
O Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, recebeu apoio dos deputados estaduais Carla Morando e Thiago Auricchio para criação da 
unidade de cuidados paliativos. O anúncio foi realizado em fevereiro, durante visita dos parlamentares ao hospital. O ofício destinado ao Governo 

do Estado e assinado por ambos solicita verba de R$ 1,5 milhão em emenda parlamentar para a construção da área. – Pág. 13

‘Mário Covas’ ganha apoio de parlamentares 
para criação de unidade de cuidados paliativos

São Caetano 
assina ordem 
de serviço para 
o Atende Fácil 
Saúde
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SBC terá
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do Estado
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Quem somos mensagem

CORONAVÍRUS (nCoV-2019) 

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.  
Textos: Eduardo Nascimento e Maíra Sanches;  
Editoração Eletrônica: Fernando Valini; 
Apoio Operacional (Textos e Fotos): Eduardo  
Nascimento, Fernando Valini, Luciana Ferreira,   
Maíra Sanches, Fausto Piedade, Renata Amaral 
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.

Os coronavírus são a causa de 5 
a 10 por centro das infecções do trato 
respiratório alto adquiridas na comuni-
dade e também tem papel importante 
quanto a severidade das manifestações 
clínicas em crianças e adultos.

Um novo tipo de coronavírus 
(nCoV-2019), detectado, inicialmente, 
na cidade de Wuhan, província de Hu-
bei, na China é responsável pela morte 
de mais de 2.000 pessoas e já atinge 
diversos países, entre os quais Arábia 
Saudita, Austrália, Estados Unidos, 
Coreia do Sul, França, Japão, Macau, 
Malásia, Nepal, Singapura, Tailândia, 
Taiwan e Vietnã. Ainda não há casos 
confirmados no Brasil.

No passado, outros coronavírus 
causaram síndromes de repercussão 
na saúde pública. Em 2002 - Síndrome 
Respiratória Aguda (SARS) e em 2012 

Unidade, que terá o dobro de consultórios, realiza média de 5,5 mil atendimentos por mês

“Com a construção deste novo prédio 
iremos transferir o atendimento oferecido 
hoje pela UBS Vila Rosa em um prédio 
antigo e pequeno para uma nova estrutura 
totalmente moderna. Com isso, a unidade 
ampliará seu número de consultórios e 
também de atendimentos, garantindo um 

sistema qualificado para receber nossos 
moradores”, destacou Morando.

ESTRUTURA
O novo prédio da UBS Vila Rosa con-

tará com consultórios clínicos, além de 
consultório odontológico, sala de acolhi-

Em mais uma etapa do processo de 
modernização do sistema de Saúde do 
município, o prefeito de São Bernardo, 
Orlando Morando, vistoriou em 3 de ja-
neiro as obras de ampliação da UBS Vila 
Rosa. Autorizada em setembro do ano 
passado, a construção de novo prédio 
para abrigar a unidade segue em ritmo 
acelerado, atingindo 55% de execução 
dos trabalhos. A expectativa é de que 
a nova estrutura de atendimento, mais 
moderna e segura, seja entregue à po-
pulação até abril deste ano.

Responsável por realizar média 
de 5,5 mil atendimentos por mês, a 
UBS Vila Rosa dobrará o número de 
consultórios médicos após a conclusão 
das obras de ampliação, passando de 6 
para 12 salas. A quantidade de cadeiras 
odontológicas também aumentará, de 
um para seis equipamentos. Com a troca 
de prédio, o espaço para atendimento 
aos munícipes será ampliado dos atuais 
639 m² para área de 831 m².

Obras de ampliação da UBS Vila Rosa 
avançam e atingem 55% de execução

prefeito e secretário de Saúde em vistoria às obras

mento com espaço criança, farmácia, sala 
de vacina, curativo, medicação, sanitários 
públicos, fraldário e cobertura exclusiva 
para Parada de Ambulância, com ligação 
direta à sala de medicação e inalação.

A execução do projeto, que vai 
beneficiar moradores do Jardim Inde-
pendência e adjacências (Parque dos 
Pássaros, Jardim Vera Cruz, Jardim 
Beatriz, entre outros), está orçada em 
R$ 1,5 milhão, com serviços executados 
pela empresa CPO Projetos e Obras, 
vencedora do processo licitatório.  

A unidade oferece serviços como 
consultas, visita domiciliar, saúde bucal, 
vacinação, coleta para exames laborato-
riais, curativos, tratamento e acompanha-
mento de pacientes diabéticos e hiperten-
sos, ações de controle da dengue e outros 
riscos ambientais em saúde, pré-natal e 
puerpério com acolhimento mãe-bebê, 
rastreamento de câncer de colo uterino 
(preventivo) e câncer de mama, teste rápi-
do de gravidez, sífilis e HIV, entre outros.

gabriel Inamine/pMSBC
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- Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (MERS).

O quadro clínico caracteriza-se por 
febre, tosse e dificuldade respiratória, 
sintomas esses comuns a várias outras 

viroses, daí a dificuldade em se estabe-
lecer o diagnóstico diferencial. O período 
de incubação do vírus é de até 14 dias.

A transmissão inicial provável foi o 
contato de seres humanos com frutos 
do mar e animais vivos vendidos em 
um mercado público na província de 
Hubei. Embora já se conheça, o po-
tencial de transmissão inter-humanos 
ainda se encontra em investigação.

São considerados casos suspeitos 
os pacientes com sintomas da doença 
e que tenham viajado para área de 
transmissão ativa do vírus (províncias 
de Hubei e a província de Guangdong) 
nos últimos 14 dias do início da mani-
festação clínica.

A confirmação do diagnóstico é 
feita por exames sofisticados de bio-
logia molecular realizados em labora-
tórios especializados.

Não existem tratamentos específi-
cos e tampouco vacina preventiva. São 
utilizados medicamentos sintomáticos 
e os casos mais graves devem ser en-
caminhados aos serviços de saúde.

A taxa de mortalidade ainda não 
é conhecida.

A prevenção é feita através de 
medidas de higiene habitual:

- Evitar aglomerações e contato 
próximo com pessoas que sofrem de 
infecções respiratórias agudas;

- Lavagem frequente das mãos 
antes e depois das refeições e, es-
pecialmente, após contato direto com 
doentes;

- Evitar a transmissão através da 
tosse e do espirro utilizando lenços 
de papel descartáveis.

No momento, não há restrições 
para viagens internacionais.
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RefoRço

O prefeito de São Caetano do Sul, 
José Auricchio Júnior, assinou a or-
dem de serviço para o início das obras 
do Atende Fácil Saúde. O evento foi 
realizado em 16 de janeiro, reunindo 
autoridades e dezenas de munícipes 
na área de 4.200m² onde será cons-
truído o equipamento, na esquina das 
avenidas Goiás e Senador Roberto 
Simonsen, no Centro.

O Atende Fácil Saúde será um 
equipamento pioneiro no País. Reunirá, 
em um único local, Centro de Especia-
lidades Médicas, com 16 consultórios; 
Centro de Diagnósticos de análises 
clínicas e por imagem (ultrassom, tomo-
grafia, ecocardiograma e ressonância 
magnética, entre outros); Centro de 
Atenção Geriátrica, com profissionais 

especializados no trato com a terceira 
idade; e a primeira farmácia pública 24h 
da cidade, que funcionará os sete dias 
da semana, ininterruptamente. Tudo 
gratuitamente para os mais de 160 mil 
sulsancaetanenses.

O chefe do Executivo apresen-
tou detalhes da obra e do conceito 
do equipamento. “Será um conjunto 
inédito. O paciente não precisará se 
deslocar de um local para o outro. 
Terá consultas, medicamentos e exa-
mes em um único espaço, mesmo os 
mais avançados, como a ressonância 
magnética. Assim, teremos diagnós-
ticos mais precoces, alcançando me-
lhores resultados para o paciente e 
otimizando os custos de tratamento”, 
definiu Auricchio.

São Caetano assina ordem de serviço para 
início das obras do Atende Fácil Saúde

Previsão é de que a obra seja finalizada no início do segundo semestre; estimativa é realizar 10 mil atendimentos/mês

prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, durante assinatura da ordem de serviço

Unidade funcionará na esquina das avenidas goiás e Senador Roberto Simonsen 

A Secretaria de Saúde de São 
Caetano do Sul realizou neste iní-
cio de ano a 1ª Jornada de Atuali-
zação Prática em Emergências. A 
capacitação, que ocorreu até 11 
de fevereiro, foi voltada a médicos 
e enfermeiros da Atenção Básica 
e realizada no Centro de Treina-
mento de Base do SOS Cidadão 
156, no bairro Oswaldo Cruz.

TReinamenTo

Médicos e enfermeiros da Atenção Básica são 
capacitados para situações de emergência

Composta por aulas teóricas e 
práticas, a Jornada teve por objetivo 
aprimorar o atendimento das equipes 
multiprofissionais frente às urgências 
encontradas na Atenção Básica e ao 
modelo de atendimento de acesso 
avançado implantado nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs).

A grade da capacitação foi dividi-
da em três blocos: Emergência Adulto 

(regulação médica, avaliações primá-
ria e secundária, parada cardiorres-
piratória, crise hipertensiva, diabetes 
descompensada, engasgo, trauma e 
síndrome coronariana/AVC); Emer-
gência Pediátrica (crise convulsiva, 
quedas, traumas e hipoglicemia); e 
Emergência Gineco-Obstetrícia (pré-
eclâmpsia, sangramento vaginal e 
trabalho de parto).

O investimento na obra é de R$ 
12,6 milhões. Os recursos são pro-
venientes da Linha de Crédito em 
Apoio a Investimentos Municipais da 
Agência de Fomento do Estado, a 
Desenvolve SP. O deputado estadual 
Thiago Auricchio encabeçou a articu-
lação junto ao Governo do Estado 
para a captação da verba.

O parlamentar celebrou o início 
das obras, lembrando do compromis-
so de seu mandato com a cidade e o 

ABC. “Neste primeiro ano de trabalho, 
já conquistamos R$ 22 milhões para 
São Caetano do Sul. É investimento 
para diversas áreas, especialmente 
para a Saúde”, destacou. “E estamos 
viabilizando mais R$ 40 milhões para 
a reforma da Avenida do Estado”, 
anunciou Thiago Auricchio.

O Atende Fácil Saúde é o principal 
item inserido no plano de governo do 
prefeito Auricchio. A previsão é de 
que a obra seja finalizada no início 

do segundo semestre. O conceito de 
construção pré-moldada dará celeri-
dade aos trabalhos.

“É um equipamento que fechará 
com chave de ouro o planejamento 
desta gestão na Saúde. E que comple-
mentará nosso leque de equipamentos 
para bem atender os moradores”, res-
saltou a secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone. A estimativa é de 10 mil 
atendimentos por mês, sem contabili-
zar a demanda farmacêutica.

Letícia Teixeira/pMSCS

Divulgação

Letícia Teixeira/pMSCS

Ação ocorreu no Centro de Treinamento de Base do SOS Cidadão 156
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Em mais uma importante ação 
para aumentar a oferta por consul-
tas com especialistas e serviços de 
qualidade na Saúde, a ampliação 
do funcionamento da Policlínica até 
às 22h, desde setembro de 2019, 
melhorou a rotina dos pacientes 
e gerou 8.000 atendimentos de 
dermatologia, endocrinologia, 
gastroenterologia, hematologia, 
oftalmologia e ortopedia, desde 
então, no horário expandido.

De acordo com o prefeito de 
São Bernardo, Orlando Morando, 
a iniciativa foi mais um acerto do 
governo, que não tem medido es-
forços para ampliar os serviços. 

“Nosso objetivo está sendo alcançado. 
Quando expandimos o horário, querí-
amos facilitar a vinda do paciente ao 
equipamento e diminuir a espera. Já 
estamos colhendo os resultados des-
tas ações e a população percebeu a 
melhora”, avaliou Morando.

Com o aumento da oferta, o pacien-
te não tem mais necessidade de solici-
tar dispensa do trabalho, bem como os 
acompanhantes, pois o horário das aulas 
do estudante também não é prejudicado. 
“A partir destas e de outras situações 
pudemos perceber a diminuição do 
índice de absenteísmo nas consultas, 
especialmente no horário das 19h às 
22h”, reforçou o secretário de Saúde, 

Dr. Geraldo Reple Sobrinho.
A Policlínica Centro tem localização 

privilegiada no Centro da cidade, o que 
auxilia na locomoção do paciente por 
meio do transporte público, entre outras 
comodidades.

Além do funcionamento até às 
22h, que ampliou em 40% os servi-
ços na unidade, outras ações foram 
desenvolvidas ao longo de 2019 que 
resultaram em bons números. Ao todo, 
foram seis forças-tarefas que contabi-
lizaram mais 6.155 atendimentos, en-
tre consultas e exames. “Todas estas 
ações são importantes na Saúde do 
paciente. Quanto menor o tempo de 
espera por uma consulta ou um diag-

nóstico de exame, no caso de uma 
doença, maior as chances de cura 
e as possibilidades de tratamento”, 
adicionou Dr. Geraldo.

ULTRASSOM ATÉ ÀS 22H
Em janeiro de 2020 a Policlínica 

Imagem, localizada ao lado da Poli-
clínica Centro, também iniciou horário 
de atendimento estendido até às 22h 
com o objetivo exclusivo de aumentar 
a oferta do exame de ultrassom. A 
expectativa é atender 3.960 pacientes 
já agendados e reduzir a fila existente.

Para agilizar a realização de exa-
mes da Rede Municipal, um novo to-
mógrafo passou a operar no Hospital 
Municipal de Clínicas de São Bernar-
do. A entrega oficial do equipamen-
to foi realizada em dezembro pelo 
prefeito de São Bernardo, Orlando 
Morando, acompanhado do secre-
tário de Saúde, Dr. Geraldo Reple 
Sobrinho, da diretora do Complexo 
Hospitalar, Dra. Agnes Ferrari, e do 
diretor do HC, Dr. Roberto Ramos.

Com investimento de R$ 2,1 
milhões, a nova máquina passa a 
auxiliar na demanda municipal de 
tomografias, com capacidade de 
ofertar mais de 1.800 exames/mês. 
Atualmente, já são realizados 5.700 
diagnósticos/mês na Rede.

“É com muita responsabilidade 
que estamos administrando os re-
cursos de nossa cidade, para pro-

porcionar atendimento de qualidade 
na Saúde. A cidade passa a operar 
três tomógrafos, dois no HC e um no 
Pronto-Socorro Central, e quem ganha 
com isso é a população”, declarou o 
prefeito, Orlando Morando.

DEMANDA
A nova aquisição zera a demanda 

de tomografia no município, um passo 
importante no diagnóstico rápido de 
inúmeras doenças. “Quando solicitado 
pelo médico, quanto mais rápido o 
paciente fizer um exame de imagem, 
melhor. Essa agilidade que passamos 
a ofertar em nossa cidade é funda-
mental no tratamento e na cura de 
muitas doenças”, pontuou o secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple.

A paciente Célia Santos Leal Oli-
veira foi a primeira paciente a realizar 
o exame na nova máquina de tomo-

grafia. “Aqui me sinto acolhida. Fui 
muito bem tratada por toda a equipe 
e só tenho a agradecer pela nova 
aquisição e pela agilidade com que 
realizei o procedimento”, comentou 
a moradora do bairro Jordanópolis.

EXCELÊNCIA
O Hospital de Clínicas de São 

Bernardo foi certificado, em agosto 
de 2019, com o selo Qmentum In-
ternacional Diamante. Trata-se do 
primeiro hospital municipal do Brasil 
e do Estado de São Paulo com este 
modelo de contratualização, por ofe-
recer excelência no atendimento e 
segurança ao paciente. Além disso, 
uma parceria com o Governo do 
Estado fez com que o HC se tor-
nasse referência na realização de 
cirurgias cardíacas pediátricas e no 
tratamento cardíaco infantil.

Aquisição vai proporcionar mais agilidade na realização de exames da rede de Saúde; investimento foi de R$ 2,1 milhões

Hospital de Clínicas de São Bernardo 
recebe novo tomógrafo

Extensão do horário gera 8.000
atendimentos na Policlínica Centro

melhoRias

balanço

Equipamento tem capacidade de ofertar 1.800 exames por mês

gabriel Inamine/pMSBC

Ricardo Cassin/pMSBC

Equipamento está em funcionamento desde setembro até às 22h e
registrou queda no índice de absenteísmo nas consultas e exames

Em 2019, foram promovidas seis forças-tarefas que
contabilizaram mais 6.155 atendimentos
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Organizado em parceria com professores da Universidade de Dresden, da Alemanha, curso teve
coordenação do pesquisador da FMABC, Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar

Aluna da FMABC participa de estágio
de neurociências na Alemanha

DesTaQue

A aluna do curso de Medicina do 
Centro Universitário Saúde ABC / Fa-
culdade de Medicina do ABC, em Santo 
André, Giovanna Zambo Galafassi, re-
presentou a FMABC no primeiro Curso 
de Neurociências para Estudantes de 
Medicina do Brasil realizado na Univer-
sidade de Dresden, na Alemanha, entre 
os dias 14 e 30 de janeiro. A atividade 
teve coordenação do pesquisador da 
FMABC, Dr. Paulo Henrique Pires de 
Aguiar, em parceria com a professora 
alemã Gabriele Schackert, chefe do 
departamento de Neurocirurgia Adulto 
e Pediátrica do Hospital Universitário 
Carl Gustav Carus. Integraram o cur-
so outros seis alunos de Medicina de 
instituições privadas do Estado de São 
Paulo, como Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), cam-
pus Sorocaba, Universidade de Santo 
Amaro (Unisa) e Faculdade de Medicina 
São Leopoldo Mandic, de Campinas.

A estudante da FMABC, que repre-

O Núcleo de Capacitação e De-
senvolvimento Docente do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculda-
de de Medicina do ABC (FMABC) 
organizou entre 27 e 31 de janeiro a 
primeira edição da “Semana Peda-
gógica”, que contou com atividades 
voltadas à capacitação do corpo 
docente. Ao longo do primeiro dia 
de evento, os professores estiveram 
reunidos no Anfiteatro David Uip, onde 
participaram de palestras sobre temas 
diversos, entre os quais “Gerações e o 
ensino: há alguma solução?”, “Saúde 
mental do estudante da área de saúde 
- fatos e mitos”, “Inovação e tecnolo-

CapaCiTação

“Semana Pedagógica” na Medicina ABC
gia no ensino: o que há de novidade?”, 
“Desmistificando a saúde baseada em 
evidências” e “Núcleo de Bem-Estar do 
Discente (NUBEM) e mentoring”.

Outro assunto presente foi “A inclusão 
do estudante com deficiência no Ensino Su-
perior - o que a universidade deve fazer?”, 
com a promotora de Justiça Dra. Deborah 
Kelly Affonso. “Ter alunos com deficiências 
nas universidades é algo recente. Eles pas-
saram a frequentar o Ensino Médio e agora 
chegaram às faculdades”, informou a con-
vidada, que abordou questões relacionadas 
à legislação, discutiu casos práticos e falou 
as formas de inclusão desses estudantes 
no ambiente universitário.

Ao longo da “Semana Pedagógica” 
foram realizadas mesas de debates, 
cursos, palestras e oficinas abertas a 
todos os docentes da FMABC. “É muito 
importante destacarmos temas relevantes 
para o aperfeiçoamento docente. Temos 
que aprimorar constantemente o que 
oferecemos para nossos alunos e para 
o próprio corpo docente, especialmente 
agora, como Centro Universitário”, afirmou 
o coordenador do Núcleo de Capacitação 
e Desenvolvimento Docente da Câmara 
da Graduação, Prof. Fernando Veiga, ao 
detalhar: “Os treinamentos e capacitações 
são dedicados a um público específico ou 
têm caráter multiprofissional, envolvendo 

professores Fernando Fonseca, Roseli Sarni, Sonia Hix e Fernando Veiga

sentou o grupo de alunos, realizou apre-
sentação em inglês sobre “Neuroana-
tomia das Vias Sensitivas” para alunos 
e docentes presentes. A seleção para 
ingressar no curso consistiu em análise 
preliminar de currículo e entrevista com 
o pesquisador. Durante as atividades, 
o grupo participou de discussões de 
casos, visitou o laboratório de biologia 
molecular de tumores cerebrais, teve 

aulas de neuropatologia, neuroimagem, 
neurocirurgia, além de apresentar semi-
nários na área de neuroanatomia. Um 
dos mais conceituados pesquisadores 
de Biologia Molecular do mundo, Tareq 
Juratli, da Universidade de Harvard, nos 
Estados Unidos, também esteve pre-
sente no curso e ministrou aula à turma.

“Os alunos da FMABC são extre-
mamente bem formados e seguem a 

tradição desta instituição que gradua 
todos os anos, há mais de 50 anos, 
grandes profissionais capacitados a 
ocupar lugares de destaque no mer-
cado de trabalho. Fui como acadêmico 
para a Alemanha e depois trabalhei 
em serviço universitário no país após 
a residência médica, bem como fiz 
fellow nos Estados Unidos. Por isso, 
acho válida esta experiência dos es-

tudantes, que devem ser desafiados 
academicamente a todo momento a 
vislumbrarem uma formação comple-
mentar em centros universitários no 
exterior”, disse o pesquisador Dr. Paulo 
Henrique Pires de Aguiar.

Para o ano que vem, no segundo 
curso, a previsão é levar ao intercâm-
bio acadêmico mais três alunos de 
Medicina da FMABC.

participaram do curso sete estudantes de faculdades privadas de Medicina do EstadoA aluna de Medicina da FMABC, giovanna Zambo galafassi

temas de interesse comum entre as diver-
sas áreas e cursos da FMABC”.

Entre os exemplos de abrangência 
das atividades propostas na Semana Pe-
dagógica esteve a oficina de primeiros 

socorros comandada pela professora 
Luciana Satiko Samura, realizada no 
Laboratório de Habilidades e destina-
da a docentes de todas as áreas e 
departamentos.



6 InformatIvo da fundação do aBC e faCuldade de medICIna do aBC | fevereIro de 2020

Ação de conscientização, que envolveu 288 funcionários, visa facilitar compreensão do tema e identificar possíveis falhas

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes reforça 
cuidados com identificação de pacientes

pRevenção

Com base nas normas da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), 
que estabelece obrigatoriedade 
para o cumprimento das 6 Metas 
Internacionais de Segurança do 
Paciente, o Hospital Municipal de 
Mogi das Cruzes realizou de 28 a 
31 de janeiro o treinamento da “Meta 
1 – Protocolo de Identificação do 
Paciente”, que reúne estratégias 
focadas em mitigar os riscos de 
identificação, desde a admissão até 
a alta do paciente. Participaram da 
atividade 288 funcionários, sendo 
246 diretos e 42 terceirizados.

A capacitação dos colaboradores 
foi realizada através de um game, 
com dinâmica em um tabuleiro hu-
mano e simulações realísticas. O 
objetivo da metodologia é facilitar a 
compreensão do tema e identificar 
as possíveis falhas que surgem nas 

Parceria entre o Governo do Es-
tado de São Paulo e a Fundação do 
ABC, o Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário (CHSP), por meio da Co-
missão de Gerenciamento de Riscos, 
promoveu no final do ano o concurso 
interno “Enfeitando com Segurança”, 
pelo qual os participantes realizaram 
a confecção de guirlandas natalinas e 
trabalharam ações de Segurança do 
Paciente, com temas vinculados às 
metas internacionais de segurança.

As equipes foram compostas 
por até 10 integrantes entre cola-
boradores da Fundação do ABC, 
funcionários terceirizados e equi-
pes de segurança da Secretaria da 
Administração Penitenciária (SAP), 
totalizando 173 participantes. Todas 
receberam um arco de madeira re-

ciclada, com circunferência de 40 
centímetros, para elaborar uma 
guirlanda de acordo com a meta de 
segurança definida em sorteio.

Os critérios de avaliação foram a 
criatividade para elaboração da guir-
landa e escolha do nome da equipe, 
sustentabilidade, originalidade e, 
como quesito obrigatório, o enfeite 
temático natalino deveria estar vincu-
lado à segurança do paciente.

Ao todo foram confeccionadas 
20 guirlandas. Os colaboradores 
que conquistaram o primeiro lugar 
receberam dia de folga, a ser esco-
lhido ao longo de 2020, e um café 
da manhã especial.

AME SANTO ANDRÉ
A Comissão do Plano de Geren-

rotinas do dia a dia, além do desen-
volvimento da cultura do cuidado 
centrado no paciente. “A repercus-
são com os funcionários foi muito 
positiva. Fizemos uma dinâmica 
realística para reforçar a importân-
cia da dupla checagem dos dados 
dos pacientes, que evita incidentes 

relacionados à troca de exames ou 
medicações, por exemplo. Envolve-
mos não apenas a área assistencial, 
mas a administrativa, pois é preciso 
manter todos os cuidados desde a 
abertura do prontuário na recepção. 
Parece algo simples, mas o rigor na 
verificação faz a diferença e deve 

ser reforçado periodicamente”, disse 
a diretora-geral do hospital, Heloísa 
Molinari Nascimento.

Segundo a OMS, as seis me-
tas internacionais de segurança do 
paciente são: identificar o paciente 
corretamente; melhorar a comuni-
cação entre funcionários da Saúde; 

melhorar a segurança na prescrição, 
no uso e na administração de medi-
camentos; assegurar cirurgias com 
local de intervenção, procedimento e 
paciente corretos; higienizar as mãos 
para evitar infecções associadas a 
cuidados de saúde; e reduzir o risco 
de quedas e úlceras por pressão.

Treinamento foi realizado através de um game com simulação de um tabuleiro humanoCapacitação teve como base as Metas Internacionais de Segurança do paciente

Café da manhã no CHSp com a equipe vencedora do concursoVotação na gincana do AME-SA

susTenTabiliDaDe

Centro Hospitalar Penitenciário destaca importância da segurança do paciente

ciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde (PGRSS) do Ambula-
tório Médico de Especialidades 
(AME) de Santo André também 
organizou, em dezembro, uma 
gincana sustentável para cons-

cientizar os colaboradores sobre 
a importância do reaproveitamen-
to de materiais recicláveis sem 
causar impactos ambientais. A 
gincana envolveu 10 grupos de 
funcionários. O material foi des-

tinado à produção de guirlandas 
natalinas, que ficaram expostas 
durante todo mês de dezembro. O 
autor do enfeite mais votado entre 
os funcionários também ganhou 
um dia de folga.
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Entre dezembro e janeiro, Anvisa autorizou a venda de Canabidiol (CBD) em todas as farmácias do País

Docente é novo executivo médico de empresa 
pioneira em importação de Cannabis medicinal

pResTígio

Professor do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medi-
cina do ABC (FMABC) há mais de 
30 anos e responsável pela área de 
Neurologia Infantil, o neuropediatra e 
ex-presidente da Sociedade Brasilei-
ra de Neurologia Infantil (SBNI), Dr. 
Rubens Wajnsztejn, é o novo reforço 
da HempMeds Brasil – primeira em-
presa nacional a importar de forma 
legal a Cannabis medicinal para o 
País. Especialista em autismo e na 
prescrição de Canabidiol (CBD), o 
docente assume o cargo de executivo 
responsável pela área médica, ou 
Chief Medical Officer (CMO).

A HempMeds Brasil é subsidiária 
da Medical Marijuana, a primeira em-
presa de Cannabis de capital aberto 
nos Estados Unidos e pioneira no 
mundo no lançamento de produtos 
farmacêuticos à base de Cannabis.

Uma das principais atribuições 
do docente da FMABC será ajudar a 
marca a difundir ainda mais conheci-
mento sobre um tratamento que está 
se popularizando no País, mas que 
já é conhecido há décadas. Segundo 
a HempMeds, a desinformação e o 
preconceito sobre o assunto preju-
dicam a vida de cerca de 4 milhões 
de pacientes que poderiam ser be-

neficiados pelo Canabidiol.
“Mais do que um conhecedor 

de causa, ele é pesquisador e tem 
contato direto com médicos brasilei-
ros e futuros profissionais da saúde. 
Portanto, vai levar ainda mais infor-
mações sobre esse tratamento que 
melhora a qualidade de vida de pa-
cientes com doenças raras e de difícil 
tratamento”, afirma a vice-presidente 
da HempMeds Brasil, Caroline Heinz.

Diante das movimentações positi-
vas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Wajnsztejn entra 
na HempMeds Brasil em um momen-
to essencial para os pacientes. Em 
dezembro, o órgão regulador per-
mitiu a venda de CBD em todas as 
farmácias do País. Já no último dia 
22 de janeiro, o colegiado aprovou 
a flexibilização e desburocratização 
da importação de produtos à base 
de Cannabis medicinal.

“É uma honra poder usar meu 
conhecimento e relacionamento com 
a comunidade médica brasileira para 
ajudar a HempMeds a continuar ex-
pandindo a educação e o acesso aos 
produtos à base de CBD em nosso 
País”, afirma o novo diretor médico 
Dr. Rubens Wajnsztejn, que comple-
ta: “Ainda há muito a aprender sobre 

esse composto e estou entusiasma-
do por ajudar essa indústria pioneira 
a liderar a pesquisa brasileira sobre 
Cannabis”.

EXpERIÊNCIA E COMpETÊNCIA
O novo CMO da HempMeds 

Brasil é graduado em Medicina 
pela Universidade de São Paulo 

(1979), com residência médica em 
Neurologia Infantil na Clínica Neu-
rológica do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da USP. 
Traz no currículo mestrado em Dis-
túrbios da Comunicação Humana 
pela Universidade Federal de São 
Paulo e doutorado em Ciências 
da Saúde pela Medicina ABC. É 

professor assistente da disciplina 
de Neurologia da FMABC desde 
1984, onde também coordena o 
Programa de Residência Médica 
em Neurologia Infantil. Em 2016 as-
sumiu a presidência da Sociedade 
Brasileira de Neurologia Infantil e 
hoje integra a Comissão de Ações 
Governamentais da SBNI.

Dr. Rubens Wajnsztejn assume cargo de Chief Medical Officer (CMO) da HempMeds Brasil

Estudo observacional multicêntrico fará avaliação e diagnóstico etiológico de pacientes com hepatites agudas

A Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) / Centro Univer-
sitário Saúde ABC, por meio da 
disciplina de Infectologia, está 
participando de um estudo ob-
servacional multicêntrico para 
avaliação e diagnóstico etiológi-
co de hepatites agudas, com ou 

sem sintomas, que inclui instituições 
de saúde de 14 estados brasileiros 
distribuídos nas cinco regiões do País. 
A FMABC deverá incluir pelo menos 
115 pacientes da região do ABC. O ob-
jetivo do estudo é coletar dados para 
guiar políticas públicas de prevenção 
e assistência em todo o Brasil.

São elegíveis os indivíduos com 
idade igual ou superior a 18 anos, que 
tenham desenvolvido icterícia (pigmen-
tação amarelada nos olhos ou na pele) 
há menos de 30 dias, com ou sem sin-
tomas como febre, mal-estar, náuseas, 
vômitos, mialgia, colúria e acolia fecal. 
Na investigação laboratorial, para efeito 

de exclusão, também serão considera-
dos os valores de aminotransferases. 
Todos os participantes incluídos no es-
tudo realizarão coleta única de sangue 
para dezenas de exames.

O Ambulatório de Infectologia da 
FMABC está localizado no 1º andar do 
Centro de Pesquisas CEPES, no cam-

pus universitário (Av. Lauro Gomes, 
2.000, Vila Sacadura Cabral, Santo 
André/SP). O atendimento é reali-
zado às terças e quintas-feiras, das 
8h às 15h30, e às quartas-feiras, 
das 10h às 15h30. Os telefones 
para contato são (11) 4993-5461 
e (11) 4993-7285.

Disciplina de Infectologia participa de projeto de hepatites virais
opoRTuniDaDe
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Com previsão de entrega para o 
1º trimestre deste ano, o Hospital de 
Urgência (HU) de São Bernardo já 
está com a obra 100% executada. A 
articulação e parceria da Prefeitura com 
o Governo do Estado garantiu em 8 de 
janeiro convênio de R$ 20 milhões, que 
serão destinados à compra de equipa-
mentos para este importante empreen-
dimento da Saúde do município. O re-
curso foi viabilizado após intermediação 
da deputada estadual Carla Morando 
com o governador João Doria.

Em 8 de janeiro, o secretário es-
tadual de Saúde, Dr. José Henrique 
Germann Ferreira, esteve no HU para 
vistoria junto ao prefeito, Orlando Mo-
rando. Também participaram o secre-

tário municipal de Saúde, Dr. Geraldo 
Reple Sobrinho, e a própria deputada 
Carla Morando, além de demais inte-
grantes da comissão do Estado.

O novo equipamento contará com 
250 leitos, sete andares e padrão in-
ternacional de segurança hospitalar. 
“Este recurso será fundamental para 
o melhor atendimento à nossa popu-
lação. Registro aqui meu agradeci-
mento especial ao governador João 
Doria e a toda a equipe do Governo e 
reforço a responsabilidade para este 
histórico avanço em nossa Saúde”, 
declarou Morando.

De acordo com o secretário es-
tadual de Saúde, Dr. José Henrique 
Germann Ferreira, a estrutura do 

hospital impressiona e o Estado “faz 
questão” de investir na qualidade dos 
serviços. “Temos aqui um aparelho 
com construção e tecnologia de última 
geração. Assim que entregue, deixará 
a população satisfeita e bem assisti-
da”, garantiu Dr. Germann.

Com investimento de R$ 127 mi-
lhões, o HU estará apto para substituir 
o Hospital e Pronto-Socorro Central 
(HPSC), sendo referência na cidade 
no atendimento de urgência e emer-
gência. “Este novo recurso será fun-
damental para a compra dos equipa-
mentos, que assim como a estrutura, 
serão de última geração”, completou 
o secretário de saúde municipal, Dr. 
Geraldo Reple Sobrinho.

Aporte será destinado à compra de equipamentos; unidade terá 250 leitos e deve ser entregue até março

São Bernardo garante junto ao Estado 
R$ 20 milhões para Hospital de Urgência

invesTimenTo

Omar Matsumoto/pMSBC

O Hospital de Urgência (HU) 
de São Bernardo foi escolhido, em 
dezembro, pela Associação Pau-
lista de Críticos de Arte (APCA) 
como melhor obra de arquitetura 
do Estado de 2019. O projeto é 
do arquiteto Ângelo Bucci. A ce-
rimônia da 63ª edição do Prêmio 
Especial da APCA ocorreu no dia 
17 de fevereiro, no Teatro Sérgio 
Cardoso, em São Paulo.

O prefeito de São Bernardo, 
Orlando Morando, destacou a im-
portância deste reconhecimento, 
detalhando o avanço que a Saúde 
do município terá com a chegada do 
novo hospital. "Trabalhamos com 
muita dedicação para entregar este 
grandioso equipamento, que traz o 
que há de mais moderno e impor-
tante para a população", comentou.

Após inauguração, HU irá substituir o Hospital e pS Central de SBC

O secretário estadual de Saúde, Dr. José Henrique germann Ferreira,
e o prefeito de SBC, Orlando Morando, em visita à unidade em janeiro

ReConheCimenTo

Unidade é escolhida como melhor obra de arquitetura de 2019

conceder o Prêmio Especial da APCA 
para a atriz Fernanda Montenegro, por 
seu protagonismo na defesa da liber-
dade de expressão, representatividade 
e contribuição inequívocas em quatro 
categorias das artes contempladas 

pelo troféu: Cinema, Literatura, Teatro 
e Televisão.

“Ainda que atento às atribuições 
e responsabilidades intrínsecas de 
cada um em seu papel, faz sentido 
pensar que as obras públicas, feitas 

para todos, sejam também obras feitas 
por todos. O HU será para sempre 
referência na identidade do espaço 
urbano e marco institucional na cons-
trução da cidadania”, destacou Ângelo 
Bucci, ganhador do prêmio.

A conquista é mais um destaque 
desta importante obra que está sendo 
realizada no município. A intervenção 
já foi mostrada no programa domini-
cal da TV Globo, o Fantástico, como 
um dos hospitais mais seguros do 
Brasil contra incêndios.

 “Além de proporcionar a ampliação 
da nossa Rede Hospitalar, a melhoria 
dos serviços, poderemos comemorar por 
estarmos contribuindo para uma cidade 
urbanisticamente mais bonita e mais 
estética com a instalação deste moderno 
equipamento”, ressaltou o secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho.

O prêmio tem projeção nacional 
com vencedores nas categorias: ar-
quitetura, artes visuais, cinema, dança, 
literatura, música popular, teatro, teatro 
infanto-juvenil e televisão. Nesta edição, 
a diretoria da entidade anunciou que vai 

Homenagem foi concedida pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) ao arquiteto Ângelo Bucci, responsável pelo projeto do HU
Divulgação/pMSBC
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O pioneirismo nas ações de com-
bate à obesidade gravou mais um im-
portante acontecimento na história de 
São Caetano do Sul. Dia 31 de janeiro, 
no Centro de Endoscopia Dr. Odair 
Manzini, localizado no Complexo Hos-
pitalar Municipal, foram realizadas as 
cinco primeiras cirurgias bariátricas 
combinadas de videolaparoscopia e 
endoscopia, por meio do Bariclip. A 
ação em parceria com o Centro Uni-
versitário Saúde ABC / Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC) é inédita 
na rede pública de Saúde no Brasil.

“A cidade avança nos cuidados 
com os pacientes com obesidade. 
Além de proporcionar ganhos na qua-
lidade de vida, reduzimos riscos de 
doenças como AVC (acidente vascu-
lar cerebral), cardiopatias, diabetes, 
depressão, problemas com coleste-
rol, entre outras”, destaca o prefeito 
José Auricchio Júnior. 

Para a secretária de Saúde, Regina 
Maura Zetone, “sediar esses estudos 
e oferecer todo o acompanhamento 
médico pré e pós-operatório reforçam 
a preocupação da cidade com a saúde 
e bem-estar da população”.

Combinação de videolaparoscopia e endoscopia, por meio do Bariclip, é procedimento indicado para casos de obesidade leve ou moderada

São Caetano e Medicina ABC fazem cirurgia 
bariátrica inédita na rede pública do País

pioneiRismo

Tratamento é inovador, menos invasivo e permite recuperação mais rápida ao paciente

Moradora do bairro Nova gerty, Sonia Regina Rodrigues Arena
foi a primeira paciente a receber o Bariclip

As cirurgias bariátricas combina-
das integram estudo sobre a técnica, 
utilizada, ainda, somente em países 

Fotos: Letícia Teixeira/pMSCS

como República Dominicana, Espa-
nha, Croácia e, mais recentemente, 
no Chile. É um tratamento inovador, 
menos invasivo e que permite recupe-
ração mais rápida ao paciente.

Destinada a quadros de obesidade 
leve ou moderada, a técnica foi desen-
volvida há cinco anos e já contemplou 
cerca de 250 pessoas no mundo. Em 
termos práticos, o paciente fica, ini-
cialmente, dois anos com o Bariclip 
no estômago. A estimativa é de que 
a perda de peso seja de 20% a 25%.

O próximo passo é aguardar a li-
beração para realizar o procedimento 
em outras 50 pessoas que já estão 
em acompanhamento médico nas 
unidades de Saúde de São Caetano.

COMBATE À OBESIDADE
São Caetano do Sul é pioneira no 

tratamento de combate à obesidade por 
ser a primeira cidade do País a oferecer 

os procedimentos de cirurgia bariátrica 
na rede pública, sem custos aos pacien-
tes. Inovou, também, com a realização 
de novas técnicas, como o balão intra-
gástrico e endosutura gástrica. 

Tendo como porta de entrada as 
UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a 
cidade lançou o Grupo de Saúde Diária, 
no qual pacientes com obesidade são 
acompanhados por equipe multidisci-
plinar, como psicólogos, nutricionistas, 
cardiologistas, gastroenterologistas, en-
tre outros, para que se tornem eletivos 
aos procedimentos, quando necessário. 

 
VIDA NOVA 
“Aguardei esse momento chegar 

desde 2008. Por algumas razões, não 
consegui realizar a cirurgia bariátrica 
antes, mas fiquei radiante com a opor-
tunidade de fazer o procedimento, ain-
da mais com uma técnica inovadora”, 
comentou a moradora do bairro Nova 

Gerty, Sonia Regina Rodrigues Arena, 
primeira paciente a receber o Bariclip. 
“Estou me recuperando bem e ansiosa 
para uma nova vida que começa ago-
ra. Minha vontade é recomeçar com 
mais disposição, saúde e vitalidade, 
fazendo tudo aquilo que até então não 
podia fazer, como andar de salto alto 
ou, simplesmente, cruzar as pernas, 
que são coisas simples, mas que eram 
limitadas a mim”.

Sonia se recupera bem e conta 
que sua expectativa é emagrecer 
com qualidade, mudando os hábitos 
alimentares e seguindo as recomenda-
ções da equipe multidisciplinar que a 
acompanha na rede municipal. “Quero 
ser porta voz do ótimo atendimento 
que recebi e servir como um incentivo 
para que mais pessoas possam reali-
zar esses sonhos. Só quem passa por 
situações limitadoras sabe o quanto é 
importante ter saúde”, finaliza.
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Santo André inicia campanha
de vacinação contra o sarampo

imunização

Ação ocorrerá até o dia 13 de março, em todas as unidades de saúde, para crianças e jovens de 5 a 19 anos

Nova estrutura terá o dobro da capacidade de
atendimentos e funcionamento 24h

Teve início dia 10 de fevereiro, nas 31 unida-
des de saúde de Santo André, a primeira etapa 
da campanha de vacinação contra o sarampo. A 
imunização será realizada de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, e tem como público-alvo 
crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade.

Ao procurar a unidade de saúde, é impor-
tante apresentar a carteirinha de vacinação 
para que um profissional avalie a necessidade 
da aplicação da dose.

A vacina tríplice viral garante a prote-
ção contra sarampo, rubéola e caxumba e é 
contraindicada para crianças com menos de 
seis meses, gestantes e imunodeprimidos, 
como pessoas submetidas a tratamento de 
leucemia e pacientes oncológicos.

Está previsto no calendário nacional de 
vacinação a aplicação da tríplice viral aos 12 

meses e aos 15 meses um reforço da imuniza-
ção com a tetraviral, que protege também contra 
varicela. Apesar de não ser contabilizada no 
calendário vacinal, crianças com seis meses 
também devem receber a chamada “dose zero”.

Para os pais e responsáveis de crianças 
com menos de seis meses, é recomendado 
evitar expor a criança a aglomerações, além 
de manter higienização e ventilação adequada 
de ambientes.

É recomendado procurar imediatamente um 
serviço de saúde caso surja algum sintoma da 
doença. Inicialmente os sinais são semelhantes 
aos da gripe, como febre alta, acompanhadas 
de coriza e tosse, além de irritação nos olhos 
e, durante a evolução da doença, manchas na 
pele e complicações como pneumonia, otite 
(infecção no ouvido) e meningite.

Com 50% de execução concluída, a nova 
unidade do CAPS (Centro de Atenção Psicos-
social) Silvina – localizada na Rua Oswaldo 
Stuchi, nº 390, no bairro Selecta - é mais um 
investimento da atual gestão em Saúde Pública 
de qualidade. A nova estrutura substituirá a atual, 
hoje em prédio alugado, e terá atendimento 24h.

De acordo com o prefeito Orlando Moran-
do, que esteve em vistoria no local dia 29 de 
janeiro, ao lado do secretário de Saúde, Dr. 
Geraldo Reple Sobrinho, o objetivo é sair do 
aluguel e ampliar a oferta do serviço na região. 
“Desde o início da nossa gestão, um dos objeti-
vos é que nossos equipamentos funcionem em 
sedes próprias e no CAPS Silvina adotamos 
este modelo. Vai nos gerar a economia da 
mensalidade da locação do atual imóvel, e 
ao mesmo tempo duplicar a capacidade de 
atendimento”, declarou Morando.

A obra, orçada em R$ 1,8 milhão, terá 911m² 

avanços

Em São Bernardo do Campo, obra do CAPS Silvina atinge 50% de execução

A vacina tríplice viral garante a proteção contra sarampo, rubéola e caxumba
e é contraindicada para crianças com menos de seis meses

de área construída, com seis salas de atendimentos 
individuais, duas salas de atendimento coletivo, 
enfermaria, posto de coleta de exames, quatro 
dormitórios e banheiro adaptado, além de sala de 
jogos, sala de convivência, sala de reuniões para 
30 pessoas, cozinha, refeitório e estacionamento.

A unidade realizará acompanhamento de pa-
cientes com mais de 18 anos que apresentam trans-
tornos mentais graves e persistentes. “O serviço 
será “porta aberta”, com horário de atendimento 
das 7h às 19h e regime 24h para os pacientes 
fixos, que estarão internados”, explicou Dr. Geraldo.

REDE DE ATENDIMENTO pSICOSSOCIAL 
O município dispõe de nove Centros de Aten-

ção Psicossocial: Caps III Alvarenga, Caps III Álcool 
e Drogas Alvarenga, Caps III Álcool e Drogas Cen-
tro, Caps III Álcool e Drogas Infanto-juvenil, Caps 
III Centro, Caps III Silvina, Caps Infantil, o Caps 
III Rudge Ramos e o Caps II Farina.

Ricardo Trida/pSA

gabriel Inamine/pMSBC

Última vistoria nas obras foi realizada pelo prefeito Orlando Morando em 29 de janeiro
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Fundação do ABC convida funcionários para 
a construção do Programa de Compliance

insTiTuCional

Todas as unidades mantidas terão comissões internas para discutir com a mantenedora o texto para o novo programa de boas práticas da FUABC

A Fundação do ABC deu início em 6 de fevereiro a uma 
campanha institucional de esclarecimento sobre o Programa de 
Compliance, com divulgação de mensagem e convite a todos 
os funcionários, de todas as unidades de saúde mantidas, para 
que participem de comissões internas para elaboração desta 
nova ferramenta de controle e boas práticas.

Cada mantida da FUABC terá uma comissão interna para 
discussão de temas relacionados ao Compliance da mantenedo-
ra. Para atingir os mais de 22 mil colaboradores, a Presidência 
da Fundação do ABC encaminhou ofício aos diretores das 
unidades, orientando sobre a importância da participação e 
solicitando divulgação “ampla e irrestrita” das inscrições para 

as comissões. “Decidimos iniciar desta forma, pois entendemos 
que quanto maior a diversidade de ideias, sugestões e pontos 
de vista, melhor será o resultado final. Temos certeza de que o 
envolvimento das mantidas neste processo é fundamental para 
o sucesso na implantação do Programa de Compliance”, consi-
dera a presidente da FUABC, Dra. Adriana Berringer Stephan.

Material publicitário convidando os funcionários foi distribuído 
para todas as unidades gerenciadas. A partir da divulgação, os 
funcionários podem acessar o site da Fundação do ABC (www.
fuabc.org.br), onde terão todas as informações sobre a campanha 
e a ficha para inscrição na comissão interna de sua unidade.

A partir das inscrições pelo site e da criação dos grupos 

A vice pró-reitora de Extensão e presi-
dente do Centro de Estudos em Saúde da 
Coletividade (CESCO) do Centro Universi-
tário Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC), Dra. Silmara Conchão, 
participou em 16 dezembro do lançamento da 
publicação “Tráfico de Mulheres e Meninas: 
educação popular feminista para implemen-
tar políticas públicas”, coordenado pela Asso-
ciação Mulheres Pela Paz. O evento ocorreu 
no Hotel San Raphael, em São Paulo. A 
ativista e militante dos direitos das mulheres, 

em pauTa

Docente da FMABC debate tráfico de mulheres e meninas

Dra. Silmara Conchão, presidente do CESCO-FMABC

internos de Compliance em cada mantida, serão agendadas 
reuniões periódicas na sede da FUABC, a fim de debater ideias 
e trazer para a mantenedora a visão das unidades, além de 
permitir que os próprios colaboradores ampliem as discussões, 
ao se tornaram multiplicadores no ambiente de trabalho.

“Já instituímos a comissão da mantenedora e o Programa 
de Compliance da FUABC começa a ganhar forma. Contudo, 
para que o texto final reflita a realidade da instituição de maneira 
detalhada e precisa, considerando particularidades dos serviços 
e demandas específicas, ninguém melhor do que os funcionários 
para ajudar nesse grande desafio”, garante a presidente.

AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Em 2019, a FUABC assinou junto ao Ministério Público do 

Estado de São Paulo um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), cujo objetivo é justamente fortalecer o planejamento, a 
eficácia e a execução de um Programa de Compliance na insti-
tuição, com propósito de promover maior fiscalização, legalidade, 
eficiência, moralidade e impessoalidade na gestão administrativa. 
A ideia é aumentar a segurança jurídica institucional e ampliar 
os mecanismos de controle junto à mantenedora e às unidades 
de saúde gerenciadas.

Nesse sentido, o Compliance deverá adotar conjunto 
de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, assim 
como observar a efetiva aplicação de códigos de ética e de 
conduta, políticas e diretrizes, com objetivo de evitar desvios, 
fraudes, irregularidades e atos ilícitos. Trata-se de um pro-
grama interno de boas práticas, que estará respaldado em 
um termo externo – justamente o TAC. 

Clara Charf, esteve entre as convidadas.
O projeto foi desenvolvido em dez cidades 

do Estado de São Paulo durante 2018 e 2019, 
onde foram realizadas oficinas, painéis públicos 
e atividades educativas alusivas ao tema. Atual-
mente, segundo especialistas, mais de 70% dos 
casos de tráfico de pessoas ocorrem com mulheres, 
tornando o problema uma questão de gênero. “O 
olhar feminista sobre a incidência do tráfico de 
mulheres e meninas traz a condição de observar 
os vários aspectos que fortalecem e naturalizam a 
desigualdade social”, disse a Dra. Silmara Conchão, 

que assina um dos artigos da publicação.
Com as atividades educativas, de articulação 

de integrantes da rede de serviços, além da cons-
cientização da população em geral, buscou-se 
implementar ações que visem políticas públicas 
efetivas nos âmbitos da prevenção, repressão, 
responsabilização e atendimento às vítimas.

O evento reuniu participantes que trouxeram 
suas experiências das cidades de Santo André, 
Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, 
São Sebastião, Marília, São José dos Campos 
e Campos do Jordão.

Designed by pikisuperstar / Freepik
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Unidade é a quarta contemplada pelo programa Saúde Hora Extra; investimento foi de R$ 454,7 mil

UBS do bairro Santa Maria é reinaugurada
e passa a atender aos sábados

são CaeTano

A Prefeitura de São Caetano do 
Sul reinaugurou dia 8 de fevereiro 
a UBS (Unidade Básica de Saúde) 
Amélia R. Locatelli, localizada na 
Alameda João Galego, 01, no bairro 
Santa Maria. A revitalização marca a 
ampliação dos dias de funcionamento 
do equipamento, que passa a atender 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 
21h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Desta forma, a unidade é a quarta 
contemplada pelo Saúde Hora Extra. 
Dentro da estratégia do programa, os 
atendimentos de segunda a sexta, após 
as 17h, e aos sábados, são realizados 
por livre demanda, sem a necessidade 
de agendamento, nas especialidades 
de Clínica Médica, Pediatria e Gineco-
logia e Obstetrícia. As UBSs Ivanhoé 
Esposito, no bairro Barcelona, Dolores 
Massei, no bairro São José, e Nair Spi-
na Benedicts, no bairro Oswaldo Cruz, 
já contam com a iniciativa.

A UBS Amélia Locatelli recebeu, 
entre outros serviços, revisão das infra-
estruturas elétrica e hidráulica, reparos 
no telhado, pintura, adaptações para 
plena acessibilidade, climatização (com 
instalação ar-condicionado), criação 

A saúde começa pela boca. 
E para garantir que as crianças e 
adolescentes de até 16 anos de São 
Caetano do Sul cresçam saudáveis, 
a Prefeitura está realizando o Mu-
tirão de Odontopediatria. Durante 
todo o mês de fevereiro, as duas 
unidades odontológicas móveis es-
tão destacadas para atendimentos 
exclusivos a pacientes agendados, 
em frente ao Centro de Especialida-
des Odontológicas Maria Domingas 

foRça-TaRefa

Mutirão para zerar a fila de Odontopediatria segue até o fim de fevereiro
Robilota Torres, no bairro Nova Gerty.

“Nosso objetivo é zerar a fila de 
espera por atendimentos de Odonto-
pediatria na cidade”, ressalta a coor-
denadora da Odontologia da Prefeitura, 
Ingrid Calmona. O mutirão é realizado 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 
(exceto feriados). A capacidade de aten-
dimento é de 30 pacientes por dia.

Um dos pacientes atendidos em 
fevereiro foi Daniel da Silva Carvalho, 
de 13 anos, morador do bairro Oswaldo 

Cruz. O garoto passou por tratamento 
clínico, que incluiu restauração, limpeza 
e raspagem. “Ficou muito bonito”, elo-
giou a mãe, Tássia Vanessa Regina, de 
35 anos. O sorriso estampado no rosto 
revelou a satisfação do adolescente com 
o atendimento.

A partir de março, as unidades 
móveis voltarão a atender nas escolas. 
Juntas, elas têm capacidade para realizar 
até 30 mil atendimentos por ano, cobrindo 
toda a rede municipal de ensino. Atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto feriados

Antes da revitalização, 1.200 pessoas eram atendidas diariamente, número que deve aumentar com a ampliação do funcionamento

de sala de acolhimento, reforma dos 
consultórios e banheiros, adequações 
na rede lógica para a implantação do 
prontuário eletrônico, além de nova ilu-
minação de LED. Conjunto que garantiu 
a renovação do AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros).

Outro destaque é o novo consul-
tório de Odontologia. O investimento 
total foi de R$ 454,7 mil. Durante as 
obras de revitalização, os atendimen-
tos foram transferidos para o Hospital 
São Caetano, no bairro Santo Antônio.

Além dos serviços internos, a fa-
chada ganhou mais verde, com novo 
jardim e novas espécies plantadas. A 
ação integra pacote de iniciativas para 
a recuperação de parques e praças de 
São Caetano. Também foram realiza-
dos reparos nas calçadas do entorno, 
pintado o gradil e instalada uma lom-
bofaixa para oferecer mais segurança 
durante a travessia dos pacientes.

A UBS oferece atendimentos em 
Clínica Médica, Ginecologia, Pedia-
tria, Odontologia (novo), Psicologia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, Estratégia 
Saúde da Família, Eletrocardiograma, 
Coleta de Sangue e Papanicolau, 

além de possuir uma farmácia para 
a retirada gratuita de medicamentos. 
Antes da revitalização, 1.200 pessoas 
eram atendidas diariamente, número 
que deve aumentar com a ampliação 
do funcionamento.

Esta é a sexta UBS entregue revita-
lizada desde o ano passado. As demais 
são Ivanhoé Esposito (bairro Barcelona), 
Maria Corbeta Segato (bairro Prosperi-
dade), Dolores Massei (bairro São José), 
Moacir Gallina (bairro Cerâmica) e Nair 

Spina Benedictis (bairro Oswaldo Cruz).
Em breve serão entregues as obras 

da UBS Darcy Vargas (bairro Mauá), do 
Centro Policlínico Gentil Rstom (bairro 
Nova Gerty) e do Centro de Especialida-
des Médicas (bairro Fundação).

Fotos: Letícia Teixeira/pMSCS

Fotos: Letícia Teixeira/pMSCS
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Divulgação

Deputados estaduais Thiago Auricchio e Carla Morando anunciam adesão ao projeto e solicitam verba ao Estado

‘Mário Covas’ ganha apoio de parlamentares 
para criação de unidade de cuidados paliativos

sanTo anDRé

O Hospital Estadual Mário Covas 
de Santo André recebeu apoio dos 
deputados estaduais Carla Morando 
e Thiago Auricchio para criação da uni-
dade de cuidados paliativos. O anúncio 
foi realizado em 12 de fevereiro, em 
visita dos parlamentares ao hospital. 
Os detalhes do projeto foram apre-
sentados pelo diretor-geral, Dr. Desiré 
Carlos Callegari, e pelo coordenador 
da Comissão de Cuidados Paliativos, 
Dr. Yuri Louro de Abreu. O ofício desti-
nado ao Governo do Estado e assinado 
por ambos solicita a verba de R$ 1,5 
milhão em emenda parlamentar para a 
construção da área, uma vez que não 
há provisão no orçamento do hospital. 

O setor, destinado ao atendimen-
to de pacientes em estado terminal, 
será alocado em área já existente no 
hospital, no 1º andar. Terá 11 leitos, 
consultório, recepção, sala de proce-
dimentos, posto de enfermagem e área 
administrativa. Uma equipe multidisci-
plinar já atua no serviço há cinco anos, 

O Centro Universitário Saúde ABC / Fa-
culdade de Medicina do ABC (FMABC) orga-
nizará dia 19 de março, às 10h, uma atividade 
referente à Semana do Sono, comemorada 
nacionalmente todos os anos. A palestra, 
que será aberta ao público e abordará temas 
como sono, apneia e insônia, será realizada no 
Anfiteatro David Uip, no campus universitário 
em Santo André.

A Semana do Sono ocorre oficialmente 
entre os dias 13 e 19 de março. De acordo 
com a Associação Brasileira do Sono (ABS), 
trata-se de um esforço global para aumentar o 
conhecimento da população sobre os inúmeros 
problemas de sono que acometem grande parte 
da população e que são frequentemente negli-
genciados ou simplesmente desconhecidos.

porém sem espaço exclusivo. A equipe 
conta com médicos, psicólogos, assis-
tentes sociais, enfermeiros e técnicos, 
dentista, farmacêutico, nutricionista, es-
tomaterapeuta, fonoaudiólogo e, mais 
recentemente, cuidadores espirituais. 

A proposta foi entregue à Secre-
taria de Estado da Saúde ainda em 
2019 e o modelo poderá ser adotado 
para outras unidades, contribuindo 
para a liberação de leitos para a as-
sistência médica. Hoje, o paciente em 

cuidados paliativos é internado em 
leitos nas clínicas. Com a criação da 
unidade, os pacientes terão atenção 
em ambiente especialmente estru-
turado para os cuidados paliativos, 
inclusive com convívio familiar. 

“Precisamos de um espaço dedica-
do aos cuidados paliativos em ambiente 
inspirado no acolhimento e conforto, 
que também contribuirá para a libera-
ção de leitos à assistência médica de 
alta complexidade”, disse Callegari.

Dr. Desiré Callegari, diretor-geral do HEMC, e o deputado Thiago AuricchioDr. Yury Abreu, deputada estadual Carla Morando e Dr. Desiré Callegari

agenDa aCaDêmiCa

‘Semana do Sono’ terá palestra gratuita no campus da Medicina ABC
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São Bernardo anuncia mobilização e 
cria Comitê de Combate ao Coronavírus

em aleRTa

Objetivo é traçar diretrizes necessárias de prevenção e combate ao vírus na cidade

Em meio aos acontecimentos globais 
com o aparecimento de um novo vírus, 
o coronavírus, a Prefeitura de São Ber-
nardo se antecipou aos fatos e criou, em 
31 de janeiro, o Comitê de Combate ao 
Coronavírus, que terá a participação de 
uma equipe multidisciplinar da Saúde e 
das demais secretarias para, a partir da 
orientação da secretaria de Saúde do 
Estado e do Ministério da Saúde, traçar 
as diretrizes necessárias de prevenção e 
combate à doença na cidade.

De acordo com o prefeito Orlando Mo-
rando, em entrevista coletiva concedida no 
Salão Nobre da Prefeitura, a prevenção 
é sempre o melhor caminho e se faz ne-
cessária. A cidade, logisticamente, recebe 

muitos visitantes de todos os lugares do 
mundo, inclusive de empresas automobilís-
ticas instaladas no município que possuem 
parcerias comerciais com a China e demais 
países atingidos pelo vírus.

“Queremos estar preparados para 
os desdobramentos da doença, já que 
o momento é de atenção internacional. 
Enviaremos um comunicado para todo o 
mailing das empresas de São Bernardo, 
que tem grande fluxo de funcionários que 
viajam para o exterior e são possíveis 
portas de entrada de transmissão em 
nosso município, com orientações para 
que ao menor sinal da doença nos co-
muniquem e procurem os serviços de 
Saúde”, declarou  o chefe do Executivo.

LOCALIZAÇÃO
Outro item pautado que serviu para 

a instauração do comitê é a proximidade 
do município com o Porto de Santos, 
no Litoral. O prefeito Orlando Morando 
enfatizou a grande circulação de pro-
dutos de exportação e importação, que 
passam pela China.

O secretário de Saúde, Dr. Geraldo 
Reple Sobrinho, reforçou que não há caso 
da doença confirmado no Brasil, embora 
a OMS (Organização Mundial de Saúde) 
tenha determinado caso de emergência 
global, e que o ideal é que as pessoas se 
informem em fontes seguras e adotem 
hábitos de profilaxia com mais frequência.

“A transmissão destas doenças se dá, 

Anúncio foi realizado em coletiva de imprensa dia 31 de janeiro 

muitas vezes, pelo contágio das nossas 
mãos. Ao tossir, use um lenço descar-
tável e o descarte imediatamente. Lave 
as mãos com frequência. E caso a pes-
soa apresente febre, tosse, dificuldade 

em respirar, e, o mais importante, tenha 
tido contato com alguém que viajou para 
países de transmissão, ela deve procurar 
os equipamentos de Saúde, públicos ou 
privados”, alertou Dr. Geraldo. 

Omar Matsumoto/pMSBC






