituto para a con-
cessão do ONA 3, certificado conferido 
a um pequeno número de instituições 
e que evidencia a preocupação do 
hospital com a qualidade e eficácia 
da assistência à saúde.

“Hoje estamos comemorando esta 
importante conquista e participando 
de um grupo seleto de hospitais que 
tem esta certificação em tão alto grau”, 
afirmou Dr. Desiré Carlos Callega-
ri, diretor-geral do HEMC, ao dar a 
notícia aos colaboradores da insti-
tuição. “Mais do que uma premiação 
pelo empenho e trabalho realizado, 
temos agora mais responsabilidade 
e muitas tarefas para 2018. Porém, 

é justo agradecer a todos os nossos 
colaboradores, que mostraram com-
prometimento com esse projeto e são 
efetivamente os responsáveis pela 
conquista de mais um nível de exce-
lência em nosso trabalho”, concluiu 
o Dr. Desiré.

O envolvimento de todos os setores 
do Hospital Estadual Mário Covas, as 
cobranças, as discussões, as propostas 
de melhorias e os caminhos encon-
trados para a segurança e qualidade 
assistencial, bem como o cumprimento 
de todas as exigências do manual da 
ONA, foram destacados pelo gerente 
de Processos e Qualidade, Rodrigo 
Brolo. “Hoje temos pacientes e profis-
sionais mais seguros dentro do nosso 
hospital”, afirmou o gerente.

CERTIFICAÇÃO E QUALIDADE 
A certificação indica a preocupa-

ção constante com o aperfeiçoamento 
e aprimoramento dos processos, a 
efetividade dos planos terapêuticos 
e integridade das informações. Aos 
pacientes, garante a segurança e 
a qualidade dos serviços. O hospi-
tal será reavaliado periodicamente, 
com processos já programados até o 
final 2018. A certificação é expedida 
a partir do cumprimento de exigências 

e de análise independente, que inclui 
o acompanhamento das atividades 
operacionais no hospital, onde os 
processos e conhecimentos técnicos 
são avaliados in loco.

A Organização Nacional de Acre-
ditação é uma organização não gover-
namental sem fins lucrativos, de direito 
coletivo, com abrangência nacional, 
que tem por objetivo geral promover 
a implantação de um processo perma-
nente de avaliação e de certificação 
da qualidade dos serviços de saúde, 
permitindo o aprimoramento contínuo 
da atenção, de forma a melhorar a 
qualidade da assistência em todas as 
organizações prestadoras de serviços 
de saúde do país. A metodologia é 
reconhecida pela International Society 
for Quality in Health Care (ISQua), 
associação parceira da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que conta 
com representantes de instituições 
acadêmicas e organizações de saúde 
de mais de 100 países.

MELHORIA CONSTANTE
Mais do que um “selo”, a obtenção 

da certificação Nível 3 – Gestão Inte-
grada (gerenciamento de processos 
e suas interações) – mostra, acima 
de tudo, que o Hospital Mário Covas 

se preocupa com a estrutura, a se-
gurança e a qualidade da assistência 
prestada, e trabalha para que o resul-
tado aconteça de maneira dinâmica 
e efetiva.

Ao optar pela certificação ONA, 
o HEMC desenvolve os fundamentos 
de qualidade, de maneira a contribuir 
para que aspectos como a seguran-
ça para pacientes e colaboradores, 
prestação de serviços com qualidade 
e resolutividade, trabalho em equipe e 
melhoria contínua, sejam alguns dos 

resultados obtidos com o desenvolvi-
mento da metodologia.

Tudo isso é possível porque o ca-
pital humano – ou seja, colaboradores 
em todos os níveis e áreas – está en-
volvido neste processo, desenvolven-
do cada atividade com responsabili-
dade, habilidade e comprometimento. 
Aliar pessoas a processos foi o melhor 
caminho para se alcançar a certifica-
ção. A meta agora é crescer e manter 
o nível de acreditação, além de buscar 
outros níveis de excelência.

Diretoria do hospital comemorou conquista com os colaboradores

Medicina ABC cria brigada de combate ao Aedes aegypti
Prevenção

Semanalmente, colaboradores se 
unem em uma brigada para inspeção 

de prédios, áreas verdes e demais 
instalações da faculdade

O campus universitário da Fa-
culdade de Medicina do ABC tem 
sido vasculhado de ponta a ponta 
em busca de possíveis focos de 
proliferação do mosquito transmis-
sor da dengue, chikungunya, Zika 
vírus e da febre amarela. A partir 
de trabalho coordenado pelo setor 
de Sustentabilidade da FMABC, 
foi criada a Comissão Interna Mul-
tidisciplinar de Prevenção e Com-
bate ao Aedes aegypti, composta 
por oito funcionários das áreas da 
saúde e meio ambiente. Sema-
nalmente, esses colaboradores 

se unem a outros funcionários volun-
tários em uma brigada para inspeção 
de prédios, áreas verdes e demais 
instalações da faculdade.

“A prevenção e o combate ao mos-
quito é um assunto que não se limita 
apenas ao Poder Público, mas que deve 
mobilizar toda a comunidade da FMABC, 
com informações sobre os cuidados com 
o mosquito, a eliminação de focos, o 
recolhimento de materiais que possam 
acumular água e o despertar na comuni-
dade da preocupação permanente com 
o tema, em busca de formarmos uma 
rede de mobilização em todo o campus 

e de expandir a cultura de bons hábitos 
no dia a dia”, detalha o analista de Meio 
Ambiente da FMABC, Danilo Correa 
Cordeiro, formado na 5ª turma do curso 
de Gestão em Saúde Ambiental.

ATENÇÃO PERMANENTE
A Comissão Interna Multidisciplinar 

de Prevenção e Combate ao Aedes 
aegypti foi criada em setembro de 2017. 
Em 8 dezembro, o grupo organizou 
palestras no campus – ministradas pe-
los membros titulares e professores da 
FMABC, Alaide Mader Braga Vidal e 
Gerson Salay – para orientação dos 

funcionários e início dos trabalhos da 
brigada. Desde então, uma vez por 
semana o campus é vistoriado.

As irregularidades encontradas são 
notificadas ao setor de Sustentabili-
dade da FMABC, responsável pelas 
providências para eliminar os focos de 
proliferação. Os problemas são listados 
e entram na pauta da reunião geral do 
setor, que ocorre mensalmente.
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Certificação do Ministério da Saúde reconhece êxito em trabalho que resgata qualidade de vida de idosos

Recurso de R$ 528 mil do Governo do Estado foi utilizado na substituição do telhado, revitalização do Centro Cirúrgico e CME

Programa PAI de São Mateus é premiado
pelo segundo ano consecutivo

Além da alta no volume de aten-
dimentos em 2017, o Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) de 
Mauá finalizou importante intervenção 
para melhorar o serviço prestado à po-
pulação. A estrutura física do prédio, 
comprometida por uma enchente de 
verão no início de 2016, foi totalmente 
revitalizada após obra finalizada no fim 
do ano passado. Inaugurada em 2011, 
a unidade demandava reparos e tinha 
infiltrações. Além disso, vários computa-
dores foram danificados pela chuva.

O recurso de R$ 528 mil enviado 
pelo Governo do Estado possibilitou 
a troca completa do telhado, reforma 
do centro cirúrgico, da Central de 
Material e Esterilização (CME), ves-
tiários, adequação da cabine primária, 
instalação de hidrantes, substituição 
da rede elétrica e de esgoto, além de 
pintura externa. Em março, já com 
verba própria, a unidade receberá 
trabalho completo de pintura interna. 

inclusão

avanços

Reforma estrutural é concluída no AME Mauá

Equipe recebeu premiação pelo projeto “Do tédio e tristeza  
à recuperação da alegria de viver”

Sala de enfermagem, assim como demais áreas, recebeu novo piso, 
rodapés, pinturas e porta 

Telhado teve estrutura comprometida após fortes chuvas em 2016 e  
apresentava rachaduras e infiltrações

O Programa de Acompanhante 
de Idosos (PAI) de São Mateus, da 
Prefeitura de São Paulo e gerencia-
do pela Fundação do ABC, recebeu 
em novembro de 2017 sua segunda 
premiação consecutiva do Ministério 
da Saúde em reconhecimento a mais 
um trabalho ligado à recuperação da 
autoestima e qualidade de vida de 
idosos. Desta vez, o projeto vencedor 
foi “Do tédio e tristeza à recuperação 
da alegria de viver”.

O resultado foi divulgado aos 
14 vencedores, de todo país, na 5ª 
Edição do Mapeamento de Experiên-
cias Exitosas de Gestão Pública no 
Campo do Envelhecimento e Saúde 
da Pessoa Idosa - 2017.

Após o acompanhamento dos 
idosos, foram constatadas melhorias 
do entusiasmo, resgate de vínculos 
com familiares, maior participação em 
atividades de lazer e atividades físicas, 
restauração da autonomia e quebra do 
isolamento social. Tais ações possi-
bilitaram a reabilitação da mobilidade 
em 12 dos 28 pacientes acamados ou 
semiacamados do grupo.

Em 2016, apenas seis meses 
após início do programa, o PAI São 
Mateus recebeu a primeira premia-
ção com o trabalho “Programa PAI, 
reabilitando seus idosos em São Ma-
teus”. O destaque foi a promoção da 
capacidade funcional e autonomia 
dos idosos por meio de incentivos 

às atividades físicas.
Com foco na promoção do cui-

dado e bem-estar de pessoas ido-
sas identificadas em situação de 
fragilidade e vulnerabilidade social, 
o programa atende 120 idosos de 
São Mateus, distrito da Zona Leste 
de São Paulo onde moram 16 mil 
idosos. São desenvolvidas práticas 
de autocuidado e que estimulam a 
independência.

Atualmente a Fundação do ABC, 
por meio de contrato de gestão com 
a Prefeitura de São Paulo, gerencia 
as unidades da Rede Assistencial da 
Supervisão Técnica de Saúde (STS) 
São Mateus, composta por 35 servi-
ços em 19 endereços.

“Não interrompemos nenhum atendi-
mento e ainda montamos estrutura 
para hospital-dia. Se o Governo do 
Estado entender como necessário, 
podemos agregar mais este serviço 
à unidade”, explica o diretor-geral, Dr. 

Airton Gomes.
O hospital-dia é o regime de assis-

tência intermediário entre a internação e 
o atendimento ambulatorial. É indicado a 
pacientes que têm permanência requerida 
pelo período máximo de até 12 horas.

ESTRUTURA
O quadro de especialidades mé-

dicas do AME Mauá conta com as 
áreas de alergologia, neurologia, 
cardiologia, oftalmologia, derma-
tologia, ortopedia, endocrinologia, 

urologia, gastroclínica e nefrologia. 
As áreas não médicas atendidas são 
enfermagem, psicologia e fisiote-
rapia. A unidade também realiza 
cirurgias ambulatoriais e diversos 
exames de diagnóstico. 
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Diversas hortaliças como alface, rúcula e agrião são cultivadas em espaço de 
100 m²; itens já estão no cardápio de funcionários e pacientes

Hospital Estadual de Francisco
Morato cria horta orgânica

Funcionários da Comissão de Ge-
renciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde do Hospital Estadual de Fran-
cisco Morato criaram uma horta orgânica 
na unidade, com adubo apropriado e 
manejo de pragas para evitar riscos ao 
meio ambiente. A horta está localizada 
em um terreno em frente à recepção do 
hospital e tem cerca de 100 m².

O objetivo é incentivar a alimentação 
saudável, ampliar o conhecimento sobre 
a procedência dos alimentos, além de 
buscar reduzir os custos da unidade com 
a compra de legumes e verduras, hoje 
manipuladas pelo setor de Nutrição. A 
ideia foi proposta pelo coordenador de 
contratos Eduardo Gouveia, com apoio 
da supervisora de hotelaria Anna Kareni-
na, ambos membros da comissão.

Entre os itens plantados estão: alfa-
ce mimosa, alface roxa, rúcula, agrião, 
almeirão, couve manteiga, repolho, 
tomate, maracujá, além de temperos 
como manjericão, salsa, coentro e ce-

bolinha. Os alimentos são consumidos 
por funcionários e pacientes.

 “O principal benefício é se alimen-
tar com produtos orgânicos. Pacientes 
e usuários conseguem ver o cresci-
mento daquilo que irá alimentá-los, 
além de estimular nas pessoas uma 
conscientização ambiental”, disse 
Eduardo Gouveia. Após as próximas 
colheitas, a equipe iniciará, inclusi-
ve, estudo de impacto financeiro para 
mensurar a economia do hospital com 
a compra de hortaliças. A ideia é am-
pliar a variedade e iniciar a plantação 
em períodos diferentes para a unidade 
dispor dos itens todos os dias.

Alguns cuidados são essenciais 
para manter a horta saudável e sem 
pragas. Além de verificar a irrigação 
correta, a equipe planeja cercar a horta 
com a plantação de ervas, utilizadas 
para afastar predadores e insetos in-
desejáveis, como hortelã, manjericão, 
erva cidreira e citronela.

Atualmente, o setor responsável 
pelo local é a Hotelaria. Além do plantio 
e colheita, o jardineiro Fernando Gon-
çalves faz a irrigação diária do espaço e 
realiza a mistura do adubo com a terra, 
resultado do aproveitamento de toda a 
borra de café utilizada no hospital.

MINHOCÁRIO
A equipe de Manutenção também 

criou dois minhocários para a unidade, 
elaborados em baldes que iriam para o 
lixo. Neles, foram acrescentados restos 
de legumes, cascas de frutas e até sa-
quinhos de chá. Estes itens, misturados 
com terra e minhocas, transformam-se 
em uma “terra preta” com grânulos 
chamados de húmus, um adubo orgâ-
nico. Os mentores da ideia já iniciaram 
contatos com Organizações Não Go-
vernamentais (ONGs) ligadas ao meio 
ambiente para assessorar a comissão 
na condução das iniciativas sustentáveis 
em ambientes de saúde. 

sustentaBilidade

Evento reforça benefícios do tratamento multidisciplinar em pacientes com doenças respiratórias

O Núcleo de Apoio Peda-
gógico e Experiência Docente 
(APED) do Curso de Farmácia da 
Faculdade de Medicina do ABC 
realizou, nos dias 31 de janeiro 
e 1º de fevereiro, duas oficinas 
sobre o tema “Planejamento Re-
verso”. Ao todo, foram seis horas 
de imersão e engajamento sobre 
o tema, com foco na melhoria da 
qualidade de ensino e aprendiza-
gem na instituição.

Nos encontros, a professora 
Dra. Lucia Machado de Andrade, 
docente do Curso de Farmácia, 
apresentou os conceitos “alinha-
mento construtivo”, “compreen-
são”, “transferência”, “aquisição” 

Qualidade de ensino

Farmácia da FMABC oferece capacitação para docentes

Professores buscaram engajar corpo acadêmico em busca da melhoria do aprendizado

e “ensino por competências”.  “Os 
docentes discutiram meios e es-
tratégias de criar planejamentos 
capazes de tornar o currículo em 
ação mais eficaz, permitindo o 
delineamento de percursos edu-
cacionais motivadores dos alu-
nos para a construção de suas 
próprias aprendizagens”, explicou 
a coordenadora do curso de Far-
mácia, Dra. Sonia Hix.  

A proposta do minicurso foi 
trabalhar com o Planejamento Re-
verso e alinhamento entre seus 
estágios, permitindo ao docente 
maior clareza do processo educa-
cional ao qual se dedica em cada 
período letivo.

Entre os itens plantados estão alface mimosa, rúcula, agrião, tomate e 
temperos como manjericão, salsa, coentro e cebolinha

Responsável pela manutenção do espaço, o jardineiro Fernando Gonçalves 
faz irrigação diária do local, além de plantio e colheita 
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Carrinhos de anestesia, cardioversores e aparelhos de fototerapia neonatal foram destinados a áreas como Centro Cirúrgico, PS e Maternidade

Hospital Nardini recebe novos  
equipamentos e melhora infraestrutura 

Pronto-socorro tem novo diretor médico 

mauá

aPresentação

Quatro novos cardioversores foram distribuídos entre alas de internação e pronto-socorroUTI Neonatal e pediatria receberam 15 novos bilitrons, aparelhos de fototerapia neonatal 

Dra. Adlin Santana Veduato, diretora técnica, prefeito Atila Jacomussi, 
e o novo diretor médico do pS, Dr. Ivan Antonio Martins

O Hospital de Clínicas Dr. Rada-
més Nardini de Mauá tem passado por 
reformulações que já refletem na me-
lhoria do atendimento aos pacientes e 
proporcionam mais conforto para acom-
panhantes. Além de contar com novos 
equipamentos, a maior unidade pública 
de saúde de Mauá está reestruturando 
algumas alas, como a Pediatria.

Entre os equipamentos recém-che-
gados estão oito carrinhos de anestesia 
para o Centro Cirúrgico e Centro Obs-
tétrico, e quatro cardioversores – três 
para o novo Centro de Atendimento 
de Emergência Referenciado/Pronto-
Socorro (reaberto em dezembro) e 
um para o hospital. O cardioversor é 
utilizado para tratamentos terapêuticos 
que podem salvar a vida de pacientes 
em casos de parada cardiorrespiratória, 
por exemplo.

“Além de dar todo o suporte para 
a realização de cirurgias, os novos 
equipamentos representam o que há 
de mais moderno na área da saúde. 
Com isso, o prefeito Atila Jacomussi 
demonstra sua preocupação em ofe-

Durante café da manhã rea-
lizado em 1º de fevereiro, o pre-
feito de Mauá, Atila Jacomussi, 
apresentou o novo diretor médi-
co do pronto-socorro do Hospital 
Nardini. Com vasta experiência 
em gestão de saúde, Dr. Ivan 
Antonio Martins Ferreira assume 
com a missão de supervisionar as 
ações de melhoria que vêm sendo 
implantadas, além de coordenar 
o fluxo de atendimento.

“O Nardini é um equipamento 
de um complexo, que inclui Aten-
ção Básica, Urgência e Emergên-
cia. Mas, quando se fala em saúde 
em Mauá, o foco é o Nardini. Por 

recer o melhor à população e com a 
qualificação do atendimento”, disse 
Dra. Adlin Santana Veduato, diretora 
técnica do hospital.

Outra novidade é a aquisição de 
uma termodesinfectadora. O hospital 
alugava o equipamento para desin-
fecção de material cirúrgico há mais 
de um ano. Para a maternidade, o 
Nardini conta com 15 novos bilitrons. 
Os aparelhos, de fototerapia neonatal, 

estão à disposição dos recém-nascidos 
desde dezembro.

Os equipamentos foram adquiridos 
a partir do envio de emendas federais 
– recursos da ordem de R$ 1,5 milhão 
– para Mauá. Em visita ao hospital, em 
10 de janeiro, o prefeito Atila Jacomussi 
falou sobre os investimentos. “Estamos 
empenhados em qualificar nossa rede, 
da qual faz parte este importante equi-
pamento hospitalar de nossa cidade. A 

saúde em Mauá já vive um novo tempo 
e os novos aparelhos contribuem para 
fortalecer o atendimento aos pacien-
tes”, disse.

REFORMAS
Na Pediatria, o destaque é a pintura 

nova em todos os quartos, resultado 
de parceria com a iniciativa privada. 
As tintas foram doadas pela empresa 
Bela Tintas, de Mauá.

Com recursos próprios, foram rea-
bertos dois novos quartos no 4º andar, 
totalizando seis em funcionamento. Em 
obras, o andar teve uma área liberada 
para ampliar o espaço do hospital e 
reforçar o atendimento.

Até abril, o município prevê investir 
R$ 1,4 milhão na conclusão do novo 
refeitório e da nova cozinha, além de 
anunciar a entrega da nova farmácia, 
totalmente informatizada.

isso, a administração tem o compro-
misso com a qualidade e a humaniza-
ção do atendimento. Nosso objetivo é 
trazer um novo conceito para todo o 
hospital”, salientou o prefeito.

Dr. Ivan convocou os profissio-
nais a colaborarem nesse novo ciclo. 
“Estou chegando para somar e creio 
que, com minha vivência em hospi-
tais, além da gestão e colaboração 
de todos, iremos em frente, sempre 
alinhados com a administração do 
prefeito Atila”, disse.

pERFIL 
Natural de São Paulo, Dr. Ivan é 

formado pela Faculdade de Medicina 

da PUC (Pontifícia Universidade 
Católica) de Curitiba, no Paraná. 
Especialista em Pediatria pela 
Escola Paulista de Medicina, tem 
pós-graduação em Saúde Pública 
e Administração Hospitalar pela 
USP (Universidade de São Paulo). 
É também médico sanitarista e pro-
fessor universitário. Foi duas vezes 
secretário de Saúde de Santana de 
Parnaíba, na Grande São Paulo. 
De 2001 a 2008, esteve à frente 
da Secretaria de Saúde de Cara-
picuíba. Foi ainda superintendente 
do Hospital e Maternidade Amador 
Aguiar e do Hospital Municipal An-
tônio Giglio, ambos em Osasco. 

Fotos: Luciana Silva
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Iniciativa da Prefeitura deve beneficiar 2 mil 
pacientes de Praia Grande

Acidentes de trânsito foram responsáveis por boa parte dos atendimentos em 2017

Hospital Irmã 
Dulce promove 

mutirão de 
catarata

Demanda segue em alta no Complexo Hospitalar

oftalmologia

Praia grande

Números correspondem a todas as unidades sob gestão da Fundação do ABC no município

pacientes passam por triagem e, mediante necessidade, são encaminhados para cirurgias

A aposentada Luiza Maria da Silva 
está eufórica por não precisar mais 
de ajuda para tarefas simples como 
caminhar ou fazer serviços domésti-
cos. Ela foi a primeira paciente a ser 
submetida ao mutirão de cirurgia de 
catarata, dia 29 de janeiro, na unidade 
móvel de oftalmologia, instalada no 
pátio do Hospital Municipal Irmã Dulce 
da Praia Grande. A iniciativa, custeada 
pela Prefeitura, deve beneficiar até 2 
mil pessoas do município. 

Há dois anos aguardando o proce-

dimento por meio de lista do Governo 
do Estado, Dona Luiza corria o risco 
de ficar completamente cega. Por 
ter perdido a visão em um dos olhos 
devido ao glaucoma, o segundo olho 
só lhe permitia ver vultos. “Nem podia 
ir mais à igreja como eu gostava de 
fazer. Era arriscado. Agora estou feliz 
porque vou poder fazer muitas coisas”, 
disse a aposentada.

Ao caminhar já sem ajuda pelo cor-
redor do hospital, a paciente se disse 
surpresa com o resultado. “Achei que 

Em 2017, alguns serviços 
de saúde disponibilizados nas 
unidades mantidas pela Funda-
ção do ABC, em Praia Grande, 
registraram sensível aumento 
em relação ao ano anterior. O 
número de partos e internações 
no Hospital Municipal Irmã Dulce 
(HMID), onde estão as principais 
demandas, cresceram até 5%. No 
movimento cirúrgico, os acidentes 
de trânsito foram responsáveis 
por volume também crescente 
nas especialidades de Trauma/
Ortopedia.

A Unidade de Pronto Atendi-
mento Dr. Charles Antunes Becha-
ra – a UPA Samambaia – foi a que 
mais se destacou, especialmente 
na área de Clínica Médica. Em 
2016, foram 99.311 atendimentos 

sentiria dor, que teria sangue, agulha, 
tampão. Não precisou nada disso. Não 
senti dor alguma”, revelou.

Assim como ela, outros 30 pacien-
tes saíram da cirurgia prontos para 
encarar uma nova realidade em suas 
rotinas. Para concluir o procedimento 
são necessários 15 minutos, segundo 
o cirurgião oftalmológico, Dr. André 
Luiz Ribeiro, responsável pela unidade 
móvel de oftalmologia. “O paciente já 
sai enxergando melhor, mas a recu-
peração total acontece em até uma 

semana”, assegura.
O desempregado Francisco Wil-

son Felix espera há dois anos para 
se livrar da catarata nos dois olhos. 
Próximo da fila, disse estar cheio de 
esperança em retornar ao mercado 
de trabalho. “Agora, espero ter uma 
colocação na minha área e voltar a 
viver normalmente”. O paciente deixou 
a unidade com data agendada para a 
segunda cirurgia. 

Segundo o diretor-geral do Com-
plexo Hospitalar Irmã Dulce, Dr. Ricar-

do Carajeleascow, o centro cirúrgico 
oftalmológico tem capacidade para 
realizar até 100 cirurgias por dia. “O 
número diário a ser feito depende dos 
órgãos regulatórios da fila e do estado 
de saúde do paciente. Além de devol-
ver a visão a quem precisa, com este 
gesto o prefeito Alberto Mourão restitui 
a dignidade e a alegria de viver a cada 
uma delas”, considerou.

A carreta possui dois consultórios 
médicos, três centros cirúrgicos, sala de 
exames oftalmológicos e recepção. 

em hospitais de Santos, Itanha-
ém e Cubatão, além das ações 
que estão sendo implementadas 
pela Prefeitura, a tendência é que 
estes números recuem em 2018”, 
explicou. 

Ainda está sendo contabiliza-
do o total de pacientes de outras 
cidades que recorreram ao aten-
dimento nas unidades da Praia 
Grande. A maternidade do HMID 
é considerada um dos setores 
que mais receberam demandas 
externas, por motivo de indispo-
nibilidade de serviços para a área 
em cidades como Mongaguá e 
Peruíbe, por exemplo. Dos 3.232 
nascimentos, quase 70% foram 
de parto normal, o que representa 
a mesma média de 2016, porém 
com alta de pelo menos 5%. 

contra 109.916, até dezembro do ano 
passado – quase 10 mil a mais, com 
uma média de aproximadamente 5 mil 
pessoas por dia na unidade.

Na porta de entrada do Complexo 
Hospitalar, a maior procura também 

foi para a Clínica Médica. Foram mais 
de 130 mil atendimentos, sendo 4.198 
a mais que em 2016. No socorro em 
casos de traumas ou fraturas, foram 
mais de 51 mil atendimentos.

De acordo com o diretor-geral 

do Complexo Hospitalar Irmã Dulce, 
Dr. Ricardo Carajeleascow, a alta no 
movimento é justificada pela situação 
em que se encontravam unidades hos-
pitalares de cidades vizinhas. “Com 
a oferta de mais serviços de saúde 
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ORTOPEDIA DA FMABC – 
Quatro alunos da Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC) 
participaram em novembro do 
49º Congresso Brasileiro de Or-

topedia (CBOT), em Goiânia. 
Os alunos que apresentaram 
trabalhos acadêmicos foram 
Rafaella Elias Bosco, Beatriz 
Galves Magnoni, Gustavo Fer-

rareto Pires e Lucas Abdo Pe-
reira. Dr. Fernando Roberto (à 
esquerda), coordenador da Liga 
de Ortopedia da FMABC, tam-
bém compareceu ao evento. 

TRAINEE EMÍLIO RIBAS - O 
Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas da Baixada Santista deu 
início ao I Programa de Enfer-

meiro Trainee com duração de 
um ano. O programa seleciona 
e desenvolve jovens com for-
mação superior em enferma-

gem. Os candidatos passaram 
por processo de seleção duran-
te 2017, e os aprovados foram 
convocados em dezembro. 

SÃO CAETANO -  Ana Paula 
Peña Dias (ao centro) tomou 
posse, em 30 de janeiro, do 
cargo de nova diretora de Aten-
ção Básica de São Caetano, 
em evento que contou com 
a presença do prefeito José 
Auricchio Junior e da secretá-
ria de Saúde, Regina Maura 

Zetone. A nova diretora, que 
foi titular da Saúde de Santo 
André em 2017, é especialista 
em Neurologia pela Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP) e mestre 
em Saúde Coletiva pelo Insti-
tuto de Ensino e Pesquisa do 
Hospital Sírio Libanês. 

GUARULHOS – Equipes de 
Segurança do Trabalho e da 
Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) do 

PA Marcia Dirce, de Guaru-
lhos, promoveram entre 15 
e 18 de janeiro treinamento 
para a equipe de enfermagem 

sobre técnicas de montagem 
de caixas de perfurocortan-
tes. Ao todo, 83 funcionários 
foram treinados. 

JANEIRO BRANCO  -  A 
Prefeitura de Santo André 
promoveu em 20 de janeiro 
uma caminhada em prol do 
Janeiro Branco, mês em que 

são intensificadas as ativida-
des referentes à prevenção 
da saúde mental. A iniciativa 
reuniu cerca de 50 pessoas 
pelas ruas centrais da cidade. 

No fim do mês, duas pales-
tras foram ministradas sobre 
o tema: no Centro Hospitalar 
Dr. Newton da Costa Brandão 
e no Teatro Municipal. 

NOTA DE FALECIMENTO 
É com pesar que a Fa-

culdade de Medicina do ABC 
comunica o falecimento, em 
26 de janeiro, do Dr. João 
Paulo Aché de Freitas – pro-
fessor titular de Patologia até 
2008, quando recebeu o títu-
lo de “Professor Emérito”.

No livro histórico “Med 
Coração do ABC”, lançado 
em 2007, o professor de-
clarou: “Estou desde 1968 
na Faculdade de Medicina 
do ABC e fui um dos cinco 
professores que tiveram o 
currículo analisado pelo Mi-
nistério da Educação para 
a autorização de funciona-
mento da FMABC. Na épo-
ca, era patologista na clínica 
particular do professor Ma-

aconteceu

tempo à Faculdade. E não tenho 
a menor dúvida que toda essa 
transformação valeu a pena. Essa 
opção certamente foi uma das 
melhores coisas que acontece-
ram na minha vida” – declarou o 
patologista, em 2007.

No ano seguinte, emocionou-
se durante a cerimônia em que 
foi homenageado com o título 
de Professor Emérito. “Fiz dessa 

rio Degni, que junto com outros 
políticos articulava a criação da 
faculdade no ABC”.

Dr. Aché foi diretor, duas 
vezes vice-diretor e chefe de de-
partamento por diversas oportu-
nidades. “Participo dessa história 
desde o começo e transformei 
minha vida por causa da FMA-
BC. Eu trabalhava em um hospital 
em São Paulo, na minha clínica 
particular, no Hospital do Câncer 
e ainda era professor da então 
Escola Paulista de Medicina. 
Aos poucos fui deixando essas 
funções e passando a me dedi-
car cada vez mais à Faculdade, 
até que fiquei apenas com meu 
laboratório, em meados de 1971. 
Há cerca de cinco anos passei 
meu laboratório particular para 
um colega e hoje dedico todo meu 

faculdade minha vida profis-
sional. Além disso, tive dois 
filhos que vieram trabalhar 
na FMABC e sou casado 
com uma ex-aluna. A Facul-
dade de Medicina do ABC 
significa muito para mim, 
profissional e pessoalmen-
te. Encontrei aqui ambiente 
extremamente favorável e fiz 
muitos amigos”, citou. 

Julio Bastos/pSA

Divulgação/pMSCS
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