
Parceria da Prefeitura de São Bernardo com o Governo do Estado garantiu, em abril, a distribuição dos medicamentos de alto custo 
na unidade do Poupatempo da cidade. Os remédios atualmente são dispensados no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. 

Cerca de 12 mil pacientes serão beneficiados com a medida, que passa a vigorar em maio. Decreto foi assinado 
pelo prefeito Orlando Morando e o governador, João Doria, no Palácio dos Bandeirantes. – Pág. 5

São Bernardo irá distribuir remédios 
de alto custo no Poupatempo
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na nova UPA.
“Realmente está muito mais orga-

nizado. Cheguei, passei pela triagem, 
fui atendida pelo médico e fiz exames. 
Tudo isso, em 30 minutos. Está ótimo”, 

elogiou Isabela Cristina di Loreto, de 22 
anos. A estudante, moradora do bairro 
Nova Gerty, procurou o Hospital Albert 
Sabin para tratar um quadro de pedras 
nos rins. “Saio satisfeita.”

a água baixou, começamos a entender 
a dimensão desta grande tragédia. O 
piso térreo do prédio administrativo 
da FUABC, onde estão instaladas as 
equipes da Central de Convênios, foi 
completamente destruído. Houve perda 
de equipamentos, documentos e mobi-
liários, sem contar a lama e toda a su-
jeira que tomou conta dos ambientes.

Em meio a um cenário caótico, sem 
energia elétrica e tampouco condições 
de trabalho, poderíamos imaginar que 
os funcionários do prédio foram para 
suas casas aguardar por melhores no-
tícias. Mas não foi o que aconteceu. De 
maneira emocionante, nossos colabo-
radores se uniram, vestiram luvas e 
botas, e começaram a retirar entulhos, 
cadeiras, mesas e todo tipo de mate-
rial destruído pela enchente. Desde 
cedo, até o final da tarde, homens e 
mulheres desta Fundação vestiram a 
camisa da instituição, inconformados 
com o desastre ocorrido.

Toda essa mobilização deu resulta-
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Instituições gerenciadas: Faculdade de Medi-
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Santo André; Hospital da Mulher de Santo André; 
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A Fundação do ABC completou 
recentemente 50 anos e acertadamente 
está entre as instituições mais valoro-
sas e tradicionais do Grande ABC. Seu 
prestígio e relevância são notórios, e 
hoje grande parte dos serviços públicos 
de saúde regionais passa obrigatoria-
mente pelos processos de gestão, mo-
delos assistenciais e se beneficiam da 
experiência da entidade.

Diante de uma instituição tão signi-
ficativa e de dimensões tão volumosas 
– são mais de 21 mil funcionários diretos 
–, muitas vezes, pequenos gestos ou 
ações pontuais podem passar desper-
cebidos. Por essa razão, gostaria de 
aproveitar este espaço Editorial para 
destacar um episódio que marcou a 
história da instituição e a minha histó-
ria, particularmente. No mês passado, 
o campus universitário ficou debaixo 
d’água. A forte tempestade que atingiu 
a região do ABC foi responsável por ala-
gamentos inimagináveis, especialmente 
em Santo André, São Bernardo e São 
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Quem somos mensagem

são caetano

Comprometimento e superação
do. Nenhum esforço foi em vão. Quem 
viu a sede da FUABC na segunda-feira 
pela manhã, não acreditava que era a 
mesma instituição no dia seguinte. Gra-
ças à dedicação de nossos funcionários 
ao longo do dia, houve condições para 
que empresas de limpeza seguissem 
trabalhando durante toda a madrugada. 
O resultado, na terça-feira, era impres-
sionante. E o semblante de tristeza e 
inconformismo deu lugar à esperança e 
à satisfação pelo dever cumprido.

Não poderia deixar de mencionar 
esse episódio tão marcante. Foram 
momentos intensos em uma situação 
crítica, cujos resultados institucionais 
poderiam ser devastadores. No entanto, 
não foi o que ocorreu. O que vimos foi 
uma verdadeira aula de solidariedade, 
união, comprometimento, responsabili-
dade e vontade de virar o jogo. Graças a 
este esforço coletivo, viramos! Obrigado 
a todos os funcionários, que de maneira 
voluntária e espontânea demonstram 
seu amor pela FUABC.

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

Jornal Saúde ABC: Produção: Departamento 
de Comunicação e Marketing da FUABC. Tex-
tos: Eduardo Nascimento e Maíra Sanches; 
Editoração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio 
Operacional (Textos e Fotos): Eduardo Nasci-
mento, Fernando Valini, Luciana Ferreira,  Maíra 
Sanches, Kamila Saar Donato, Fausto Piedade, 
Renata Aranha e Regiane Meira. Fundadores 
(1996): Dr. Marco Antonio Espósito, Dr. Milton 
Borrelli e Dr. João Hallack; Contatos: noticias@
fuabc.org.br ou (11) 2666-5431.

Caetano. Em algumas residências, a 
água ultrapassava dois metros de altura. 
A Fundação não foi poupada.

Desde a madrugada, do domingo 
para segunda-feira, as notícias já co-
meçavam a chegar. A preocupação 
aumentava proporcionalmente ao tem-
po que se passava e à chuva que não 
cessava. E quando o dia amanheceu e 

Dr. Luiz Mario pereira de Souza gomes
presidente da FUABC

A princípio, a reorganização do 
sistema de atendimento de urgência 
e emergência na rede de Saúde de 
São Caetano já tem a aprovação da 
população. Iniciado dia 23 de março, 
o novo modelo resulta em serviços 
mais ágeis e eficientes. A reestrutura-
ção foi possível com a reinauguração 
do Hospital Municipal de Emergências 
Albert Sabin (Rua Aurélia, 101, bairro 
Santa Paula) e a inauguração da UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) 24h 
Engenheiro Julio Marcucci Sobrinho, 
em prédio anexo.

No novo modelo, os portadores 
do CidCard (e futuramente do Cartão 
São Caetano) devem buscar atendi-
mento no Hospital Albert Sabin. Os 
que não possuem o CidCard são 
atendidos na UPA.

O atendimento infantil (até 14 anos) 
permanece no Hospital Infantil Már-
cia Braido para quem tem o CidCard. 
Quem não possui o cadastro é atendido 

pacientes elogiam início dos atendimentos de urgência e emergência no novo modelo

População aprova reorganização dos atendimentos de Saúde
A reorganização do sistema de aten-

dimento de urgência e emergência de São 
Caetano mantém os princípios do SUS: 
equidade, integralidade e universalidade. 
Ou seja: o atendimento é assegurado a 
todos, a qualquer hora do dia.

Com a reforma e a nova UPA, o 
número de leitos saltou de 18 para 38. 
O Sabin tem capacidade para realizar 
10 mil atendimentos por mês, incluin-
do exames laboratoriais, radiografias, 
tomografias e ultrassonografias. Já 
a UPA tem capacidade para 10 mil 
atendimentos adultos por mês, além 
de outros 3.500 infantis – também in-
cluindo exames laboratoriais.

Dentro da estratégia de saúde es-
tão inseridos o prontuário eletrônico e o 
plantão médico 24 horas de profissionais 
da FIDI (Fundação Instituto de Pesquisa 
e Estudo de Diagnóstico por Imagem), 
para sanar eventuais dúvidas sobre os 
laudos dos exames. A medida resulta 
em diagnósticos mais precisos.

Junior Camargo/pMSCS
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des propostas. “O objetivo central foi 
mostrar que o brincar é para todos. To-
das as crianças, independentemente de 
terem ou não algum tipo de deficiência, 
devem brincar. É por meio desse tipo 
de atividade que ocorre o desenvolvi-

mento cognitivo, motor e sensorial”, ex-
plica a terapeuta ocupacional do Centro 
de Reabilitação Pulmonar da FMABC, 
Juliana Oliveira, que também integra a 
equipe multiprofissional do Centro de 
Referência em Doenças Raras.

fmabc

O Centro de Referência em Doen- 
ças Raras do Centro Universitário Saú-
de ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC organizou em 16 de março a pri-
meira edição do evento “Um dia para os 
raros”, que contou com atendimentos 
gratuitos e orientações com especialis-
tas em diversas áreas da Saúde. Com 
objetivo de diminuir a fila de espera 
para o serviço de doenças raras nos 
sete municípios que integram o Grande 
ABC, as atividades ocorreram das 7h 
às 15h, no campus universitário em 
Santo André, com apoio do Grupo de 
Atenção Integral a Doenças Raras da 
FMABC, Instituto Vidas Raras e CdLS 
Brasil - Associação Brasileira Síndrome 
Cornélia de Lange.

Ao todo foram atendidos 63 pacien-
tes, a maioria crianças. O sistema de 
Regulação da Secretaria de Saúde de 
Santo André encaminhou 43 pacien-
tes, que passaram por triagem médica 
e, em seguida, por especialistas em 
doenças raras nas áreas de Hemato-
logia, Endocrinologia, Pneumologia, 
Neurologia Pediátrica, Genética Clíni-
ca, Dermatologia, Ortopedia e Terapia 
Ocupacional. Outras 20 crianças foram 
encaminhadas pelas ONGs parceiras 
do evento e as famílias puderam re-
ceber orientações, conversar com os 
especialistas e tirar dúvidas.

“Temos que aproveitar todas as 
oportunidades para sensibilizar autori-

dades e a população em geral sobre a 
questão das doenças raras e a neces-
sidade de mais serviços especializados 
no País, que viabilizem diagnósticos 
precoces e tratamentos adequados. 
Hoje temos 13 milhões de pessoas no 
Brasil com algum tipo de doença rara e 
as políticas públicas precisam se ade-
quar a este cenário atual”, considera a 
professora de Imunologia da Faculdade 
de Medicina do ABC e coordenadora 
do Centro de Referência em Doenças 
Raras, Dra. Anete Grumach.

A ação “Um dia para os raros” ocor-
reu em comemoração pelo Dia Mundial 
das Doenças Raras – celebrado oficial-
mente em 28 de fevereiro. Segundo 
definição da Organização Mundial da 
Saúde, a doença rara caracteriza-se 
como aquela que afeta até 65 pessoas 
a cada 100 mil indivíduos – ou seja, 1,3 
pessoa num grupo de 2 mil. O proble-
ma atinge aproximadamente 5% da 
população, comprometendo milhões de 
pessoas ao redor do mundo. Estima-se 
que 80% dos casos têm origem gené-
tica e 50% afetam crianças – sendo 
que 30% morrem antes dos 5 anos de 
idade. Até o momento, cerca de 8 mil 
doenças raras já foram identificadas, 
cujas características principais são a 
natureza complexa, a evolução crônica 
e debilitante. Essas particularidades, 
associadas ao acesso limitado aos tra-
tamentos e serviços especializados, 

Centro de Doenças Raras tem atendimentos
gratuitos durante “Um dia para os raros”

Ação em 16 de março também contou com espaço para atividades psicomotoras e estimulação sensorial de crianças

Equipe multiprofissional foi composta por especialistas em diversas áreas das doenças raras

A Liga de Ginecologia e 
Obstetrícia da Faculdade de 
Medicina do ABC e a Regional 
Grande ABC da Associação de 
Obstetrícia e Ginecologia de São 
Paulo (SOGESP) participaram em 
13 de abril da 22ª Maratona da 
Saúde Dr. Claudio Zago – ativi-

são bernardo

dade do Rotary Club de São Bernar-
do do Campo Norte, que teve apoio 
da Prefeitura. Com foco em ações 
voltadas à promoção da saúde e da 
qualidade de vida, o evento das 9h 
às 16h teve lugar na Praça da Igreja 
do Rudge Ramos, com realização de 
orientações e exames gratuitos.

As equipes da FMABC e da So-
gesp estiveram responsáveis por uma 
tenda temática sobre “Osteoporose”, 
onde os pacientes puderam conversar 
com especialistas e tirar dúvidas, além 
de realizar gratuitamente dois tipos de 
exames: teste de sarcopenia e ultrassom 
de calcâneo.

Liga de Ginecologia e SOGESP ABC 
participam de Maratona da Saúde

têm grande repercussão no cotidiano 
de milhões de famílias.

DIVERSÃO E ESTIMULAÇÃO
Como a maioria dos pacientes aten-

didos no mutirão era criança, ao longo 
de todo o dia houve espaço montado es-
pecificamente para diversão, atividades 
psicomotoras e estimulação sensorial. 
Alunos dos cursos de Fisioterapia, Te-
rapia Ocupacional, Medicina e Farmácia 
coordenaram as ações, com apoio da 
ONG Sorrir é Viver e de voluntários da 
Clínica Aptos de Santo André.

Musicoterapia, boliche, piscina de 
grãos, jogos de arremesso e pranchas 
de equilíbrio estiveram entre as ativida-

Ação foi voltada à promoção da saúde e qualidade de vida

Ao todo foram atendidos 63 pacientes na FMABC
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um novo padrão de atendimento, com 
estrutura, tudo novo e acredito que será 
muito mais humanizado e com carinho 
para todos”, comemorou.

QUALISAÚDE
A Policlínica e Clínica da Família 

Humaitá é o 12º equipamento inaugura-
do com o padrão Qualisaúde. Em 2018 

foram inaugurados UPA Bangu, UPA 
Jardim Santo André, Clínica da Família 
Jardim Cipreste, Policlínica Campestre, 
Policlínica Jardim Bom Pastor, Centro 
Médico de Especialidades Xavier de 
Toledo, Policlínica Parque Novo Ora-
tório, Centro Médico de Especialidades 
Referência em Infectologia, Centro de 
Distribuição de Medicamentos, Centro 

de Diagnósticos do CHM e o Complexo 
Regulador Municipal, responsável pela 
gestão das vagas por consultas e exa-
mes da rede.

Além da Policlínica Humaitá, a pre-
visão é de que três outros equipamentos 
modernizados pelo Qualisaúde sejam 
entregues até julho: UPA Perimetral, Rea-
bilita e Policlínica Parque das Nações.

Equipamento é o 12º revitalizado com o padrão Qualisaúde; capacidade de atendimento aumentará de 4 mil para 10 mil por mês

Formação inclui utilização de rapel para salvar vítimas, atuação em locais confinados e resgate em veículos

Santo André entrega Policlínica e 
Clínica da Família Vila Humaitá

Dando continuidade às entregas 
realizadas pelo Programa Qualisaúde, 
a Prefeitura de Santo André inaugurou dia 
14 de abril a Policlínica e Clínica da Fa-
mília Humaitá. O equipamento, localizado 
à Rua Fernando de Mascarenhas, 191, 
começou a funcionar no dia seguinte, das 
7h às 17h, e conta com médicos genera-
listas, pediatra, ginecologista, dentistas, 
geriatras, além de oferecer atendimento 
de enfermagem como curativo, vacina, 
coleta de exames laboratoriais, coleta de 
papanicolau, administração e dispensa-
ção de medicamentos, teste rápido de 
gravidez, sífilis, hepatite B/C e HIV.

O prefeito Paulo Serra esteve presen-
te na inauguração e destacou que, tanto 
as outras unidades quanto a Policlínica, 
contam com mais atendimentos médicos 
e estrutura diferenciada no padrão Quali-
saúde. “Nesta unidade mais que dobramos 
o número de atendimentos, de 4 mil para 
10 mil por mês. Além disso, temos novas 
especialidades que não devem nada ao 
atendimento privado. É uma reconstrução. 
Essa é uma nova unidade de saúde para 

a Vila Humaitá e a população do entorno. 
Esperamos que, proporcionalmente a esse 
sentimento e expectativa que estou vendo 
hoje, seja o carinho da nossa população 
para deixarmos a saúde cada vez melhor”, 
destacou. 

A unidade, que teve investimento 
de R$ 1,5 milhão, foi inaugurada com 
totem de senha, duas salas de espera, 
três pontos de atendimento na recepção, 
quatro consultórios e brinquedoteca. Um 
dos grandes diferenciais desta unidade 
é a implantação de três equipes de Es-
tratégia Saúde da Família (ESF), o que 
vai possibilitar o aumento de 4 mil para 
10 mil atendimentos mensais.  

Maria Helena de Carvalho Lira, mo-
radora do bairro, participou da entrega 
da nova unidade de saúde da Vila Hu-
maitá e aprovou o que viu. “Quando a 
unidade foi fechada para essa completa 
revitalização, a população do bairro não 
compreendeu muito bem e cobrávamos 
todos os dias para ter o nosso equipa-
mento de volta. Achávamos que ela não 
reabriria, mas não, hoje eu vi que há 

InauguraÇÕes

Equipes do SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência) 
de Santo André participaram dia 20 
de março do treinamento de aten-
dimento pré-hospitalar. A formação 
beneficiou 35 profissionais da equi-
pe multidisciplinar, que integraram a 
iniciativa no dia de folga. Também 
participaram cinco profissionais do 
SAMU de Mauá e dez médicos re-
sidentes de Pediatria da Faculdade 
de Medicina do ABC.

O treinamento organizado pelo 
SAMU, em parceria com o grupo 
Stilo, foi dividido em um circuito com 
seis bases, sendo elas de avaliação 

capacItaÇão

primária (verificação da gravidade do pa-
ciente); avaliação secundária (avaliação 
dos sinais vitais e histórico do paciente); 
salvamento veicular; salvamento em 
local de difícil acesso com rapel; retirada 
em locais confinados e imobilização. 

“No final do ano nós identificamos 
a necessidade de realizar uma capaci-
tação diferente para os profissionais do 
SAMU de Santo André. Observamos que 
o foco era em treinamento de emergên-
cias clínicas voltado para reanimação 
cardiopulmonar, mas havia necessidade 
de um treinamento voltado ao atendi-
mento de trauma. Temos nesse espaço, 
que nos foi cedido gratuitamente, seis 

bases avaliando todos os tipos de aten-
dimentos traumáticos, incluindo a parte 
clínica”, afirmou o coordenador geral do 
SAMU, Eduardo Fernando Souza.

A residente de pediatria da Faculda-
de de Medicina do ABC, Ana Carolina Ne-
meth Calvo, elogiou a iniciativa. “Participei 
da simulação de ambiente fechado, agora 
vou fazer o rapel. Esse tipo de situação 
a gente não aprende da faculdade. Não 
temos tanto contato com a prática e são 
situações que nos tiram da nossa zona 
de conforto. Nunca participei de nenhum 
treinamento desse estilo em que existem 
múltiplas vítimas. Você tem que escalar, 
entrar em ambiente fechado e escuro. Já 

Equipe do SAMU é treinada sobre atendimento pré-hospitalar

Helber ággio/pSA

Alex Cavanha/pSA

Também participaram cinco profissionais do SAMU de Mauá e dez médicos 
residentes de pediatria da FMABC 

aprendi muito aqui”.
Ao todo, 105 profissionais já foram 

capacitados neste ano. Esta é a segun-

da iniciativa do tipo realizada em 
2019 e novos treinamentos serão 
realizados no mês de abril. 

Prefeito Paulo Serra durante evento de entrega da nova unidade, que recebeu R$ 1,5 milhão em investimentos
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Ato oficial reuniu governador João Doria e prefeito Orlando Morando no Palácio 
dos Bandeirantes; distribuição será iniciada no Poupatempo

São Bernardo  
terá descentralização  

de medicamentos  
de alto custo

A cidade de São Bernardo regis-
trou dia 3 de abril uma importante 
conquista em relação aos serviços 
de Saúde do município: a descen-
tralização da farmácia de alto custo. 
O decreto que oficializa a unidade 
do Poupatempo de São Bernardo 
para a retirada de medicamentos 
de alto custo para os moradores da 
cidade foi assinado no Palácio dos 
Bandeirantes. A solenidade contou 
com a presença do governador João 
Doria, do prefeito Orlando Morando, 
da deputada estadual Carla Morando, 
do vice-prefeito e secretário de Ser-
viços Urbanos, Marcelo Lima, e dos 
secretários Coronel Carlos Alberto 
dos Santos (Segurança Urbana) e 
Delson José Amador (Transportes e 
Vias Públicas). O atendimento será 
iniciado em até 30 dias. 

“A descentralização da farmácia 

de alto custo é uma demanda anti-
ga dos moradores do Grande ABC. 
Ainda como presidente do Consórcio 
Intermunicipal, levei este pedido ao 
ex-governador Geraldo Alckmin, que 
havia autorizado a realização de um 
projeto piloto em São Bernardo, em 
março de 2018. A ação foi aprovada 
pela Secretaria de Estado da Saúde 
e só agora, com o governador João 
Doria, conseguimos essa importante 
conquista para São Bernardo. O aten-
dimento será feito em parceria com a 
Prefeitura. Tenho certeza de que esta 
ação levará muito mais qualidade de 
vida e respeito à população”, afirmou 
o prefeito Orlando Morando. 

O chefe do Executivo acredita 
que a medida poderá ser estendida 
para outras cidades da região. “É 
natural que se cumpra todo o tra-
balho feito pelo Consórcio e que a 

descentralização seja expandida para 
outros municípios. Entretanto, neste 
primeiro momento, a medida, além de 
beneficiar diretamente os moradores 
de São Bernardo, também contempla 
os demais pacientes, pois haverá a 
redução do número de pessoas para 
a retirada dos remédios no Hospital 
Mário Covas de Santo André”, com-
plementou Morando. 

DISTRIBUIÇÃO 
Aproximadamente 12 mil pacien-

tes de São Bernardo poderão retirar 
os seus medicamentos da unidade do 
Poupatempo, no Centro. Este número 
corresponde a 35% do total de pa-
cientes atendidos mensalmente pela 
farmácia de alto custo localizada no 
Hospital Estadual Mário Covas, em 
Santo André, que hoje atende mais 
de 35 mil pacientes por mês.

conQuIsta

Primeira-dama e deputada estadual Carla Morando, prefeito Orlando Morando e o governador, João Doria

gabriel Inamine/pMSBC

Prefeito Orlando Morando visitou andamento das obras no fim de março 

Em breve, a população de São 
Bernardo será beneficiada o com 
maior Centro de Atenção Psicossocial 
da cidade. As obras de construção do 
CAPS do Jardim Farina – localizado 
na Avenida Walace Simonsen, 1.900, 
no bairro Nova Petrópolis –, seguem 
em ritmo acelerado.  O espaço foi vis-
toriado dia 26 de março pelo prefeito 
Orlando Morando e pelo secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple.

A conclusão das obras depende 
da finalização das intervenções viá-
rias do entorno da nova unidade de 
Saúde, que está sendo construída 
em área de 990m² e conta com salas 
de atendimento individual, dormitó-
rios, salas de atendimento coletivo, 
salas para atividade de terapias ocu-
pacionais, entre outras áreas.  

“Estou muito satisfeito. Acre-
dito que nos próximos 30 dias, 
se o cronograma se cumprir, 
poderemos entregar a nova uni-
dade de Saúde. Será um novo 
CAPS, com estrutura apropriada, 
moderna e atendimento de qua-
lidade aos moradores do Jardim 
Farina, Nova Petrópolis, Baeta 

Neves e Vila São Pedro”, explicou 
Morando.

A nova unidade será espe-
cializada no acompanhamento de 
pacientes com mais de 18 anos e 
que apresentem transtornos mentais 
graves e persistentes. O serviço terá 
funcionamento 24 horas. Por mês, 
serão realizados, em média, 2.500 
atendimentos.

“Estamos dando um grande 
passo para a Saúde. O tratamento 
atual acontece em uma casa aluga-
da. Neste novo prédio, atenderemos 
a todos de forma mais apropriada 
e com muito respeito”, disse o res-
ponsável pela pasta de Saúde, Dr. 
Geraldo Reple.

São Bernardo conta com uma 
ampla rede de atenção psicosso-
cial. Ao todo, o município conta com 
32 psiquiatras e 17 psicólogos que  
atuam em nove CAPSs e na Unidade 
de Pronto Atendimento Psiquiátrico. 
Além disso, todas as Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs) possuem auxílio 
psicológico, onde os pacientes são 
atendidos e se necessário encaminha-
dos para tratamento nos CAPSs.

saúde mental

Obras do CAPS 
Farina avançam em 

ritmo acelerado
Será o maior Centro de Atenção Psicossocial da cidade, com 

capacidade para atender 2.500 pacientes por mês
gabriel Inamine/pMSBC
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mecânica foi de 40%.
“Somando as três topografias 

reduzimos as nossas infecções em 
56%, o que nos coloca em destaque 
dentro do projeto, fruto de muitos es-
forços oriundos do engajamento de 
nossos colaboradores”, enfatiza o 
enfermeiro Rodrigo Brolo, gerente 
de Qualidade do HEMC.

Os números que confirmam 
a redução da infecção na terapia 
intensiva são comemorados pela 
direção do HEMC. O diretor-geral, 
Dr. Desiré Carlos Callegari, explica 
que os resultados refletem a perma-
nente preocupação com a qualidade 
e segurança do paciente. “Estamos 
determinados a participar de todos 

os programas e projetos que tenham 
como objetivo melhorias e aperfei-
çoamento dos processos e dos 
profissionais de saúde. Este é mais 
um exemplo dos bons resultados 
alcançados por meio do comprome-
timento de nossos colaboradores, 
bem como da agenda da qualidade 
e segurança”, enfatizou.

Trabalho do Ministério da Saúde evitou infecções em 558 pacientes no último ano; projeto conta com 119 hospitais de todo Brasil

Destaque nacional, Hospital Mário Covas  
reduz em 56% índice de infecção hospitalar

O Hospital Estadual Mário Covas, 
em Santo André, está entre os desta-
ques do projeto colaborativo “Melho-
rando a Segurança do Paciente em 
Larga Escala no Brasil”, pelo qual 
alcançou redução de 56% de infec-
ções hospitalares na área de terapia 
intensiva. Ao todo, a iniciativa conta 
com envolvimento de 119 hospitais. 
Segundo a organização, o trabalho 
evitou infecções em 558 pacientes 
no último ano.

Focado na adoção de novos há-
bitos e cuidados com os pacientes, 
o projeto é desenvolvido pelo Minis-
tério da Saúde, em parceria com os 
cinco hospitais de excelência que 
participam do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional 
do SUS (PROADI-SUS): Hospital 
Sírio-Libanês, Hospital Israelita Albert 
Einstein, Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, Hospital do Coração e Hos-
pital Moinhos de Vento, este no Rio 
Grande do Sul. Também integra a 
iniciativa o Institute for Healthcare 

Improvement (IHI), referência em 
evitar óbitos a partir do respeito às 
práticas seguras de saúde.

A meta estipulada é a redução 
de 50% das incidências de infecções 
até 2020. Estima-se que, no Brasil, a 
taxa de infecções hospitalares atinja 
14% das internações. Em São Paulo, o 
‘Mário Covas’ participa do grupo de 24 
unidades de saúde que realiza mobili-
zação e capacitação de profissionais 
em sessões de aprendizagem para 
avaliação de indicadores, troca de ex-
periências e análise de resultados.

RESULTADOS EXpRESSIVOS
Os resultados alcançados no 

Hospital Estadual Mário Covas em 
2018 são expressivos. A redução 
de infecções do trato urinário asso-
ciado ao uso de cateter vesical foi 
de 73%, a queda de infecções de 
corrente sanguínea associada ao uso 
de cateter venoso central alcançou 
32%, e a diminuição na densidade de 
pneumonia associada à ventilação 

seguranÇa do pacIente

Durante encontro para apresentação dos resultados, em março, o Dr. Caio Fernandes, coordenador da UTI 4; gisele Rabelo,
enfermeira da Qualidade; Dr. Alexandre Cruz Henriques, diretor técnico do HEMC; e Rodrigo Brolo, enfermeiro e gerente de Qualidade

Divulgação

Dia 10 de abril o reitor do 
Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC, Dr. David Uip, rece-
beu o prefeito de São Caeta-
no, José Auricchio Júnior, e a 
vice-presidente da Fundação 
do ABC e diretora de Saúde 
do município, Dra. Adriana 
Berringer, em visita institucio-
nal ao campus universitário, 
em Santo André. 

“Foi um momento espe-
cial, em que fui recebido pelo 
reitor da instituição, o profes-
sor doutor David Uip - um dos 
principais infectologistas do 

O Centro Hospitalar 
do Sistema Penitenciário 
(CHSP), gerido pela Fun-
dação do ABC, organizou 
em março algumas ações 
relativas ao Dia Internacio-
nal da Mulher, comemora-
do dia 08/03.

Em 13 de março, a 
unidade o fereceu um 
café da manhã para as 
funcionárias e promoveu 
uma palestra com profis-
sionais do CRAVI (Centro 
de Referência de Apoio 
à Vítima) e Defensoria 
Pública. A atividade foi 

VIsIta InstItucIonal comemoraÇão

Reitoria do Centro Universitário Saúde 
ABC recebe prefeito de São Caetano

Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário 
celebra o Mês das Mulheres

Divulgação/pMSCS

José Auricchio Júnior, Dra. Adriana Berringer e Dr. David Uip

Funcionárias participaram de palestras e ganharam café da manhãBrasil - para estreitarmos ainda 
mais os laços entre Prefeitura e 
faculdade visando o ensino e a 
saúde. Com esta proximidade, 
abrimos caminho para o debate de 
políticas públicas que certamente 

comandada pela psicólo-
ga Priscila Santos Martins 
D'Auria e pelo defensor pú-
blico Marcos Gomes.

Já no dia 20 de março, 

contribuirão para a constante 
qualificação dos serviços que 
oferecemos à população”, 
disse o prefeito. Os três 
gestores são graduados em 
Medicina pela FMABC. 

além do café da manhã, foi 
realizada uma palestra so-
bre feminicídio com a Dra. 
Rosmary Corrêa, delegada 
e ex-deputada estadual.
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Centro de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina do ABC recruta pacientes para tratamentos gratuitos com medicações de ponta

Medicina ABC abre vagas em novos
estudos sobre artrite psoriásica

O Centro de Pesquisa Clínica do 
Centro Universitário Saúde ABC / Facul-
dade de Medicina do ABC (FMABC), em 
Santo André, está com vagas abertas 
em novos estudos sobre artrite psoriási-
ca, uma doença inflamatória que atinge 
até 40% dos pacientes com psoríase e 
tem como característica principal dores 
nas articulações. Os tratamentos são 
gratuitos e de grande relevância para 
os pacientes, que podem se beneficiar 
de terapias modernas e medicamentos 
novos, inclusive da classe dos imuno-
biológicos, que estão entre os mais 
promissores do mercado.

Interessados em participar dos 
estudos clínicos devem ter mais de 
18 anos, diagnóstico confirmado da 
doença e preencher questionário dis-
ponível no link https://bit.ly/2WXhLSC. 
As inscrições estarão abertas até o final 
de maio de 2019. Mais informações 
no telefone (11) 4317-0405 ou pelo 
WhatsApp (11) 94129-1254.

ARTRITE pSORIáSICA
A psoríase é uma doença crôni-

ca inflamatória não contagiosa, que 
impacta diretamente a qualidade de 
vida dos pacientes. Atinge cerca de 
3% da população mundial, sendo 
bastante frequente na faixa etária 
de 20 a 40 anos. Entre as principais 
características da psoríase está o 
aparecimento de lesões róseas ou 
avermelhadas recobertas por esca-
mas 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, 
por toda a pele e nas articulações. 
Trata-se de uma doença cíclica, cujos 
sintomas desaparecem e reaparecem 
periodicamente.

Entre 30% e 40% das pessoas 
com psoríase podem apresentar in-
flamações nas articulações – a artri-
te psoriásica –, que manifesta dor e 

inchaço nas articulações das mãos, 
pés, joelhos e tornozelos, dor lombar 
e inchaço nos tendões – em especial 
no tendão de Aquiles. 

“É uma doença diretamente re-
lacionada a pacientes com psoríase, 
tanto homens quanto mulheres. Aco-
mete principalmente os ligamentos, 
tendões e articulações, com queixas 
frequentes de ‘dores nas juntas’. Em 
torno de 40% dos pacientes têm 
histórico familiar de parentes de pri-
meiro grau que também convivem 
com a doença. Apesar de ainda não 
conseguirmos prevenir a ocorrên-
cia, o diagnóstico e o tratamento 
adequados são fundamentais, a fim 
de melhorar a qualidade de vida 
dos pacientes e prevenir deformi-
dades irreversíveis”, explicam as 
médicas reumatologistas e pesqui-
sadoras responsáveis pelo estudo, 
Dra. Anna Maura Fernandes e Dra. 
Sonia Loduca Lima.Para participar, 

reumatologIa

os pacientes devem se enquadrar 
nos perfis de cada pesquisa, obe-
decendo a critérios de inclusão e 
exclusão. Vale destacar que o Cen-
tro de Pesquisa Clínica da FMABC 

não realiza o diagnóstico das do-
enças – ou seja, é necessário que 
o paciente já tenha a confirmação 
da patologia por meio de avaliações 
médicas anteriores e exames.

A disciplina de Neurologia do 
Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), por meio do Ambulatório 
de Distúrbios do Movimento, reali-
zou dia 13 de abril palestra gratuita 
em comemoração ao Dia Mundial 
de Conscientização da Doença de 
Parkinson. Aberta à população, a 
atividade ocorreu no Prédio Central 
da FMABC. O tema em destaque 
foi “Saúde da voz na doença de Pa-
rkinson”, sob responsabilidade da 
fonoaudióloga Alice Estevo Dias.

Um dos pontos abordados du-
rante o evento foi sobre os benefí-
cios do canto na doença de Parkin-
son. Um paciente cantou e tocou 
a canção “Carinhoso”, clássico da 

conscIentIzaÇão

Estima-se que 1% da população mundial com mais de 65 anos sofra com o problema

MedABC organiza palestra pelo ‘Dia Mundial da Doença de Parkinson’

música popular brasileira composto 
por Pixinguinha.  

A doença de Parkinson é uma patolo-
gia neurológica que afeta os movimentos. 
Segundo a Associação Brasil Parkinson, 
o problema decorre da degeneração de 
células nervosas (neurônios) situadas 
na região cerebral conhecida como 
substância negra. Incurável, de caráter 
progressivo e lento, a doença ainda tem 
causa desconhecida e apresenta entre os 
principais sintomas: tremor em repouso, 
rigidez muscular, diminuição e lentifica-
ção dos movimentos, dificuldade para 
falar e engolir, diminuição do volume da 
voz (voz baixa), diminuição da percepção 
de cheiros e odores, distúrbio do sono, 
depressão, apatia, desânimo, diminuição 
da expressão facial, dificuldade para an-

dar e diminuição do balançar dos braços 
ao caminhar, obstipação intestinal, pele 
mais oleosa e, em alguns casos, derma-
tite seborreica e câimbras.

O diagnóstico é clínico, por meio 
da história do paciente e avaliação neu-
rológica. “A doença de Parkinson pode 
atingir qualquer pessoa. É mais comum 
em idosos, com os primeiros sintomas 
geralmente a partir dos 50 anos. Estima-
se que 1% da população mundial com 
mais de 65 anos sofra com o problema. 
Diferentemente da doença de Alzheimer, 
pacientes com Parkinson não têm afeta-
das a memória e a capacidade intelectual 
na fase inicial”, detalha a professora de 
Neurologia da FMABC e coordenadora do 
Ambulatório de Distúrbios do Movimento, 
Dra. Margarete de Jesus Carvalho. Paciente fez apresentação musical durante evento

Reprodução
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Funcionários participaram de aulas de ginástica laboral em vários setores assistenciais

Presença do pai nos primeiros dias de vida fortalece vínculo com o bebê Pais e mães recebem certificação após participação no programa

O Hospital da Mulher de Santo 
André realizou nos dias 10 e 11 
de abril um Circuito da Saúde. Em 
comemoração à semana da saúde, 
o evento contou com orientações, 
atendimentos gratuitos, exames e 
ginástica laboral. A ação, que teve 
colaboração da Prefeitura de Santo 
André e do Departamento de Vigi-
lância à Saúde, aconteceu na parte 
externa da unidade. O Dia Mundial 
da Saúde é comemorado em todo o 
mundo dia 7 de abril.

Mais de 50 pessoas passaram 
pelo evento ao longo dos dois dias, 
entre eles estudantes, funcionários, 
voluntários e usuários. Com tendas 
montadas atrás do anfiteatro, servi-
ços como aferição de pressão arterial 

e teste de diabetes (glicemia capilar) 
foram oferecidos pelo Instituto Po-
lígono de Ensino, que encaminhou 
diversos alunos para a realização 
dos exames, acompanhados por 
professores responsáveis.

O evento teve participação da 
nutricionista Luciene Barbosa dos 
Santos, que orientou os participantes 
a respeito da alimentação, quantida-
de de gordura, óleo e açúcar nos ali-
mentos. O personal trainer Luiz Paulo  
Domenich percorreu os setores assis-
tenciais: Centro de Parto, Patologia 
Obstétrica, Pronto Atendimento e Ma-
ternidade e deu aulas de ginástica la-
boral in loco para os colaboradores.

O evento contou, ainda, com 
um SPA facial e de mãos realizado 

O Hospital da Mulher de Santo An-
dré passará a disponibilizar no curso 
de gestante a entrega do certificado 
de paternidade responsável. A ação 
visa proporcionar que os pais possam 
ampliar a licença-paternidade de cinco 
para 20 dias. 

A iniciativa visa reiterar a importância 
da presença do pai no processo de for-
mação da criança, em cada trimestre da 
gestação, na participação das consultas 
e pré-natal, bem como nos cuidados com 
o bebê e planejamento do futuro. Durante 
o curso os pais e futuras mamães têm, 
ainda, a oportunidade de conhecer as 
dependências do hospital como o Centro 
de Parto, Pré-Parto e a Maternidade. 

A ampliação do período de licença-
paternidade está prevista na Lei n° 13.257, 
sancionada em 8 de março de 2016, no 
Dia Internacional da Mulher. Essa legisla-
ção modificou uma lei de 2008 que já havia 
ampliado o tempo de licença-maternidade 
de quatro para seis meses. 

santo andré

benefícIo

Hospital da Mulher comemora
o Dia Mundial da Saúde

Unidade montou durante dois dias um Circuito da Saúde com exames, ginástica laboral e orientações nutricionais 

Medida visa proporcionar que pais possam ampliar licença-paternidade de cinco para 20 dias

Unidade adota certificado de paternidade responsável em cursos de gestante

A licença-paternidade ampliada é 
válida para as cerca de 19 mil empresas 
do País participantes do Programa Em-
presa Cidadã. O funcionário deve solicitar 
o benefício em até dois dias úteis após o 
parto, mas deve comprovar participação 
em programa ou atividade de orientação 
sobre paternidade responsável. 

Para a médica neonatologista 

do Hospital da Mulher, Sueli Bispo, 
o cuidado direto pelo pai nos primei-
ros dias em casa ajuda a fortalecer 
o vínculo com o bebê. “Além disso, 
a presença paterna na primeira in-
fância da criança também aumenta a 
quantidade de estímulos cerebrais. Os 
pais que conseguem duas semanas 
ou mais de licença se tornam bem 

mais propensos a continuar ajudando 
nas tarefas domésticas nove meses 
depois”, explica.

O curso de gestante do Hospital 
da Mulher acontece bimestralmente e 
reforça a importância da presença e o 
apoio do pai antes, durante e depois 
do parto. O último curso foi realizado 
em 29 de março. 

O certificado de paternidade res-
ponsável visa comprovar que o funcio-
nário participou do curso de gestante 
e das atividades realizadas durante o 
programa. Além do certificado, a Car-
tilha da Gestante também foi entregue 
repaginada às pacientes. O material 
traz mais informações e novidades 
para as pacientes. 

por representantes da empresa de 
produtos estéticos Hinode. Também 
foram oferecidos alguns petiscos pelo 

Sam’s Club, clube de compras do 
grupo Walmart. 

O chamado “Circuitão da Saúde” 

visa a promoção da saúde e a preven-
ção de doenças como hipertensão, 
diabetes, colesterol, obesidade, etc. 

Alex Cavanha/pSA
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Médico, prefeito José Auricchio Júnior participou dos primeiros atendimentos

Os cuidados médicos em São Cae- 
tano estão ainda mais próximos da po-
pulação. Condição estabelecida com 
a Carreta Saúde em Movimento, parte 
da estratégia do programa homônimo 
da Prefeitura, responsável por des-
centralizar o atendimento. A unidade 
móvel foi entregue em cerimônia rea- 
lizada dia 17 de março, na Praça dos 
Imigrantes, na Avenida Presidente 
Kennedy, e percorreu diversos bairros 
entre 16 e 23 de março. 

 A carreta é equipada com três 
consultórios prontos para atender 
diversas especialidades, de acordo 
com a demanda. Conta ainda com 
aparelho de ultrassonografia e mesa 
ginecológica, entre outros equipamen-
tos. A capacidade de atendimento é 
de até 400 pacientes por dia.

“Nossa unidades móveis evoluí-
ram para inúmeras funcionalidades, 
entre elas diversos exames labora-
toriais. Vamos levar a carreta para 

A unificação dos serviços 
de urgência e emergência em 
São Caetano completa 1 ano 
cumprindo o dever de salvar vi-
das. Lançado pela Prefeitura em 
março de 2018, o SOS Cidadão 
156 já acumula 17.196 atendi-
mentos. Uma atuação referen-
cial que rapidamente conquistou 
a aprovação da população.

 A central concentra os 
chamados de Saúde, Segu-
rança, Defesa Civil, acidentes 
de trânsito e qualquer situação 
de urgência/emergência ou ca-
lamidade pública. O serviço é 
oferecido de forma ininterrupta, 
24 horas por dia, por meio dos 
números 156 e 0800 7000 156. 
Ambulâncias, motos, bikes e veí- 
culos de apoio e de intervenção 
rápida integram a frota.

Todos os chamados pas-
sam pela análise de um médico 
regulador, que os classifica por 
cores, de acordo com a gravi-
dade de cada caso. A triagem 
é fundamental para definir as 
prioridades das equipes de 
socorristas. Cerca de 80% 
dos chamados são referentes 
a casos clínicos, como sus-
peitas de infarto, convulsões 
e hemorragias. As chamadas 
de Segurança são transmitidas 
imediatamente para as viatu-
ras da Guarda Civil Municipal 
(GCM), que atua de maneira 
integrada à Polícia Militar.

O cidadão deve discar 
156 sempre que se deparar 
com uma situação grave. Em 
casos que não se configuram 
como urgência e emergência o 
morador deve procurar a unida-
de de saúde mais próxima ou 
contatar a secretaria responsá-
vel pelo serviço.

projeto ItInerante balanÇo

Carreta Saúde em Movimento leva
atendimentos à população de SCS

Unidade móvel é equipada com três consultórios para atender diversas especialidades

O prefeito José Auricchio Júnior 
assinou, em 5 de abril, a ordem de 
serviço para o início das obras na 
UBS (Unidade Básica de Saúde) 
Darcy Sarmanho Vargas, no bairro 
Mauá. O ato integra o pacote de 
revitalizações de nove unidades 
de Saúde do município, que teve 
início no fim de 2018. Do plano, é o 
sexto equipamento em reforma. As 
intervenções no local começaram 
dia 8 de abril.

 “Esta é uma unidade estratégica 
por atender os moradores dos bairros 
Mauá e Nova Gerty. A população 
ganhará uma UBS renovada, amplia-
da, climatizada e mais confortável”, 
destacou Auricchio, lembrando que 
as obras incluem a criação de mais 
dois consultórios, incluindo um odon-

melhorIas

Prefeitura inicia revitalização da UBS no bairro Mauá

SOS Cidadão 
156 completa 

1 ano 
salvando vidas Letícia Teixeira/pMSCS

onde a população estiver, cuidando 
das pessoas”, ressaltou o prefeito 
José Auricchio Júnior. O veículo é 
estacionado próximo a igrejas, clu-

bes, praças e outros locais de grande 
circulação.

O atendimento é por livre de-
manda, ou seja: chegou, é atendido. 

Investimento é de R$ 319,4 mil e a previsão de entrega é até o fim do ano

Letícia Teixeira/pMSCS
de Lourdes da Silva.

As intervenções incluem, ainda, 
a reforma dos telhados, adequações 
na cobertura e a instalação de siste-
ma de ar-condicionado, entre outras 
melhorias. O investimento é de R$ 
319,4 mil por meio de recursos pró-
prios e a previsão de entrega é para 
até o fim do ano.

Durante as obras os atendimen-
tos aos pacientes da UBS Darcy 
Sarmanho Vargas serão realizados 
no Hospital São Caetano (Rua Espí-
rito Santo, 277, bairro Santo Antô-
nio), inclusive com a manutenção do 
horário de funcionamento (segunda 
a sexta-feira, das 7h às 17h). Os 
ônibus do Circular Saúde farão o 
transporte gratuito dos usuários de 
hora em hora. 

tológico, além de um escovódromo.
 “A revitalização trará mais conforto 

para os pacientes e melhores condições 
de trabalho aos profissionais da UBS, 
que já prestam ótimo atendimento aos 
usuários”, frisou a secretária de Saúde, 

Regina Maura Zetone. “Será uma unida-
de mais bonita e funcional, com melhor 
aproveitamento dos espaços. Tudo de 
acordo com as normas técnicas de aten-
dimento e de acessibilidade”, concluiu a 
secretária de Obras e Habitação, Maria 

Sem necessidade de agendamento. 
A unidade também conta com pron-
tuário eletrônico, o que confere mais 
agilidade aos procedimentos.

 “São Caetano possui grande preo-
cupação com a Saúde, efetivando-a em 
ações eficientes. Por isso está à frente 
dos demais municípios”, elogiou o de-
putado estadual Thiago Auricchio.

“Esta unidade fará grande dife-
rença em apoio à estratégia saúde 
da família, especialmente nas ações 
de promoção e prevenção de saúde, 
bem como nas campanhas em massa, 
como vacinações, além de atendimen-
tos em horários e dias alternativos”, 
disse a secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone.

No primeiro dia foram contabili-
zados 48 atendimentos nas especia-
lidades oferecidas na ocasião: gine-
cologia, clínica geral e pediatria, além 
de 350 aferições de pressão arterial e 
380 testes de glicemia.
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Hospital São Caetano concentra
 atendimentos de UBSs em reforma

O plano de revitalização em série de 
nove unidades de Saúde de São Caeta-
no segue em ritmo acelerado. Para que 
o atendimento não seja interrompido, a 
Prefeitura transferiu, entre março e abril, 
todos os atendimentos de cinco unida-
des para o Hospital São Caetano (Rua 
Espírito Santo, 277, bairro Santo Antô-
nio). São elas: Centro Policlínico Gentil 
Rstom (bairro Nova Gerty), Centro de 
Especialidades Médicas (bairro da Fun-
dação), UBS Amélia Richard Locatelli 
(bairro Santa Maria), UBS Moacir Gallina 
(bairro Cerâmica) e na UBS Darcy Sar-
manho Vargas (bairro Mauá).

remanejamento

Especialidades oferecidas permanecem as mesmas; pacote de revitalizações teve início em 2018

O curso de Farmácia do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC realizou em 21 de 
março, pelo quarto ano consecutivo, 
ação para orientação da população 
contra o mosquito Aedes aegypti e as 
doenças por ele transmitidas. A iniciativa 
buscou chamar a atenção de pacientes, 
acompanhantes, funcionários, alunos e 
demais usuários do campus universi-
tário da FMABC para a importância da 
eliminação dos focos de transmissão e 
prevenção das doenças.

“O objetivo principal da campanha 
foi justamente alertar para os principais 
sintomas e as diferenças entre dengue, 
Zika e chikungunya, bem como a febre 
amarela, que também pode ser trans-

campanha

mitida pelo Aedes aegypti. Buscamos 
orientar a população sobre as cara-
terísticas do mosquito para a correta 
identificação, além de apresentarmos 
medidas eficientes de eliminação dos 
criadouros, a respeito do uso adequado 
de repelentes e sobre os medicamentos 
que devem ser evitados por conter ácido 
acetilsalicílico, pois podem agravar o 
estado clínico de pessoas infectadas”, 
detalha a coordenadora do curso de 
Farmácia da FMABC, Dra. Sonia Hix.

pALESTRAS E ORIENTAÇÃO
A campanha na Faculdade de 

Medicina do ABC contou com cerca 
de 20 alunos de Farmácia, do 1º ao 
5º ano de graduação, e organização 

da Liga de Assistência Farmacêutica. 
Coordenados pelos docentes Carla 
Pombal Bianchini, Ana Beatriz Ramos 
de Oliveira Pinn e Sonia Hix, os traba-
lhos ocorreram na recepção do ambu-
latório do prédio Anexo III, no campus 
universitário em Santo André. Houve 
palestras de orientação e estande com 
exemplares de larvas e pupas do Aedes 
aegypti, gráficos detalhando o desen-
volvimento do mosquito – desde o ovo 
até o mosquito adulto –, assim como 
os diferentes tipos de repelentes e as 
respectivas indicações.

Amostras de medicamentos conten-
do ácido acetilsalicílico foram exibidas, 
a fim de reforçar junto à população que 
esse tipo de fármaco deve ser evitado 

Medicina ABC orienta população contra a dengue, Zika, chikungunya e febre amarela

Para atender a demanda extra no 
espaço a Prefeitura alocou cerca de 
150 profissionais no hospital, entre eles 
médicos e enfermeiros. As especialida-
des oferecidas são as mesmas: Clínica 
Médica, Pediatria, Ginecologia, entre 
outros, além da Estratégia Saúde da 
Família. O mesmo vale para realização 
de exames como eletrocardiograma, 
teste de glicemia, coleta de Papanicolau, 
exames de sangue de rotina e urina, 
entre outros. O foco é causar o menor 
impacto possível na rotina de atendi-
mentos, inclusive com a manutenção 
dos horários de funcionamento.

A primeira unidade a ter o atendimento 
transferido para o Hospital São Caetano 
foi o Centro Policlínico Gentil Rstom, dia 
25 de março. A última foi a UBS do bairro 
Cerâmica, no dia 15 de abril.

O plano de revitalização das uni-
dades de Saúde de São Caetano teve 
início no fim de 2018. As obras já foram 
iniciadas nas UBSs Dr. Ivanhoé Espó-
sito (bairro Barcelona), Maria Corbeta 
Segato (bairro Prosperidade) e Dolores 
Massei (bairro São José).

As intervenções também contem-
plam o Centro de Saúde Dr. Manoel 
Augusto Pirajá da Silva (bairro Santo 

Prefeitura disponibiliza 150 funcionários no hospital para atender demandas das UBSs

Ação buscou orientar a população sobre o mosquito Aedes aegypti 
e as doenças por ele transmitidas

Junior Camargo/pMSCS

Médico, advogado e especia-
lista em Medicina do Trabalho, o 
diretor-geral do Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME) de Mauá, 
Dr. Airton Gomes, comandou aula 
em abril para os novos membros 

da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) da unidade, eleitos 
para o mandato 2019-2020. A CIPA é 
regida pela Norma Regulamentadora 
Nº 5 (NR-5) da Portaria 3.214/78 do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego. Tem 

como objetivo ser a ferramenta mais 
importante dos trabalhadores para tratar 
da prevenção de acidentes do trabalho, 
das condições do ambiente e de todos 
os aspectos que afetam a saúde e a 
segurança do colaborador.

Nova CIPA no AME Mauá

em casos de suspeita de dengue. Tam-
bém foram distribuídos folhetos expli-
cativos da Vigilância Epidemiológica e 
amostras caseiras de repelente à base 

de cravo, álcool de cereais e óleo de 
amêndoa, preparadas pelos discentes 
do curso sob supervisão do professor 
José Armando Júnior.

Antônio), que será transformado no 
Atende Fácil Saúde, uma unidade am-
pla e moderna, que concentrará Centro 

de Especialidades Médicas, Centro de 
Diagnósticos, Farmácia 24 Horas e Cen-
tro de Atenção Geriátrica.
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Santo André faz mutirão noturno para zerar 
fila de consultas com gastroenterologista

A Prefeitura de Santo André realizou 
em abril mais uma força-tarefa no Centro 
Médico de Especialidades do Centro 
Hospitalar Municipal Dr. Newton da Cos-
ta Brandão (CHM), desta vez para zerar 
a fila de espera por consultas na área de 
gastroenterologia. A iniciativa, realizada 
entre os dias 9 e 12 de abril, das 17h 
às 22h, teve objetivo de normalizar a 
realização de consultas de demanda 
reprimida. Ao todo, foram atendidos 
cerca de 1.600 pacientes. 

“Mais um grande esforço da nossa 
gestão para zerar a fila de espera por 
consultas e exames na nossa cidade. A 
força-tarefa na especialidade de gastroen-
terologia garante a efetividade do progra-
ma Saúde Fila Zero, com atendimento ágil 
e de qualidade, dentro do novo padrão que 
estamos imprimindo na saúde de Santo 
André", enfatizou o prefeito Paulo Serra.

Para garantir efetividade e agilidade 
aos atendimentos, a organização foi di-
vidida em três etapas. Após o primeiro 
atendimento, se necessário, os pacien-
tes são encaminhados para realizar exa-
mes de diagnóstico e retorno médico 

saúde fIla zero

Iniciativa realizada no Centro Hospitalar Municipal beneficiou cerca de 1,6 mil pessoas

A Prefeitura de Santo André iniciou 
dia 6 de abril, na Unidade de Saúde Vila 
Luzita, outra força-tarefa do programa 
Saúde Fila Zero. A Secretaria de Saúde 
visa reduzir a fila para marcação de 
consultas com clínico geral, pediatra 
e ginecologista. A ação também inclui 
a realização de exames de papanico-
lau, coletas de análises clínicas, teste 
rápido e vacinação.

Dia 13 de abril a iniciativa se re-
petiu nas 30 unidades de saúde da 
cidade. Ao todo, foram beneficiadas 
mais de 7 mil pessoas previamente 
agendadas, respeitando a ordem 
cronológica da fila de espera.

A atividade marca um novo conceito 
na rede municipal de saúde, pois adianta 
as agendas e qualifica o atendimento. Faz 
parte deste método, ainda, garantir a par-
ticipação ativa da equipe de enfermagem 
e primar pela relação de trabalho entre os 
profissionais da área da saúde.

O atendimento na US Vila Luzita 
contou com a participação especial dos 
palhaços do grupo Doutores da Alegria. 
“O olhar para a saúde mudou totalmente 
em Santo André com a implantação do 
Qualisaúde e o Saúde Fila Zero. Temos 
um atendimento mais humano, ágil e de 
qualidade para as mais diversas especia-
lidades. Esta força-tarefa beneficiará uma 

grande quantidade de munícipes, sem 
contar que logo inauguraremos outras 
unidades para ampliar o atendimento”, 
disse o prefeito Paulo Serra. 

“Meu exame foi antecipado e o pro-
grama me ajudou muito. Foi maravilhoso, 
principalmente o atendimento da doutora. 
Nota mil para o Fila Zero”, comentou a 
moradora Maria Natividade.

Eduardo Pereira, por sua vez, levou 
o filho em uma consulta antecipada após 
receber o telefonema avisando da nova 
data. “Programa muito interessante e que 
ajuda a comunidade. Se acontecer com 
frequência nos deixará sempre com a 
saúde em dia”.

Força-tarefa mira redução da espera para clínico geral, pediatra e ginecologista

para efetivar a alta, ou são direcionados 
à rede de atenção especializada para 
acompanhamento.

Cerca de 70% dos problemas gástri-
cos são ocasionados por maus hábitos 

alimentares. Por isso, como forma de 
complementar o atendimento prestado, 
além da consulta os pacientes atendidos 
tiveram orientação das nutricionistas 
sobre alimentação saudável e a correta 

higienização dos alimentos.
“Eu já tenho gastrite e não cuido. 

Então pedi para a médica me encami-
nhar para o gastro para ver o que ele 
pode fazer, pedir exame ou me orien-

Em 2018, programa Saúde Fila Zero realizou 400 mil procedimentos como 
ultrassom, coleta de sangue, urina e consultas médicas

Iniciativa, que inclui exames e vacinação, teve início em abril na US da Vila Luzita 

Todos os pacientes foram agendados respeitando a ordem cronológica da fila de espera

Angelo Baima/pSA

Helber ággio/pSA

tar sobre o que eu estou comendo e o 
que está me fazendo mal. O médico 
me passou remédio e a nutricionista, 
uma dieta. Seguindo a dieta direitinho 
ficarei bem e não vou precisar voltar 
ao médico”, comentou a moradora do 
Parque Novo Oratório, Rosangela de 
Araujo Torres, 40 anos.

Todos os pacientes foram agenda-
dos respeitando a ordem cronológica 
da fila de espera. Essa é a segunda 
força-tarefa realizada neste mês. Até 
o final de abril, novas iniciativas serão 
realizadas para zerar a demanda de 
outras especialidades.

HISTÓRICO
O Programa Saúde Fila Zero foi lan-

çado em 2017 com objetivo de zerar a 
fila de espera por consultas, exames e 
melhorar o fluxo de atendimento das 
demandas na área da Saúde. Em 2018, 
foram realizados mais de 400 mil pro-
cedimentos como ultrassom, coleta de 
sangue e urina, consultas com dermato-
logista, neurologista adulto e pediátrico, 
endocrinologista e oftalmologista.   
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No último quadrimestre de 2018, pesquisa de satisfação apontou quase 90% de aprovação dos usuários da UPA Central 

Prestação de contas da Fundação do ABC é
aprovada na Câmara Municipal de Santos

A Fundação do ABC participou em 
27 de fevereiro de audiência pública para 
prestação de contas do último quadrimes-
tre de 2018, referente aos trabalhos exe-
cutados no contrato de gestão da UPA 
Central de Santos. A sessão ocorreu no 
Auditório Zeny de Sá Goulart, da Câmara 
Municipal de Santos, com presenças da 
gerente da UPA Central, Zilvani Guima-
rães, do secretário de Saúde de Santos, 
Fábio Ferraz, entre outras autoridades. A 
FUABC teve 100% das contas aprovadas 
e manutenção do repasse financeiro in-
tegral, ao atingir 880 pontos do total de 
1.000 possíveis.

Entre os destaques da audiência 
pública esteve a apresentação da pes-
quisa de satisfação dos usuários. En-
tre setembro e outubro foram ouvidos 
705 pacientes e o índice de aprovação, 
com classificação de “ótimo ou bom”, 
foi de 86,78%. Além disso, o Serviço de 

Atendimento ao Usuário, que funciona 
24 horas por dia, initerruptamente, re-
cebeu 77 queixas no período e registrou 
resolutividade de 90,19%.

“São números que confirmam o com-
promisso da Fundação do ABC com a 
saúde da população de Santos e a qua-
lidade da assistência ofertada. São mais 
de 500 atendimentos diários, sete dias por 
semana. Atingir quase 90% de satisfação 
não acontece por acaso. É fruto de muito 
trabalho, dedicação e comprometimento 
de toda a equipe”, informa a gerente da 
UPA Central, Zilvani Guimarães.

SAÚDE DE EXCELÊNCIA
Entre os indicadores de desempe-

nho, foram avaliados índices quantitativos 
de consultas médicas (Pediatria, Clínica 
Médica e Ortopedia), exames diagnós-
ticos e procedimentos. Ao todo foram 
56.308 consultas médicas e 6.307 de 

destaQue

Audiência pública ocorreu no auditório da Câmara Municipal de Santos

Nova unidade contará com 21 leitos de observação, nove a mais do que disponibilizava o PA

odontologia no período – o equivalente 
a 15.653 consultas por mês ou 521 por 
dia. No campo dos exames diagnósticos 
foram 23.850 de raio x, 60.869 exames 
laboratoriais e 3.827 eletrocardiogra-
fias – ou seja, total de 22.136 exames 
mensais, 737 por dia. Também foram 
contabilizados 15.380 procedimentos: 

10.290 inalações, 679 suturas, 2.496 
imobilizações e 1.915 curativos.

Na classificação de risco, além da 
adequação dos serviços ao tempo de 
espera conforme a cor de identificação 
do paciente, a FUABC também cumpriu 
rigorosamente outra meta contratual: a 
emissão de relatório mensal com o núme-

ro de atendimentos realizados e a origem 
dos pacientes. Foram 0,59% dos usuários 
classificados com a cor vermelha, 15,67% 
amarelos, 40,64% verdes e 43,09% azuis. 
Do total, 76,8% eram munícipes de San-
tos, 15,5% de São Vicente e os demais 
de outras cidades como Cubatão, Praia 
Grande e Guarujá.

O prefeito de Guarulhos, Gustavo 
Henric Costa, o Guti, acompanhou dia 
23 de março as primeiras intervenções 
para a transformação do PA Paraíso 
em UPA porte III. A unidade já começou 
a receber as obras, autorizadas pela 
Caixa Econômica Federal. O parecer 
foi emitido após a verificação de toda a 
documentação enviada do projeto ar-
quitetônico e do processo de licitação, 
que teve como vencedor a empresa 
Teorema Engenharia e Construções, 
com sede no centro de Guarulhos.

“A empresa está realizando a son-
dagem de solo e as obras começarão 
em breve. Faremos o possível para 
entregar essa unidade até o mês de 
dezembro”, comentou o prefeito, durante 
a vistoria.

De acordo com o previsto em con-

trato, a empresa tem prazo de 12 meses 
para concluir a obra, a contar do início 
dos trabalhos. A transformação do PA 
Paraíso em UPA será custeada com 
recurso federal de 2008, no montante 
de R$ 1,9 milhão, mais contrapartida 
de R$ 252.750,92 da Prefeitura.

Na época, a verba era destinada à 
reforma de duas unidades: PA Paraíso e 
PA São João. Como esta última também 
foi convertida em UPA, a Secretaria de 
Saúde solicitou ao Ministério da Saúde, 
em 2014, autorização para utilizar inte-
gralmente o recurso na reforma e trans-
formação do PA Paraíso em UPA, o que 
foi aprovado com a recomendação de 
ajustes no plano de trabalho, sendo que 
todos eles já foram cumpridos pela Prefei-
tura - condição que habilitou o município a 
licitar e dar início às obras no local.

ATENDIMENTO AMpLIADO
Com a transformação do PA Paraí-

so em UPA, Guarulhos poderá receber 
do Ministério da Saúde uma verba de 
até R$ 300 mil por mês para custeio 
do serviço, despesa antes suportada 
exclusivamente pelo município. Além 
disso, o atendimento será ampliado, 
uma vez que a nova unidade ofere-
cerá assistência em clínica médica, 
pediatria, odontologia e também em 
ortopedia, que antes não havia, bem 
como realizará exames laboratoriais, 
eletrocardiograma e raio X digital e 
odontológico.

A UPA Paraíso será a quarta do 
município e a terceira entregue pela 
atual gestão. Assim como as demais, 
segue projeto e padrão do Ministério da 
Saúde. Com mais de 1.400m² de área 

InVestImento

Empresa tem 12 meses para concluir os trabalhos; unidade será ampliada e terá 21 leitos

Guarulhos inicia obras de transformação do PA Paraíso em UPA
Fábio Nunes/pMg

construída, contará com total de 21 lei-
tos de observação, nove a mais do que 
disponibilizava o PA. Serão sete leitos 

masculinos, quatro femininos, quatro in-
fantis, quatro de urgência e emergência 
e mais dois de isolamento.
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Unidade cria campanha para coleta de recicláveis e instala bicicletário para funcionários

Hospital Nardini desenvolve ações sustentáveis
Em ação organizada pelas equipes 

de Gerenciamento de Resíduos, Nutri-
ção e Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH), o Hospital  Nardini de 
Mauá deu início em 7 de março à coleta 
de materiais recicláveis no refeitório da 
unidade, localizado no 1º andar.

Para conscientizar as equipes fo-
ram produzidos enfeites para mesas 
feitos de garrafa PET e disponibilizadas 
lixeiras específicas e identificadas. No 
local podem ser descartados materiais 
plásticos como copos, potes, colheres 
e sacolas.

Também foi inaugurado, dia 18 de 
março, um bicicletário para utilização 
exclusiva de seus funcionários. Além 
de proporcionar qualidade de vida, o 
uso de bicicletas como transporte alter-
nativo melhora o desenvolvimento das 
atividades no local de trabalho; aumenta 
a produtividade e a disposição; contribui 
com a queda na emissão de gases e 

reduz o impacto ambiental.
O bicicletário está localizado na área 

externa do estacionamento. Inicialmen-
te tem capacidade para armazenar até 
10 bicicletas, mas pode ser expandido 
conforme demanda. O local pode ser 
acessado todos os dias da semana, 24h, 
pelos funcionários dos períodos diurno 
e noturno.

O objetivo principal é estimular os 
colaboradores a adotar modos saudá-
veis de transporte que contribuam com 
a preservação do meio ambiente. Para 
estruturar o espaço a equipe utilizou 
apenas materiais recicláveis.

As iniciativas de preocupação com 
a saúde ambiental e hospitalar fazem 
parte das ações realizadas para cumpri-
mento dos objetivos da Agenda Global 
Hospitais Verdes e Saudáveis (AGHVS), 
ligada à Rede Global Hospitais Verdes e 
Saudáveis – da qual o hospital é mem-
bro desde 2013.

mauá

Campanha de reciclagem no auditório teve início em março

Doutores Olavo Henrique Munhoz Leite, Ana Lúcia Frugis Yu, gustavo Vinicius pasquarelli Queiroz, 
Laedi Alves Rodrigues dos Santos, Marcos Montani Caseiro e Renato Luis Borba

Parceria entre Fundação do ABC 
e Governo do Estado, o Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas Baixada 
Santista, no Guarujá, organizou em 5 
de abril, das 9h às 13h, a 12ª edição 
do Ciclo de Palestras de orientação e 
atualização, direcionado a profissio-
nais e estudantes da área da saúde, 
agentes comunitários e conselheiros 
de saúde de toda a região metropo-
litana da Baixada Santista. Realizado 
no Teatro Municipal Procópio Ferreira, 
o evento contou com 213 participantes 
e teve como tema “Panorama atual do 
Sarampo e da Tuberculose”. As inscri-
ções foram gratuitas, mediante entrega 
de um quilo de alimento não perecível. 
As doações foram revertidas ao Fundo 
Social de Solidariedade do Guarujá.

No painel sobre sarampo, a médica 
da Divisão de Doenças de Transmissão 
Respiratória do Centro de Vigilância Epi-
demiológica do Estado de São Paulo 
(CVE-SP), Dra. Ana Lúcia Frugis Yu, 
abordou “O panorama e a epidemiologia 
do sarampo no País e no mundo”, en-
quanto o infectologista do Emílio Ribas 
BS, Dr. Marcos Montani Caseiro, dis-
correu sobre “Diagnóstico e tratamento 
do sarampo”.

A sessão sobre tuberculose contou 
com a médica da Divisão de Tuberculo-
se do CVE-SP, Dra. Laedi Alves Rodri-
gues dos Santos, que explanou sobre 
a “Epidemiologia da tuberculose e as 
metas para a erradicação da doença 
no Brasil e no mundo”. Já o professor 
de Infectologia do Centro Universitário 

atualIzaÇão

Encontro direcionado a profissionais e estudantes da Saúde ocorreu em 5 de abril no Teatro Municipal Procópio Ferreira

Emílio Ribas do Guarujá recebe mais de 200  
convidados em evento sobre sarampo e tuberculose

Saúde ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC, Dr. Olavo Henrique Munhoz Leite, 
apresentou a palestra “Tratamento e 
diagnóstico da tuberculose”.

O 12º Ciclo de Palestras do Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas Baixada 
Santista foi presidido pelo diretor téc-
nico do equipamento de saúde, Dr. 

Renato Luis Borba. A moderação 
dos trabalhos esteve a cargo do Dr. 
Gustavo Vinicius Pasquarelli Queiroz, 
infectologista da unidade.
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Com o tema “Despertar para Preservar”, ação destacou a importância da preservação da água

Dia Mundial da Água tem ação de 
conscientização no Hospital da Mulher

sustentabIlIdade

O Hospital da Mulher realizou dia 
22 de março uma ação em homenagem 
ao Dia Mundial da Água, comemorado 
no mesmo dia. Em parceria com o Se-
masa (Serviço Municipal de Saneamen-
to Ambiental de Santo André) e com 
voluntárias da igreja Presbiteriana de 
Santo André, foram distribuídos copos 
de água mineral e informativos para 
usuários e funcionários da unidade. 

O objetivo foi conscientizar as pes-
soas não só sobre o uso consciente 
da água, mas também sobre temas 
relacionados à destinação correta de 
resíduos e outras questões ligadas ao 
meio ambiente. 

Dados apontam que, apesar de o 
nosso planeta ser repleto de água, a 
estimativa é que apenas 0,77% esteja 
disponível para o consumo humano em 
lagos, rios e reservatórios subterrâneos. 
A escassez de água é tanta que em 
algumas regiões ainda há problemas de 
baixa qualidade. A poluição causada pe-
las atividades humanas é um dos maio-
res motivos para a indisponibilidade. 

Estima-se que 20% da população 
mundial não tenha acesso à água lim-

pa. Segundo a UNICEF (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância), cer-
ca de 1.400 crianças com menos de 
cinco anos morrem todos os dias em 
decorrência da falta de água potável, 
saneamento básico e higiene. 

MEDICINA ABC
No Centro Universitário Saúde 

ABC / Faculdade de Medicina do ABC, 
o Dia Mundial da Água foi marcado por 
ação acadêmica em 22 de março, com 
aplicação de pesquisa junto a pacien-
tes, alunos e funcionários de todo o 
campus universitário, com objetivo de 
traçar hábitos de consumo e elaborar 
estatística sobre o consumo de água 
da população que circula na FMABC. 
No período noturno, houve palestra 
com o pesquisador Robson Moreno, 
que abordou o tema “Qualidade das 
águas urbanas e novos conceitos em 
um contexto de mudanças climáticas”. 
As ações forram organizadas pelo Cen-
tro Acadêmico Prof. Dr. Paulo Hilário 
Nascimento Saldiva, do curso de Ges-
tão em Saúde Ambiental, e pelo setor 
de Sustentabilidade da FMABC.

O Centro de Controle de Zoono-
ses (CCZ) da Secretaria de Saúde 
de São Caetano realizou dia 31 de 
março mais uma ação de combate 
ao mosquito da dengue. Dessa vez, 
concentrada nos bairros São José e 
Jardim São Caetano. Dia 1º de abril, 
o combate ao Aedes aegypti foi fo-
cado no bairro Fundação.

Os agentes da Zoonoses fize-
ram a nebulização do Bosque do 

preVenÇão

Segundo CCZ, cerca de 80% dos criadouros estão nas residências

São Caetano realiza nebulização contra 
dengue e alerta moradores sobre cuidados

Povo, Cemitério da Saudade e Praça 
Adauto Moreira, além de trabalho de 
vistoria e orientação de casa em casa, 
eliminando criadouros do inseto. São 
Caetano não registrou caso autóctone 
de dengue em 2019.

O médico veterinário e coordenador 
do CCZ, Fábio Agostini Bertola, alertou 
que as ações da Prefeitura precisam ser 
complementadas com uma cuidadosa 
atenção de cada morador. “Mais de 80% Município não registrou caso autóctone da doença em 2019

Equipe distribuiu copos de água mineral e informativos para pacientes e funcionários

dos criadouros do Aedes aegypti ficam 
dentro das casas”, destacou.

Alguns cuidados simples são efetivos 
no controle da proliferação do mosquito, 
como evitar o acúmulo de água em vasos 
de plantas e outros objetos, tratar ralos 
com água sanitária, fazer a manutenção 
periódica de calhas e lajes e vedar corre-
tamente as caixas d´água.  “A prevenção 
da dengue em São Caetano depende da 
participação de todos”.

Junior Camargo/pMSCS



CAMPANHA NACIONAL DE
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Já está em andamento a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Profissionais que trabalham 

em serviços de saúde, crianças, gestantes, idosos (a partir dos 60 anos) e puérperas (mulheres até 45 após o 

parto), entre outros grupos considerados mais vulneráveis às complicações do vírus Influenza da gripe devem 

procurar o posto de saúde mais próximo para realizar a imunização.

Além disso, existem medidas 
importantes que podem contribuir 
para a prevenção da transmissão e do 
contágio da doença:

• Tome a vacina contra a gripe.

• Lave as mãos com frequência, principalmente antes 
de consumir algum alimento.

• Utilize lenço descartável para higiene nasal.

• Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir.

• Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca.

• Higienize as mãos após tossir ou espirrar.

• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como 
talheres, pratos, copos ou garrafas.

• Mantenha os ambientes bem ventilados.

• Evite contato próximo a pessoas que apresentem 
sinais ou sintomas de gripe.

• Evite locais com aglomeração de pessoas, onde a 
transmissão de doenças respiratórias ocorre mais 
facilmente.

• Utilize álcool gel nas mãos e, caso julgue necessário, 
máscara de proteção.

* Fontes: Ministério da Saúde / Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
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