
A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) fechou parceria para divulgação dos testes da CoronaVac junto aos 25 mil funcionários da 
FUABC. O objetivo é recrutar profissionais da Saúde interessados em participar da pesquisa com a vacina contra o novo coronavírus. O estudo, fruto de 
convênio inédito entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Sinovac Life Science, do grupo Sinovac Biotech, está na fase final e tem a USCS como um 

dos centros de pesquisa credenciados. Testagem envolverá 9 mil profissionais que atuam no combate à Covid-19. Pág. 9
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MENSAGEM

Ciência contra a pandemia

Unidade terá 16 consultórios e a primeira farmácia 24h da região; investimento é de R$ 20 milhões 

do total operado pela FUABC.

Após todo esse tempo de ampla 

dedicação à assistência, é motivo 

de orgulho para a FUABC também 

integrar os trabalhos na área da pes-

quisa. Não mediremos esforços para 

contribuir com a USCS na divulgação 

e esclarecimento do estudo sobre a 

CoronaVac aos nossos profissionais 

da Saúde. Nessa reta final do proto-

colo de pesquisa, é muito importante 

a adesão de voluntários que estejam 

em contato com pacientes suspei-

tos ou confirmados com a doença. 

Somente a partir dos resultados 

desta etapa, que também está em 

andamento em outros 11 centros de 

pesquisa pelo Brasil, é que sabere-

mos se a vacina é realmente eficaz 

na proteção conta a Covid-19 e se 

poderá ser disponibilizada para toda 

a população.

Estamos muito felizes em po-

der colaborar com as pesquisas 

de uma promissora vacina contra 

a Covid-19 e que já está em fase 

avançada de testes. A Fundação do 

ABC foi procurada pela Universida-

de Municipal de São Caetano do Sul 

(USCS), cujo Centro de Pesquisa 

foi credenciado pelo Instituto Butan-

tan para o protocolo da CoronaVac. 

O estudo necessita de profissionais 

da área da Saúde voluntários, que 

estejam atuando diretamente no 

combate ao novo coronavírus. É 

aí que entra a FUABC!

Desde o início da pandemia, 

muitos de nossos serviços assis-

tenciais foram readequados para o 

atendimento de casos suspeitos e 

confirmados de Covid-19. Alguns, 

inclusive, passaram a atender exclu-

sivamente esses pacientes. Também 

Já estamos em contato com to-

dos os nossos 25.000 funcionários. 

As unidades de saúde gerenciadas 

também estão colaborando, informan-

do suas equipes assistenciais sobre a 

pesquisa em andamento e os critérios 

para participação. Trata-se de uma 

grande força-tarefa por uma nobre 

causa. Seguiremos à disposição de 

instituições públicas e privadas, em 

busca de contribuir com nosso me-

lhor nesta batalha contra a Covid-19. 

Estamos na torcida para que a Coro-

naVac e as demais vacinas em fase 

final de testes se confirmem eficazes 

e estejam prontas para distribuição o 

mais breve possível.

A Fundação do ABC continuará 

firme na assistência à população e no 

combate ao novo coronavírus, mas 

sem perder a esperança de que, em 

breve, a pandemia terá fim.

assumimos hospitais de campanha, 

centros de triagem e confirmamos 

nosso protagonismo no enfrenta-

mento ao vírus. Ao longo dos últimos 

meses, chegamos a gerenciar mais 

de 800 leitos hospitalares dedicados 

exclusivamente ao tratamento de ca-

sos do novo coronavírus – quase 40% 

PREVISTO PARA DEZEMBRO

Os moradores de São Caetano do 
Sul ganharão em dezembro um dos 
mais modernos equipamentos públicos 
de Saúde do País. É o Atende Fácil 
Saúde, que funcionará em área de 3 
mil m² na esquina das avenidas Goiás e 
Senador Roberto Simonsen, no Centro. 
As obras, iniciadas em janeiro, avan-
çaram nas últimas semanas.

Em visita técnica ao local dia 14 
de agosto, o prefeito destacou a série 
de benefícios do Atende Fácil Saú-
de. “Nosso intuito é proporcionar aos 
cidadãos a possibilidade de, em um 
único lugar, realizar consultas com 
médicos especialistas e os exames 
por eles solicitados, além do acesso 
ao medicamento prescrito. Dessa 

Obras do Atende Fácil Saúde
avançam em São Caetano

Serão realizados cerca de 10 mil atendimentos por mês

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

O investimento total é de R$ 20 
milhões, sendo R$ 12,6 milhões para 
a obra e o restante para a compra de 
aparelhos e mobiliário. O valor é pro-
veniente de duas operações de crédito 
da Prefeitura junto à Desenvolve SP, a 
Agência de Desenvolvimento Paulista.

O conceito de construção pré- 
moldada dá celeridade aos trabalhos. 
A unidade deverá realizar média de 
10 mil atendimentos ao mês, sem 
contabilizar a demanda farmacêutica. 

Dra. Adriana Berringer Stephan
PRESIDENTE DA FUABC

Conselho de Curadores (Titulares): Adriana Ber-
ringer Stephan; Antonio Aparecido Tavares; Ari Bo-
lonhezi; Danilo Sigolo; Edgard Brandão Júnior; Felix 
Saverio Majorana; Fernanda Taveiros Gil; Gabriela 
Evazian Monteiro da Silva; Guilherme Andrade 
Peixoto; Hugo Macedo Junior; Jaqueline Michele 
Sant'ana do Nascimento; José Antonio Acemel Ro-
mero; Luiz Antonio Della Negra; Luiz Mario Pereira 
de Souza Gomes; Marcos Sergio Gonçalves Fon-
tes; Nataly Caceres de Sousa; Pedro Luiz Mattos 
Canhassi Botaro; Rodrigo Grizzo Barreto de Cha-
ves; Silvia Casagrande Feijó; Thereza Christina Ma-
chado de Godoy;  e Wagner Shiguenobu  Kuroiwa.

Conselho Fiscal: Maristela Baquini (Santo André), 
Robson Thadeu de Almeida (São Bernardo) e Ane 
Graziele Plonkoski (São Caetano). 

Instituições Gerenciadas: Faculdade de Medi-
cina do ABC; Hospital Estadual Mário Covas de 
Santo André; Hospital da Mulher de Santo André; 
AME (Ambulatório Médico de Especialidades) 
Santo André; AME Mauá; AME Praia Grande; 
Hospital Nardini / Complexo de Saúde de Mauá; 
Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo 
(Hospital Anchieta, Hospital Municipal Universitá-
rio, Hospital de Clínicas Municipal José Alencar 
e Hospital e Pronto-Socorro Central); Complexo 
Hospitalar Municipal de São Caetano (Hospital 
Márcia Braido, Hospital Maria Braido, Hospital de 
Emergências Albert Sabin, Hospital São Caetano, 
Hospital Euryclides de Jesus Zerbini e Complexo 
Municipal de Saúde); Instituto de Infectologia Emí-
lio Ribas II do Guarujá; Centro Hospitalar do Siste-
ma Penitenciário (CHSP); Contrato de Gestão São 
Mateus/SP; e Central de Convênios.

Fundação do ABC 
Entidade Filantrópica de Assistência Social, 

Saúde e Educação 

Presidente: Dra. Adriana Berringer Stephan
Vice-Presidente: Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes

Secretário-Geral: José Antônio Acemel Romero

Centro Universitário Saúde ABC
Reitor: Dr. David Everson Uip

Vice-Reitor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

QUEM SOMOS

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.

forma, esperamos realizar diagnósti-
cos mais precocemente, alcançando 
melhores resultados para o paciente e 
otimizando os custos de tratamento.”

O Atende Fácil Saúde reunirá 
Centro de Especialidades Médicas, 

com 16 consultórios; Centro de 
Diagnósticos de Análises Clínicas 
e por Imagem (ultrassom, tomogra-
fia, ecocardiograma e ressonância 
magnética, entre outros); Centro de 
Atenção Geriátrica, com profissionais 

Divulgação/PMSCS
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SOLIDARIEDADE

A Fundação do ABC e suas 
unidades assistenciais estão sendo 
beneficiadas pela doação de mais de 
46.300 frascos de 500 ml de álcool 
líquido 70° INPM. A iniciativa é da 
Coperalcool, marca que pertence ao 
Grupo MPR / Álcool Ferreira e Com-
panhia Nacional de Álcool (CNA), em 
conjunto com seus principais fornece-
dores: Raízen (licenciada da marca 
Shell), Braskem, Plimax, Alemolde, 
Grupo Mirassol, CCL e Bras-Onda.

Em função do grande volume, a 
doação foi fracionada em três datas e 
em locais diferentes. Em 12 de agos-
to, 1.220 caixas com 12 unidades 
cada foram entregues no Centro de 
Gestão de Suprimentos da Saúde de 
Santo André. Nos dias 14 e 20, outras 
2.639 caixas foram descarregadas 
no Hospital de Clínicas Dr. Radamés 
Nardini, em Mauá.

O álcool doado será distribuído 
na rede assistencial andreense e nas 
diversas unidades da Fundação do 
ABC, entre as quais o Complexo de 

Saúde de Mauá (Cosam), Ambula-
tórios Médicos de Especialidades 
(AMEs) de Santo André e Mauá, e 
o Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC.

Nesses locais de atendimento 
à Saúde, o álcool líquido 70° INPM 
é um dos principais produtos para 
higienização de superfícies, prote-
gendo contra o novo coronavírus, de 
acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Em abril deste ano, 
inclusive, resolução da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) passou a permitir o uso do álcool 
líquido 70° INPM para limpeza de 
superfícies também fora do ambiente 
hospitalar. A validade da regra é de 
seis meses, adotada como forma de 
auxílio no controle da propagação 
da Covid-19.

PARCEIROS DO BEM
Cada empresa parceira da Cope-

ralcool, marca do Grupo MPR/Álcool 
Ferreira e Companhia Nacional de Ál-

Coperalcool e parceiros doam mais de 3 mil 
caixas de álcool líquido à Fundação do ABC

Ao todo são mais de 46.300 frascos com 500 ml cada; entrega foi realizada em Santo André e no Hospital Nardini, em Mauá

Montante será distribuído entre unidades assistenciais da FUABC

A Prefeitura de Santo André 
entregou dia 8 de agosto a Casa 
da Gestante, localizada ao lado do 
Hospital da Mulher, no Parque Novo 
Oratório. O equipamento foi inaugu-
rado dentro dos padrões do progra-
ma Qualisaúde e oferece cuidado 
para gestantes, puérperas e bebês 
que apresentam quadro de risco 
e precisam de cuidado com mais 
vigilância e proximidade dos servi-
ços de saúde, ainda que não haja 

SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

Santo André entrega Casa da Gestante com 
estadia temporária antes e depois do parto

Local tem capacidade para atender até 20 pacientes

necessidade de internação hospitalar.
“É mais uma entrega importante 

de uma obra abandonada há cinco 
anos e que graças ao novo modelo 
de gestão que implementamos pode-
mos entregar para as futuras mães. 
Teremos aqui o acolhimento, cuidado 
e respeito pelas gestantes da nossa 
cidade”, destacou o prefeito.

A Casa da Gestante garante 
hospedagem, alimentação e acom-
panhamento por equipe multiprofis-

sional, sete dias por semana, 24 ho-
ras por dia. O local também oferece 
assistência a puérperas com bebê 
internado na Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) Neonatal, além de 
puérperas que precisam de orien-
tação e treinamento nos cuidados 
especiais com a criança.

As mulheres que vão utilizar este 
equipamento público serão identifica-
das pela Atenção Básica ou Especiali-
zada e, posteriormente, referenciadas 

para a Casa da Gestante. 
“A Casa da Gestante é um espa-

ço destinado para todas as mulheres 
que estão em situação de risco, seja 
social ou de saúde, e que nem sempre 
podem se deslocar do seu lar para o 
hospital. Aqui elas serão avaliadas 
pela equipe médica e farão deste 
espaço sua casa por alguns dias”, 

explicou o secretário de Saúde.
Com capacidade para aten-

der até 20 usuárias, o espaço 
conta com quatro suítes para aco-
modação, sala de atendimento 
individualizado, espaço de estar 
e acolhimento das mães, além de 
cozinha, copa, área de serviço e 
sanitários.

Angelo Baima/PSA 

Espaço garante hospedagem, alimentação e acompanhamento multiprofissional a 
gestantes, puérperas e bebês em quadro de risco

cool (CNA), contribuiu com sua expe- 
riência para que um grande conjunto 
de ações solidárias fosse realizado. 
A Raízen participou com a doação 
de álcool líquido. A Braskem forneceu 
resina plástica (polietileno) para que a 

Plimax transformasse em embalagens. 
Já o rótulo foi fabricado pela CCL e a 
Alemolde doou as tampas, também 
por meio do fornecimento de resinas 
da Braskem. A Bras-Onda produziu 
as caixas e a Mirassol Transportadora 

doou os fretes.
A Coperalcool produziu e enva-

sou 480 mil unidades exclusivas e 
montou operação logística para dis-
tribuição entre diversas entidades, 
entre as quais a Fundação do ABC. 
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Vídeo sobre importância do aleitamento materno traz relatos de mães que estimulam a prática de amamentação

Pediatria da FMABC reúne depoimentos de mães 
em ação da campanha ‘Agosto Dourado’

O Departamento de Pediatria 
do Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) produziu um vídeo com 
depoimentos alusivos à Semana 
Mundial de Aleitamento Materno 
(SMAM) — comemorada anualmente 
em 150 países entre os dias 1 e 7 de 
agosto — para ser divulgado durante 
todo o mês de agosto. O tema cen-
tral da semana mundial deste ano é 
“Apoie o Aleitamento Materno por um 
Planeta Saudável”.

O objetivo da campanha 2020 da 
SMAM é informar as pessoas sobre 
as ligações entre a amamentação, o 
meio ambiente e as mudanças climá-
ticas; fixar a amamentação como uma 
decisão climática inteligente e esti-
mular ações para melhorar a saúde 
do planeta e das pessoas por meio 
do aleitamento materno.

O vídeo produzido pelo Depar-
tamento de Pediatria, com apoio do 
setor de Comunicação da FMABC, 
traz depoimentos de dez mães, al-
gumas com a participação dos pais, 
que revelam suas experiências sobre 
a prática do aleitamento materno, a 
importância de contar com uma rede 
de apoio familiar, além de reforçar os 
benefícios para a saúde materno- 
infantil e destacar o fortalecimento do 
vínculo afetivo com os bebês.

O material também conta com 
participação da professora titular da 
disciplina de Clínica Pediátrica da 
FMABC e pró-reitora de graduação, 
Dra. Roseli Oselka Saccardo Sarni, 
do professor titular de Neonatologia e 
chefe do departamento de Pediatria, 
Dr. José Kleber Kobol, e da professo-
ra da disciplina de Clínica Pediátrica, 
Dra. Denise de Oliveira Schoeps.

“Nosso objetivo com a divulgação 
deste material é manter o incentivo à 
amamentação em prol de um planeta 
mais seguro. O leite materno é um 
alimento natural, renovável, além de 
ambientalmente seguro e ecológico. 
É entregue ao consumidor final, o 
bebê, sem gerar poluição, como em-
balagens, e também evitando desper-
dícios”, explica a Dra. Roseli Sarni.

O vídeo também traz orientações 

baseadas em legislações vigentes e 
no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente sobre a utilização de espaços 
públicos e estabelecimentos comer-
ciais para amamentar, amamenta-
ção durante a jornada de trabalho, 
salário-maternidade, entre outros 
assuntos.

O material com todos os depoi-

mentos e orientações está disponível 
no endereço https://is.gd/vQ4y0u.

EVENTO COMEMORATIVO
Para marcar o Agosto Dourado 

na FMABC, o Departamento de Pe-
diatria programou para 27 de agosto, 
das 8h30 às 12h, conferências on-line 
para debater a temática do aleitamen-
to materno. A abertura estará sob 

responsabilidade dos docentes Dr. 
José Kleber Kobol Machado e Dra. 
Roseli Oselka Saccardo Sarni. Em 
seguida haverá duas conferências 
coordenadas pela Dra. Denise de 
Oliveira Schoeps. A professora titular 
do Departamento de Pediatria da Fa-
culdade de Medicina da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Dra. 

Elsa Regina Justo Giugliani, abor-
dará o tema “Aleitamento materno 
e a saúde do planeta”. Já a profes-
sora assistente da Universidade de 
Pernambuco, Vilneide Maria Santos 
Braga Diégues Serva, trará resposta 
a uma dúvida comum de muitas mu-
lheres: “Fui mãe durante a pandemia: 
posso amamentar e doar leite”?

Após as conferências haverá 

uma mesa redonda sobre “Ama-
mentação, um ato de amor pelo 
nosso planeta”, coordenada pela 
Dra. Fabíola Isabel Suano de Souza 
e que terá a Dra. Denise Schoeps 
como debatedora. O espaço contará 
com depoimentos de mães que ama-
mentaram e com a explanação da 
engenheira ambiental e professora 

dos cursos de Engenharia Ambiental 
e Engenharia Civil da Universidade 
Metodista de São Paulo (UMESP), 
Viviane Pereira Alves, que falará so-
bre “Aleitamento materno: caminho 
para o alcance dos Objetos do De-
senvolvimento Sustentável (ODS)”.

“Será uma manhã extremamente 
produtiva, em que reuniremos a equi-
pe do Departamento de Pediatria, 

CELEBRAÇÃO

os médicos residentes, convidados 
externos e todos aqueles que se 
interessam pelo tema da amamen-
tação. É um evento aberto e gratuito, 
cujo objetivo principal é divulgar a 
importância do aleitamento materno 
e reforçar os diversos benefícios que 
traz para as mães, os bebês e para 
o planeta”, destaca a Dra. Denise 
de Oliveira Schoeps, que idealizou 
a campanha de vídeos com depoi-
mentos sobre amamentação.

Os interessados poderão acom-
panhar o evento no Google Meet pelo 
endereço https://meet.google.com/
mfm-oqhv-yag. Mais informações no 
e-mail pediatria@fmabc.br.

CELEBRAÇÃO GLOBAL
Considerada veículo para pro-

moção da amamentação, a Sema-
na Mundial do Aleitamento Materno 
(SMAM) é comemorada desde 1992 
em mais de 150 países, por iniciativa 
da World Alliance for Breastfeeding 
Action (WABA), a Aliança Mundial 
para Ação em Aleitamento Materno 
– órgão consultivo do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (UNICEF). 
É celebrada oficialmente em agosto.

O Ministério da Saúde coordena 
a Semana Mundial do Aleitamento 
Materno no Brasil desde 1999, res-
pondendo pela adaptação do tema, 
elaboração e distribuição de materiais 
de divulgação. O Congresso Nacional 
sancionou em 2017 a lei nº 13.435, 
que institui agosto como o Mês do 
Aleitamento Materno. Na mesma 
publicação oficial, ficou definida a 
“iluminação ou decoração de espaços 
com a cor dourada” – caracterizando 
o Agosto Dourado.

Neste ano, o tema global da 
campanha é “Apoie o Aleitamento 
Materno por um Planeta Saudável”. 
A pandemia de Covid-19 mudou o 
formato, mas não o foco. Os eventos 
de celebração e conscientização têm 
ocorrido virtualmente, em respeito 
ao distanciamento social. As ações 
realizadas em todo o País podem 
ser acessadas pelo link https://rblh.
fiocruz.br/semana-mundial-de-alei-
tamento-materno-2020.
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Dra. Ana Carolina Bittencourt esteve na sede da FUABC em agosto, quando pode verificar os trabalhos  
desenvolvidos desde a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)

FUABC apresenta avanços do Programa de 
Compliance à promotora do Ministério Público

A Fundação do ABC recebeu em 
10 de agosto, em sua sede adminis-
trativa, a promotora de Fundações 
de Santo André, Dra. Ana Carolina 
Bittencourt. Uma semana antes, du-
rante reunião virtual com a presidente 
da FUABC, Dra. Adriana Berringer 
Stephan, a representante do Ministério 
Público questionou sobre o andamen-
to das ações previstas no Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) as-
sinado com o MP e do Programa de 
Compliance, o que gerou o convite 
para visitar a instituição e conhecer in 
loco os trabalhos em desenvolvimento 
nessas áreas.

“Foi uma reunião presencial, res-
peitando todas as recomendações de 
segurança contra a Covid-19. Reuni-
mos a Diretoria da FUABC e a equipe 
gerencial para uma conversa com a 
promotora, que pode conhecer pes-
soalmente toda a equipe, além de ter 
acesso a detalhes sobre diversos pon-
tos que estamos tratando, assim como 
às mudanças recém-implantadas, o 
andamento do TAC e do Compliance, 
e o cronograma com todos os passos. 
Foi uma manhã bastante produtiva 
e ficamos muito felizes com a visi-
ta”, resume a Dra. Adriana Berringer 
Stephan.

A assinatura do Termo de Ajus-
tamento de Conduta ocorreu em 10 
de outubro de 2019, com objetivo de 
fortalecer o planejamento, a eficácia 
e a execução de um Programa de 
Compliance na FUABC e em todas 
as unidades gerenciadas, a fim de pro-
mover maior fiscalização, legalidade, 
eficiência, moralidade e impessoali-
dade na gestão administrativa. A ho-
mologação do TAC ocorreu em 31 de 
março, durante reunião extraordinária 
do Conselho Superior do Ministério 
Público do Estado de São Paulo.

Conforme apresentado à Dra. Ana 
Carolina Bittencourt, a construção do 
Compliance está em andamento, de 

TRANSPARÊNCIA

A presidente da FUABC, Dra. Adriana Berringer Stephan, e a promotora de Fundações de Santo André, Dra. Ana Carolina Bittencourt 

A gerente administrativa da FUABC, Priscila Meyer

acordo com as diretrizes estabelecidas 
no TAC e com ampla participação – e 
colaboração – de todas as unidades 
da FUABC. Entre os temas que inte-
gram o programa de boas práticas e 
que foram detalhados à promotora 
estão as revisões do Regimento In-
terno, do Regulamento de Compras 
e de diversos outros documentos, o 
recém-implantado Planejamento de 
Controle Orçamentário (PCO), a cria-
ção do Departamento de Projetos e do 
serviço de Ouvidoria, a reorganização 
das áreas de Qualidade, de Auditoria 
e de Controle Interno, além da refor-
mulação do Portal da Transparência, 
a fim de melhorar a divulgação das 
informações ao público externo.

Entre as ações em andamento 
que mais chamaram a atenção da 
promotora está a completa reestrutu-
ração da área de Recursos Humanos, 
que instituiu programas de valorização 
e desenvolvimento de pessoas, de 
qualidade de vida e de reciclagem 
comportamental e de atitudes. O 
setor também deu início a programa 
de atendimento psicológico gratuito 

aos colaboradores e prepara o lan-
çamento da Universidade Corporativa 
da FUABC.

“Uma fundação que cuida de Saú-
de e que se volta à saúde de seus 
funcionários é o grande chamariz. Faz 
todo sentido”, considerou Dra. Ana Ca-
rolina Bittencourt, ao acrescentar: “A 
Universidade Corporativa é o grande 
pilar para mudanças importantes na 
Fundação do ABC. Essa preocupação 
com a capacitação dos funcionários é 
fundamental”.

PIONEIRISMO
O modelo de parceria construído 

entre FUABC e Ministério Público 
através do Termo de Ajustamento 
de Conduta é considerado inovador, 
pois respalda a aplicação prática do 
programa interno de boas práticas, o 
Compliance, em um termo externo, o 
TAC. As disposições trazidas nestes 
instrumentos vinculam juridicamente 
a FUABC por prazo indeterminado, 
certificando que as ações serão per-
petuadas ao longo do tempo, indepen-
dentemente de quem esteja à frente 

da Presidência, dos hospitais e de 
todas as unidades de saúde admi-
nistradas.

Quando concluído, o Programa 
de Compliance servirá como guia per-
manente para adoção e observância 
do conjunto de mecanismos e pro-

cedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades, e para aplicação efe-
tiva de códigos de ética e de conduta, 
políticas e diretrizes, com objetivo de 
evitar desvios, fraudes, irregularidades 
e atos ilícitos.
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Homenageada por paciente de 11 anos na última sessão de quimioterapia, colaboradora retribuiu o gesto ao cortar os cabelos

Funcionária da Oncopediatria raspa  
cabelos em homenagem à paciente

EMPATIA

Uma inesquecível e surpreen-
dente homenagem marcou a vida do 
pequeno paciente Leonardo Ribeiro 
de Castro, de 11 anos, e de colabo-
radores do Ambulatório de Oncolo-
gia Pediátrica do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC, em Santo André. Há 15 anos 
funcionária do setor, a técnica de en-
fermagem Maria de Fátima Gonçal-
ves decidiu raspar os cabelos para 
comemorar a remissão de um câncer 
raro do paciente e amigo, que tratava 
há quatro anos de um tumor primitivo 
neuroectodérmico, que acomete o sis-
tema nervoso central.

A ideia começou a ganhar forma 
quando o paciente mirim fez sua última 
sessão de quimioterapia na unidade, 
em 27 de janeiro. Para homenagear a 
funcionária e parceira de tantos anos de 
luta contra a doença, Leonardo levou 
uma placa que trazia a mensagem: “Úl-
tima quimio, para honra e glória do Se-
nhor Jesus. Obrigado por tudo, minha 
grande heroína”. Meses depois, ainda 
sensivelmente tocada pela dedicató-
ria, Maria de Fátima decidiu retribuir 
a homenagem. O corte foi realizado 

A técnica de enfermagem Maria de Fátima Gonçalves e o paciente Leonardo Ribeiro de Castro

Ivan Moreira

dia 7 de agosto na casa de Leonardo, 
em Santo André, e registrado por um 
fotógrafo gratuitamente. A família da 
funcionária e os pais de Léo acompa-
nharam a ação.

“Senti em meu coração a obrigação 
de devolver a ele uma homenagem. 
Queria ficar carequinha como ele. Não 
haveria presente que eu comprasse 

que pagaria o que ele fez por mim. 
Me senti profundamente honrada. 
Na Oncologia, área que eu aprendi a 
amar, aprendo diariamente com todos 
da equipe e principalmente com os 
pacientes. Sempre trabalho em prol 
de algum sorriso, pois sabemos que 
há inúmeros momentos de dor. Hoje, 
me sinto realizada com meu trabalho. 

Estou muito feliz com esta atitude que 
jamais imaginei tomar. Fiz por amor 
e gratidão a este paciente e a minha 
profissão”, resume a funcionária, que 
trabalha na unidade desde 2005. A téc-
nica de enfermagem também estendeu 
os agradecimentos ao coordenador do 
Ambulatório de Oncologia Pediátrica da 
FMABC, Dr. Jairo Cartum. “Aprendo 

muito com o jeito humano e doce que 
ele tem de tratar o próximo, sempre 
com simplicidade e humildade. É um 
prazer fazer parte da sua equipe”.

O oncologista se emocionou com 
a atitude e parabenizou os envolvidos. 
“Nunca em minha vida profissional vi 
uma funcionária ficar completamen-
te careca por um paciente. O gesto 
demonstra o amor e a dedicação que 
ela carrega pela instituição, pelos pa-
cientes, pelo trabalho e pelo próximo. 
Todos estão de parabéns. Certamente, 
é um fato que ficará marcado na vida 
de todos”, disse Dr. Jairo.

REFERÊNCIA
O Ambulatório de Oncologia Pediá- 

trica da FMABC é referência regional 
para tratamento oncológico e atende 
pacientes de zero a 17 anos. Oferece 
atendimento integral e multidisciplinar 
com equipe composta por médicos, 
enfermeiros, psicólogos, dentista, 
assistente social, nutricionista, fo-
noaudiólogo, terapeuta ocupacional 
e farmacêutico. Com serviços 100% 
gratuitos, a unidade realiza em média 
200 consultas médicas mensalmente. 
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Infectologista Pedro Moreira Folegatti é o autor de destaque em estudo da Universidade de Oxford publicado na revista The Lancet

Ex-aluno da FMABC lidera ensaios clínicos 
sobre vacina da Covid-19 na Inglaterra

DESTAQUE

O infectologista Pedro Moreira Fo-
legatti, formado em 2009 pelo Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), em 
Santo André, é o principal pesquisador 
do estudo conduzido pela Universidade 
de Oxford, no Reino Unido, sobre uma 
das mais promissoras vacinas contra 
a Covid-19. O artigo foi publicado pela 
conceituada revista The Lancet, em 
20 de julho.

Paulista, 34 anos, líder clínico dos 
estudos do imunizante e responsável 
por coordenar o acompanhamento de 
cerca de 10 mil voluntários, Folegatti 
se especializou no desenvolvimento de 
vacinas para doenças emergentes após 
seis anos morando em terras britânicas.

“Minha formação toda foi no Brasil. 
Me formei em 2009 na Faculdade de 
Medicina do ABC e fiz residência em 
infectologia no Instituto Emílio Ribas. 
Trabalhei em diversos hospitais em São 
Paulo até setembro de 2014, quando 
me mudei para o Reino Unido para 
fazer um mestrado em saúde públi-
ca na London School of Hygiene and 
Tropical Medicine. Quando eu concluí 
o programa de mestrado, em 2016, 
surgiu a oportunidade de trabalhar para 

Arquivo pessoal

o Jenner Institute (da Universidade de 
Oxford) para um programa de influenza. 
Já estou aqui há quatro anos. Antes 
da pesquisa do coronavírus começar, 
a gente estava trabalhando com uma 
vacina parecida para a MERS (Sín-
drome Respiratória do Oriente Médio, 
também causada por um coronavírus) 
e calhou de os resultados terem sido 
publicados na mesma época, quando 

as coisas começaram a explodir”, conta 
o ex-aluno da FMABC. 

Em janeiro, muito antes da pan-
demia castigar a Europa, os Estados 
Unidos e o Brasil, Folegatti e os colegas 
já iniciavam a pesquisa da potencial va-
cina contra a doença, após publicação 
por parte dos chineses do sequencia-
mento genético do novo coronavírus. 
Os preparativos para os ensaios clíni-

cos começaram no início de fevereiro. 
Desde então, a equipe tem trabalhado 
todo dia, inclusive madrugada adentro.

Segundo o pesquisador, a vacina é 
baseada num adenovírus (causador de 
resfriado) de chimpanzé, que é incapaz 
de se reproduzir dentro do corpo. Os 
cientistas, então, trocam esses genes 
por outros genes que vão levar pro-
teínas de quaisquer outros vírus ou 

Primeira cidade do Brasil a 
testar os idosos em massa contra 
a Covid-19, São Caetano do Sul 
ampliou a faixa-etária da ação para 
todos os moradores a partir dos 60 
anos – até então, o público era de 
60 a 75 anos. A nova estratégia 
começou dia 29 de julho, no Dri-
ve Thru, localizado na Garagem 
Municipal (Avenida Presidente 
Kennedy, 2.100, bairro Olímpico).

Os testes rápidos são realiza-
dos de segunda a sexta-feira, das 
8h às 14h, mediante agendamento 

NOVA ESTRATÉGIA

São Caetano amplia testagem contra a
Covid-19 para idosos de todas as idades

Testes rápidos são realizados de segunda a sexta-feira, mediante agendamento

no site coronavirus.saocaetanodosul.
sp.gov.br. É indispensável a apresen-
tação de documento pessoal e com-
provante de residência (ou o Cartão 
São Caetano), e o uso de máscara. O 
morador deverá chegar com, no máxi-
mo, 15 minutos de antecedência, para 
evitar aglomeração. Os testes nos ido-
sos foram realizados até 7 de agosto.

“A testagem em massa, somada 
a outras ações, nos permite o mapea-
mento da incidência do coronavírus em 
nossa cidade. E levar esta iniciativa aos 
idosos é uma estratégia fundamental 

dentro do nosso objetivo maior, que é 
salvar vidas”, ressalta o prefeito, lem-
brando que os integrantes da terceira 
idade são mais vulneráveis à doença.

Após o pessoal da terceira idade, 
a Prefeitura utilizará o Drive Thru para 
testar outros segmentos da população 
– detalhes serão divulgados oportuna-
mente. São Caetano possui um dos 
maiores índices de longevidade do País 
(78 anos) e 21% de sua população é 
formada por idosos (cerca de 34 mil 
pessoas).

Somando os atendimentos no Dri-

ve Thru (que antes dos idosos aten-
deu 22.166 trabalhadores de diversos 
segmentos econômicos), no Disque 
Coronavírus, nos bloqueios de trânsito, 
no Inquérito Epidemiológico e nas ha-
bitações coletivas, além de servidores 
na linha de frente de combate à pan-

demia e pacientes dos hospitais, 
55 mil pessoas já foram testadas, 
o que representa 34% da popula-
ção da cidade. A manutenção dos 
programas e as novas estratégias 
deverão fazer a cidade atingir 40% 
da população testada em agosto.

Folegatti e equipe iniciaram estudo sobre vacina em janeiro 

Eric Romero/PMSCS

patógenos para onde se quer gerar 
proteção. No caso da Covid-19, são 
trocados os genes de replicação do 
adenovírus por genes que vão codificar 
proteínas da superfície do coronavírus 
atual. “A grande vantagem de usar essa 
plataforma é que a gente consegue 
produzir vacina mais rápido utilizando 
o mesmo molde e trocando só o an-
tígeno, que é o pedaço que a gente 
espera que vá induzir uma resposta 
imune”, explica o infectologista.

A rotina tem sido desgastante. 
São, em média, quatro horas por 
dia de sono. Para amenizar a ansie-
dade pelo tão esperado resultado 
dos ensaios clínicos, o pesquisador 
encontra apoio na esposa e na filha, 
com quem vive na Inglaterra. “Elas 
têm um papel fundamental nesse pro-
cesso para garantir a minha sanidade 
mental. A rotina é (trabalhar) sem 
hora para entrar, sem hora para sair, 
fim de semana, feriado. Eu acordo 
umas 6h, venho para o escritório, 
saio às 18h e continuo trabalhando 
em casa, madrugada adentro. Durmo 
uma média de quatro horas por noite”, 
relata. (Com informações do jornal  
O Estado de São Paulo). 
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O Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), em Santo André, em 
parceria com a Escola Paulista de Me-
dicina da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), conquistou o “Prêmio 
Miguel Couto - Patologia Humana e 
Experimental” da Academia Nacional 
de Medicina (ANM) em 2020. Atuante 
no País há 191 anos, a ANM tem como 
objetivo contribuir para o estudo, a 
discussão e o desenvolvimento das 
práticas da medicina, cirurgia e saúde 
pública, além de servir como órgão de 
consulta do governo brasileiro sobre 
questões de saúde e de educação 
médica. Ao todo, foram inscritos 60 
trabalhos de diversos estados, sendo 
nove premiados. Os vencedores são 
de instituições de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco.

A apresentação dos trabalhos 
vencedores foi realizada no formato 
on-line, dia 6 de agosto, pelo site do 
órgão. O trabalho “Novo modelo in 
vivo para avaliar alterações macros-
cópicas, histológicas e moleculares 
da doença de Peyronie”, de autoria 
do urologista David Jacques Cohen — 

Estudo teve parceria com pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e está entre os 9 premiados de 60 inscritos de todo o País

Equipamento realizará atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h; 
unidade é a 21ª entrega feita pelo programa Qualisaúde

Trabalho da MedABC conquista prêmio
da Academia Nacional de Medicina 

EM ALTA

A Prefeitura de Santo André 
inaugurou em 13 de agosto a Po-
liclínica Vila Palmares. O equipa-
mento, localizado na Praça Áurea, 
realizará atendimento de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 17h.

O espaço foi entregue dentro 
dos padrões do programa Qualisaú-
de e conta com totem de senha, duas 

REFORÇO

Santo André ganha  
Policlínica na Vila Palmares

mestre e doutorando pela FMABC — 
teve orientação do professor titular da 
disciplina de Urologia da FMABC, Dr. 
Sidney Glina, e da professora titular da 
disciplina de Bioquímica da FMABC, 
Dra. Maria Aparecida Pinhal.

A Doença de Peyronie se manifes-
ta geralmente em homens com mais 
de 50 anos e é caracterizada pela 
formação de placas fibrosas no pênis 
devido a processos inflamatórios que 

provocam dor, curvatura peniana, difi-
culdade erétil e de penetração durante 
o ato sexual. O trabalho da FMABC 
propõe o desenvolvimento de um mo-
delo experimental realizado em ratos, 
simples e de baixo custo, que explica as 
alterações fisiopatológicas da doença 
desde o início, com especial atenção 
ao remodelamento da matriz extrace-
lular. Apesar de a enfermidade ter sido 
descrita pela primeira vez em 1743, a 

Medicina ainda desconhece boa parte 
de suas características fisiopatológicas. 
Dessa forma, a produção científica — 
também premiada no XV Congresso da 
Sociedade Latinoamericana de Medici-
na Sexual, em 2019 — representa um 
passo importante para o tratamento da 
doença que acomete entre 0,4 e 9% 
dos homens, com significativo impacto 
na qualidade de vida. Segundo o estu-
do, 81% dos pacientes têm algum efeito 

Unidade conta com oito consultórios, brinquedoteca e farmácia

salas de espera, três pontos de atendi-
mento na recepção, oito consultórios, 
sendo um odontológico com duas ca-
deiras, farmácia e uma brinquedoteca na 
área de pediatria, projetada pelo Fundo 
Social de Solidariedade de Santo André.

“Este equipamento materializa o 
processo de mudança na qualidade da 
saúde pública no município. Continuan-

do com esse trabalho tenho certeza que 
vamos chegar em todos os bairros e em 
todas as regiões com o mesmo padrão. 
Quando a gente perceber a saúde de 
Santo André vai ter melhorado como 
um todo, não somente em um bairro”, 
pontuou o prefeito.

A unidade realizará atendimento 
com médicos generalistas, pediatra, 

Angelo Baima/PSA

O professor titular de Urologia da FMABC, Dr. Sidney Glina, e o autor do trabalho, Dr. David Jacques Cohen

ginecologista, dentistas, além de ofe-
recer atendimento de enfermagem 
como curativo, vacina, coleta de exa-
mes laboratoriais, coleta de papanico-
lau, administração e dispensação de 

medicamentos, teste rápido de 
gravidez, sífilis, hepatites B e C e 
HIV. A Policlínica Vila Palmares é 
o 21º equipamento entregue pelo 
programa Qualisaúde.

psicológico decorrente do diagnóstico, 
54% problemas de relação e 48% apre-
sentam sintomas de depressão.

“É uma honra para o nosso gru-
po receber o Prêmio Miguel Couto 
da Academia Nacional de Medicina, 
provavelmente a mais tradicional en-
tidade médica brasileira. O trabalho 
em si é muito importante, pois, pela 
primeira vez se consegue criar um 
modelo experimental da doença de 
Peyronie com quase todas as alte-
rações que ocorrem em humanos. 
Além disso, houve uma conjugação 
de vários docentes do nosso centro 
universitário, inclusive de alunos da 
graduação e pós-graduação”, disse 
Dr. Sidney Glina.

O estudo contou com fomento da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de S. Paulo (FAPESP). Entre 
os coautores do trabalho estão pes-
quisadores da FMABC e Unifesp: Ana 
Maria do Antonio Mader, Giuliana 
Petri, Maria Aparecida Silva Pinhal, 
Renan Pelluzzi Cavalheiro, Sang Won 
Han, Sidney Glina, Thérèse Rachell 
Theodoro, Vivian Barbosa Navarro 
Borba e Willany Veloso Reinaldo.

Arquivo pessoal 
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A Universidade Municipal de São-
Caetano do Sul (USCS) fechou parceria 
para divulgação dos testes da Corona-
Vac junto aos 25 mil funcionários da 
Fundação do ABC (FUABC). O objetivo 
do acordo é recrutar profissionais da 
Saúde interessados em participar da 
pesquisa com a vacina contra o novo 
coronavírus. Trata-se de convênio 
inédito entre o Instituto Butantan e a 
farmacêutica Sinovac Life Science, do 
grupo Sinovac Biotech, que prevê a 
produção e testes da vacina contra a 
Covid-19 – uma das mais promissoras 
em todo o mundo e que tem a USCS 
como um dos centros de pesquisa 
credenciados.

O estudo encontra-se na fase final 
e prevê a testagem de 9 mil profissio-

nais da Saúde que trabalham no aten-
dimento a pacientes com Covid-19. Os 
voluntários devem ter mais de 18 anos 
e não podem ter sido infectados pelo 
novo coronavírus, tampouco participar 
de outros estudos.

A Fundação do ABC está entre as 
maiores empregadoras do País na área 
da Saúde. A entidade foi escolhida pela 
USCS justamente pelo grande número 
de funcionários contratados e por estar 
na linha de frente do combate à Covid-19 
na maioria dos equipamentos de Saúde 
que administra. Hoje a FUABC está à 
frente de diversas unidades públicas de 
saúde, entre as quais 16 hospitais, 4 Am-
bulatórios Médicos de Especialidades 
(AMEs), do Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina do ABC e 

da Central de Convênios, que gerencia 
dezenas de unidades na Atenção Bá-
sica, rede de Urgência e Emergência, 
Saúde Mental, entre outras.

Os profissionais da Saúde interes-
sados em participar como voluntários 
dos testes com a CoronaVac podem 
obter mais informações e se inscrever 
no site https://coronauscs.org.

ACORDO INTERNACIONAL
Em 11 de junho, o Governo do Es-

tado de São Paulo anunciou a parceria 
entre o Instituto Butantan e a farmacêu-
tica chinesa Sinovac Life Science para 
testes clínicos e produção de vacina 
CoronaVac, em estágio avançado de 
desenvolvimento. O acordo prevê tes-
tagem em cerca de 9 mil voluntários 

A Fundação do ABC acaba de 
ampliar seus canais de comunicação 
com a população. Desde 1º de agos-
to está em funcionamento o serviço 
de Ouvidoria na Mantenedora, um 
espaço de acolhimento ao público, 
criado para receber, examinar e 
responder as solicitações de infor-

mações, elogios, sugestões, denún-
cias e reclamações a respeito dos 
serviços prestados pela instituição 
e suas unidades.

A Ouvidoria da FUABC funcio-
na como uma unidade de segunda 
instância, com objetivo de ouvir as 
manifestações dos usuários, mediar 

eventuais conflitos e aperfeiçoar o 
processo de trabalho da organiza-
ção. Não substitui os canais de aten-
dimento já instituídos nas unidades 
de saúde gerenciadas e na própria 
Mantenedora, mas estabelece um 
segundo nível de tratamento das 
demandas da população.

Dessa forma, o objetivo prin-
cipal é solucionar questões mais 
complexas, que não foram resol-
vidas pelo primeiro nível de aten-
dimento, seja por falta de autono-
mia ou por falha do processo de 
trabalho, a partir do envolvimento 
da Direção da FUABC.

O novo serviço amplia os canais 
de comunicação já tradicionais da 
entidade, que são o Fale Conosco e 
o Portal da Transparência. Os con-
tatos são ouvidoria@fuabc.org.br e 
(11) 2666-7210, de segunda a sexta- 
feira, das 9h às 12h e das 14h às 
17h (exceto feriados).

Com 25 mil funcionários diretos na área da Saúde, FUABC irá colaborar com a Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul na captação de voluntários para testar a vacina contra a Covid-19

COMO FUNCIONA A VACINA
A CoronaVac é produzida com vírus inativados do novo coronavírus (Sars-CoV-2) para inoculação em humanos. Com a 
aplicação de duas doses, o sistema imunológico passaria a produzir anticorpos contra o agente causador da Covid-19.

Novo serviço se une aos já tradicionais ‘Fale Conosco’ e Portal da Transparência

USCS fecha parceria para 
divulgação da CoronaVac  

na Fundação do ABC

OFICIAL

ACOLHIMENTO

Estudo encontra-se na fase final e prevê a testagem de 9 mil profissionais da Saúde

Governo do Estado de São Paulo

FUABC cria Ouvidoria e amplia canais de comunicação com a população

no Brasil e fornecimento de doses até 
junho de 2021, caso a imunização se 
prove eficaz e segura.

Se a vacina for aprovada, Sinovac 
e Butantan vão firmar acordo de trans-
ferência de tecnologia para produção 
em escala industrial e fornecimento 
gratuito à população por meio do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

A fase 1 (inicial) consistiu em tes-
tes preliminares realizados na China, 
em adultos, que foram monitorados de 

perto para avaliar segurança. A fase 
2 (ampliada), também em território 
chinês, contou com 600 voluntários 
e testou a segurança de forma mais 
detalhada, assim como a resposta imu-
ne dos participantes. A fase 3 (final) 
é a atual, em que a USCS participa 
como Centro de Pesquisa parceiro do 
Instituto Butantan para testagem de 
9 mil voluntários, a fim de verificar a 
segurança e a eficácia da vacina na 
proteção contra a doença.

Fonte: Governo do Estado de São Paulo.



10 INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO DO ABC E CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC | AGOSTO DE 2020

O aplicativo lançado em 26 de junho pelo 
Serviço Especializado em Engenharia de Se-
gurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) 
da Central de Convênios (CC), maior unidade 
Mantida da Fundação do ABC, soma 1.722 usuá- 
rios cadastrados em cerca de um mês e meio 
de utilização. O balanço compreende o período 
até 17 de agosto e o número representa 20% do 
total de funcionários da CC.

A ferramenta coloca as principais informa-
ções sobre saúde e segurança no bolso dos 
colaboradores. Por enquanto, o ‘APP’ é dispo-
nibilizado aos trabalhadores da CC nas cidades 
de Santo André, São Bernardo, São Caetano, 
Itatiba, Santos e atualmente está sendo expandi-
do para o Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Itapevi. A ideia é implantar gradativa-
mente nas demais unidades.

O objetivo é fornecer aos funcionários um 
compêndio sobre o tema saúde ocupacional de 
rápido acesso e uma ferramenta a mais para 
auxiliar a equipe do SESMT nos treinamentos 
rotineiros. Elaborado de forma fácil e didática, 
o aplicativo permite ao funcionário assistir a 
videoaulas sobre biossegurança; ergonomia; 
paramentação e desparamentação de Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs); lavagem 

Um a cada cinco funcionários da Central de Convênios já conta com ferramenta, que disponibiliza conteúdo técnico ligado à Covid-19

Aplicativo da FUABC sobre saúde e segurança 
do trabalho soma mais de 1.700 usuários

BALANÇO

“Com a informação ‘na palma da mão’, fica sem  
ela quem quer”, diz a assistente técnica da 

Secretaria de Saúde de SBC, Janaína Lacerda

“Não ocupa espaço e é muito simples 
de operar”, Pedro da Silva, oficial 
administrativo do CAPS de SBC 

A Fundação do ABC participou 
em 22 de julho de audiência pública 
para avaliação e prestação de con-
tas referentes às metas e resultados 
obtidos na UPA Central de Santos 
no quadrimestre de setembro a 
dezembro de 2019. A sessão, que 
havia sido adiada devido à pande-
mia de Covid-19, contou com pre-
senças da gerente da UPA Central, 
Zilvani Guimarães, do secretário de 
Saúde de Santos, além do Chefe do 
Departamento de Administração e 
Finanças da Secretaria da Saúde, 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

UPA Central de Santos tem contas aprovadas na Câmara 
Denis Valejo Carvalho. A FUABC teve 
100% das contas aprovadas e manu-
tenção do repasse financeiro integral, 
ao atingir 975 pontos.

Entre os destaques apresentados na 
audiência pública estiveram os indica-
dores do período. Ao todo foram 51.994 
atendimentos registrados no Sistema 
de Classificação de Risco da unidade 
nas especialidades de Clínica Médica 
(32.374), Pediatria (11.190), Ortopedia 
(5.257) e Odontologia (3.173), além de 
80.542 exames diagnósticos (sendo 
17.231 radiografias, 60.265 exames la-

boratoriais e 3.096 eletrocardiografias). 
Também foram registrados 14.304 pro-
cedimentos ambulatoriais entre suturas, 
inalação, imobilização e curativos.

No âmbito da satisfação dos usuá-
rios, quesito em que a UPA deve manter 
pelo menos 80% de satisfação positi-
va, o índice alcançado foi de 82,2% de 
resultado bom ou ótimo na avaliação 
junto aos usuários durante o período. 
A apresentação também contou com 
a divulgação de atividades da área de 
Educação Permanente, bem como da 
Comissão de Humanização.

Reprodução

das mãos; proteção respiratória; acesso aos 
contatos do SESMT; além de possibilitar a vi-
sualização do fluxo de acidentes de trabalho e 
fazer download das documentações para preen- 
chimento. Uma biblioteca contendo cartilhas, 
apostilas, livros e os principais sites relacionados 
ao tema também está inserida no software para 
ampliar o conhecimento dos trabalhadores.

Outra forma de os colaboradores interagi-

rem com a ferramenta é por meio da utilização 
dos quizzes (testes de conhecimento baseados 
nas videoaulas). Mais de 1.000 questionários 
já foram respondidos sobre assuntos como 
biossegurança, Covid-19, segurança com pro-
dutos químicos, atendimento pré-hospitalar e 
conhecimentos gerais de segurança do traba-
lho. O aplicativo tem auxiliado os funcionários 
em diversos tipos de consulta.

Fotos: Arquivo pessoal

A gerente da UPA Central, Zilvani Guimarães

“Para mim foi extremante importante o 
acesso rápido a uma grande quantidade de 
informações sobre a pandemia, especialmen-
te as notas técnicas emitidas pelos órgãos 
competentes. Todos os temas abordados 
no aplicativo são importantes, desde a parte 
educativa até os contatos com a equipe de 
Medicina do Trabalho. Recomendo muito. Com 
a informação ‘na palma da mão’, fica sem 
ela quem quer”, disse a assistente técnica 
da Secretaria de Saúde de São Bernardo, 
Janaína Lacerda.

“Não ocupa espaço, é bem simples de operar 
e a parte que eu mais gosto são os informes 
atualizados a respeito da pandemia. De 15 em 
15 dias replico o site para download em todos 
os meus grupos de contatos”, disse o oficial ad-
ministrativo do pronto-atendimento do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) da Vila Euclides, 
em São Bernardo, Pedro da Silva.

O aplicativo está disponível para utilização 
nos sistemas operacionais Android e iOS e 
também pode ser baixado pelo computador. O 
funcionário que tiver interesse em obtê-lo deve 
solicitar o endereço de download ao gestor da 
unidade ou diretamente ao SESMT pelo telefone 
(11) 4993-5431. 
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Após 15 anos, paciente reencontra filha 
por intermédio do Hospital Ipiranga

Projetos sustentáveis do Hospital Nardini  
conquistam Selo Verde Ecolmeia

Agosto Dourado:  
Semana da 

Amamentação

AJUDA AO PRÓXIMO

MAUÁ

Paciente, que deu entrada como desconhecido, contou com empenho da equipe de Enfermagem para localizar familiares

A filha Vanicleide Mota Deusdará e o pai, Adilson Deusdará

Equipes presentearam mães internadas 
com brindes sustentáveis

Uma história que começou angus-
tiante teve final feliz e inesquecível para 
a família do paciente Adilson Deusdará, 
de 49 anos, que deu entrada sem do-
cumentos no Hospital Ipiranga dia 23 
de junho, com diagnóstico de Covid-19. 
Desde abril, a Fundação do ABC, em 
contrato emergencial firmado com o 
Governo do Estado, gerencia no local 
um Centro de Triagem, 10 leitos de UTI 
e 30 de enfermaria.

Desconfortável em ver o registro 
como “desconhecido” na ficha de aten-
dimento do hospital, a coordenadora 
de Enfermagem, Margarete Guedes 
Rodrigues, mobilizou esforços para 
ajudar na identificação do paciente. 
Em uma folha de papel, o paciente, que 

apresentava dificuldades na fala, escre-
veu seu nome. “Decidi procurar em uma 
rede social e achei três pessoas com o 
mesmo sobrenome. Mostrei a foto de 
todos, foi quando ele exclamou que 
uma delas era a filha dele e abraçou 
a enfermeira. Foi emocionante”, conta 
Margarete, que após a revelação entrou 
em contato com as três pessoas ques-
tionando se havia alguém desaparecido 
na família. Uma delas, Vanicleide Mota 
Deusdará, respondeu horas depois. 
“Fiquei muito emocionada. Foi quan-
do soube da história da família. Pedi o 
telefone dela, dei o meu e mantivemos 
contato”, conta. A filha procurava o pai 
há 15 anos, desde que ele veio do Piauí 
para São Paulo e, com o passar dos anos, 

perdeu o contato com a família. Os três 
filhos ficaram no Nordeste com a mãe.

A área de Serviço Social do hos-
pital foi acionada e providenciou novo 
contato da família com o paciente, ago-
ra por chamada de vídeo. A filha, então, 
informou o nome completo, nome da 
mãe, data de nascimento e enviou uma 
foto da certidão de casamento dos pais. 
“Após esse processo, mudamos todo 
o cadastro do paciente e desse dia em 
diante todos passamos a nos referir 
ao mesmo como Sr. Adilson. Foi uma 
alegria geral, difícil de explicar”, relata.

O paciente, que recebeu roupas 
e objetos pessoais comprados pela 
equipe de Enfermagem, apresentou 
boa evolução do quadro de infecção 

As ações sustentáveis promovidas pelo Hos-
pital Nardini de Mauá conquistaram em agosto o 
Selo Verde Ecolmeia, na categoria Ouro, concedi-
da pelo programa de certificação socioambiental 
da OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público) Ecolmeia, destinado às organi-
zações que potencializam a valorização humana 
e a sustentabilidade em suas atividades.

O processo de análise e avaliação dos pro-
jetos sustentáveis foi realizado pela aplicação 
do roteiro de certificação composto por seis 
temas: social, meio ambiente, cultura, ética, 
tecnologia e economia. Na categoria Ouro são 
exigidas as comprovações de atividades e/
ou processos produtivos com favorecimento 
das expectativas socioambientais internas e 
fiel cumprimento da Lei, além da multiplicação 
de ações sustentáveis capazes de impactar e 
envolver colaboradores, clientes, fornecedores, 
comunidade do entorno e sociedade.

Para obtenção da certificação a entidade le-
vou em conta a realização de diversos projetos 
consolidados nos últimos anos na área de saúde 
ambiental. Entre as iniciativas estão: descarte ade-

Reprodução

pela Covid-19. Dia 5 de julho, enfim, 
a filha que mora em Ribeirão Preto 
foi buscá-lo no hospital após a alta 
médica. “Me ligaram por chamada de 
vídeo novamente para nos despedir-

mos e agradeceram muito o empenho 
e a iniciativa dos funcionários. Foi um 
episódio inesquecível que com certeza 
ficará marcado na carreira de todos os 
envolvidos”, disse Margarete. 

quado de lâmpadas fluorescentes e medicamentos 
vencidos; coleta de pilhas e baterias; coleta de 
materiais recicláveis e de óleo vegetal usado; cria-
ção do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS); gestão ambiental de 
resíduos de construção civil oriundos de reformas 

feitas por empresas terceirizadas; segregação 
e coleta de materiais plásticos descartáveis no 
refeitório; redução do uso de copos descartáveis 
e implantação de bicicletário para funcionários. 
No aspecto de desenvolvimento de liderança, 
destaca-se o estímulo da diretoria do hospital 
para organização de treinamentos periódicos que 
abordam problemáticas ambientais, bem como o 
apoio à promoção de dinâmicas de conhecimento 
sobre segregação de resíduos com participação 
de líderes e gestores.

“É uma alegria recebermos mais uma certifi-
cação pela execução e manutenção de projetos 
sustentáveis na unidade. É uma comprovação 
de que, ao longo dos anos, nos mantemos ali-
nhados com todos os propósitos que valorizam 
e preservam a saúde ambiental, das pessoas e 
do planeta”, disse a analista de meio ambiente 
do hospital, Eliesse Oliveira da Silva. 

Atualmente, 162 organizações são certifi-
cadas pelo Selo Verde Ecolmeia e atuam como 
multiplicadoras de boas práticas socioambientais. 
A certificação tem validade de dois anos. Mais 
informações pelo site: www.ecolmeia.org.br. 

Com apoio da área de Sustentabili-
dade, o Hospital Nardini promoveu dias 
5, 6 e 7 de agosto a Semana Mundial 
do Aleitamento Materno (SMAM), co-
memorada anualmente em centenas 
de países. A ação foi coordenada pelas 
equipes das áreas de Nutrição, Posto 
de Coleta Humano e Maternidade, que 
presentearam as mamães internadas com 
porta-objetos para os bebês fabricados a 
partir da reutilização de latas de leite em 
pó. O tema da campanha deste ano da 
SMAM é “Apoio ao Aleitamento Materno 
por um planeta saudável”. 

A analista de meio ambiente, Eliesse Oliveira 
da Silva, a diretora-geral, Dra. Adlin Veduato e o 

gerente administrativo, Marcello Perez
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“Esse ato simboliza um resgate da 
história da saúde pública em Santo An-
dré. Antes do SUS existia a Faisa para 
atendimento da infância e maternida-
de e ali foram os primeiros passos do 
Sistema Único de Saúde. A partir de 
1988, com a criação do SUS, a Faisa 
foi incorporada junto à Secretaria de 
Saúde, tendo muitos dos profissionais 
permanecendo trabalhando com a gen-
te", explicou o secretário de Saúde.

HISTÓRICO
Criada em 1967, a Faisa (Fun-

dação de Assistência à Infância de 
Santo André) foi durante muitos anos 
referência na saúde infantil. A rede de 
atendimento chegou a contar com 11 
ambulatórios descentralizados com ca-
pacidade de 6 mil consultas ao mês, 
além de dois serviços de urgência e 
emergência.

A primeira e principal unidade da 
Faisa contava com 20 leitos para inter-
nação de casos clínicos de urgência e 
emergência. Em 2005, esse prédio deu 
lugar a um Pronto Atendimento voltado 
a todos os públicos, que posteriormente 
se tornou a UPA Central.

Comitê de Ética em Pesquisa da FMABC recebe segunda 
maior nota em pré-acreditação da Conep

Santo André inaugura a UPA Infantil Faisa

RECONHECIMENTO

O Centro Universitário Saú-
de ABC / Faculdade de Medi-
cina do ABC (FMABC) recebeu 
a segunda maior nota da Co-
missão Nacional de Ética em 
Pesquisa (Conep), vinculado 
ao Conselho Nacional de Saú-
de (CNS), em edital de seleção 
pública aberto no início do ano 
para pré-acreditação de quatro 
Comitês de Ética em Pesquisa 
(CEPs) localizados na Região 
Metropolitana de São Paulo. 
Por ordem de classificação, 
foram pré-acreditados cinco 

Equipamento símbolo da cidade vai oferecer atendimento 24h para pacientes de 0 a 14 anos
A Prefeitura de Santo André en-

tregou dia 14 de agosto a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Infantil Fai-
sa. Localizada na Rua Adolfo Bastos, 
na região central, a unidade vai prestar 
assistência 24 horas para pacientes de 
0 a 14 anos em clínica médica, interna-
ção, sutura, curativo, eletrocardiograma 
e dispensação de medicamentos. 

Além de representar o resgate de 
um dos principais símbolos do município, 
o equipamento será o primeiro a aten-
der exclusivamente o perfil pediátrico 
no Estado de São Paulo. “Quando eu 
tinha crise de bronquite ou rinite alérgica, 
minha mãe me trazia para a Faisa por-
que ela dizia que não tinha lugar melhor 
para cuidar de criança em todo o ABC 
e ela realmente tinha razão. Quando 
tive a oportunidade de implementar o 
Qualisaúde eu quis resgatar isso. Ava-
liamos outros locais, mas chegamos à 
conclusão de que a Faisa deveria ser 
onde era a Faisa, no mesmo prédio, 
após a modernização, e agora a gente 
pode especializar esse espaço para a 
infância", afirmou o prefeito.

A unidade foi entregue com ambiên- 
cia preparada para público infantil, que 

SAÚDE PEDIÁTRICA

visa deixar as crianças mais calmas e 
confortáveis durante a permanência no 
local. A UPA foi entregue dentro dos 
padrões do programa Qualisaúde e 
possui uma recepção com três pontos 
de atendimento, sala de espera com 
brinquedoteca, três consultórios, além 

de salas de classificação de risco, medi-
cação, coleta, internação, estabilização 
e isolamento.

“É o resgate de um símbolo, de 
um orgulho e de uma cidade que se 
redescobriu, que está cada vez mais 
bonita, cada vez mais bem cuidada 

e com a nossa gente com cada vez 
mais qualidade de vida”, completou o 
prefeito. O local será habilitado como 
UPA porte III e recebeu investimento de 
R$ 2,8 milhões para se enquadrar ao 
programa Qualisaúde. O atendimento 
teve início dia 18 de agosto. 

Unidade recebeu investimento de R$ 2,8 milhões

comitês das seguintes instituições: 
Hospital Israelita Albert Einstein; 
Centro Universitário Saúde ABC 
(FMABC); Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (USP); A.C. 
Camargo Câncer Center e o Institu-
to Dante Pazzanese de Cardiologia. 
Atualmente há 846 CEPs em todo 
o Brasil, sendo 151 na Região Me-
tropolitana de São Paulo.

O Sistema CEP/Conep avalia os 
aspectos éticos das pesquisas que 
envolvem seres humanos no Brasil. O 
projeto de pré-acreditação visa atribuir 

as análises da Conep aos Comitês 
de Ética pré-acreditados. Na prática, 
portanto, os comitês acreditados pas-
sarão a fazer o papel da Conep em 
suas respectivas localidades, com 
emissão de diversos pareceres éti-
cos sem a necessidade de envio ao 
órgão para análise. Os protocolos de 
pesquisa com participação de seres 
humanos, de atribuição da Conep, são 
os que envolvem genética e reprodu-
ção humana; novos procedimentos, 
equipamentos e dispositivos para a 
Saúde; população indígena; projetos 
ligados à biossegurança, entre outros 

que passarão a ser avaliados pelos 
novos CEPs acreditados.

“Nosso Comitê de Ética em Pes-
quisa construiu sua identidade pro-
gressivamente e, hoje, atinge sua 
maturidade sendo destaque entre os 
mais conceituados do País. Isso se 
deve ao trabalho, dedicação e com-
petência de toda a equipe, analistas e 
relatores, além do apoio sempre ativo 
da reitoria do nosso centro universitá-
rio”, relata o coordenador do CEP da 
FMABC e professor de Infectologia, 
Dr. Juvencio Furtado.

As inscrições para o projeto ‘Conep 

Angelo Baima/PSA

Acredita’, inédito e de âmbito nacio-
nal, ocorreram entre 22 de janeiro 
a 21 de fevereiro. Ao todo, são três 
etapas sequenciais. A primeira 
envolveu a seleção das propostas, 
mediante análise dos documentos 
exigidos pela Resolução CNS nº 
506/2016. A fase de pré-acredita-
ção, prevista para os próximos me-
ses, poderá incluir visitas in loco e 
visitas virtuais, além de treinamento 
e acompanhamento das atividades 
do CEP. Já a etapa final compreen-
de a emissão da acreditação, que 
terá validade de três anos.
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‘Avaliação Interdisciplinar da Dislexia’ 
é tema de live entre especialistas

DEBATE 

Atividade reuniu profissionais do Núcleo Especializado em Aprendizagem e da Residência Médica em Neuropediatria da FMABC

As equipes do Núcleo Especializa-
do em Aprendizagem (NEA) do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC) e da 
Residência Médica em Neuropediatria 
se reuniram virtualmente dia 14 de 
agosto para uma live sobre “Avaliação 
Interdisciplinar da Dislexia”. O encon-
tro foi organizado pelo palestrante es-
pecializado em conflitos da juventude, 
professor Ricardo Galhardo Blanco, 
que mediou a atividade em sua pági-
na no Facebook (www.facebook.com/
professorGalhardo).

Conforme definição da Federação 
Internacional de Neurologia, a dislexia 
– também conhecida como distúrbio 
específico de leitura – é um distúrbio 
neurológico de origem congênita, que 
acomete crianças com potencial inte-
lectual normal e sem déficits senso-
riais, com suposta instrução escolar 
adequada. “Trata-se de distúrbio que 
compromete permanentemente o pro-
cesso de leitura e escrita, ocasionan-
do desempenho abaixo do esperado 

Foram abordados temas como os novos conceitos sobre dislexia, pesquisas, tratamentos e a trajetória do NEA

As mortes em decorrência da 
Covid-19 em Mogi das Cruzes apre-
sentaram queda de 23% entre os 
meses de junho e julho, de acordo 
com dados registrados pelo Depar-
tamento de Vigilância em Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde. Os 
registros incluem mogianos que fale-
ceram na cidade, na Capital e também 
em outros municípios, seguindo as 
notificações realizadas pelos hospitais 
e os dados lançados nos sistemas 
oficiais de monitoramento. Os dados 
são registrados de acordo com a data 
do óbito, o que, muitas vezes, não 

PANDEMIA

Mogi das Cruzes reduz número
de óbitos entre junho e julho

corresponde à data de divulgação pois 
depende de confirmação.

No mês de junho foram registrados 
87 óbitos de mogianos por Covid-19. Em 
julho o número baixou para 67. A redução 
atende às expectativas, mas ainda é tem-
po de cuidado e prevenção, uma vez que 
o vírus continua circulando e a pandemia 
não acabou. “Não podemos descuidar 
até que surja uma vacina eficaz contra a 
doença. Até lá, distanciamento social, uso 
de máscaras e higiene das mãos devem 
fazer parte da rotina de todos”, reforça o 
secretário de Saúde.

Desde o início da pandemia, a Prefei-

tura de Mogi das Cruzes tem adotado uma 
série de medidas para conter o avanço 
da contaminação e garantir atendimento 
médico para todos que precisam. Uma das 
primeiras ações foi a criação do Centro de 
Referência do Coronavírus no Hospital 
Municipal, em Braz Cubas, com Pronto 
Atendimento, exames e internação para 
pacientes suspeitos ou confirmados de 
Covid-19. O Hospital de Campanha, na 
Avenida Cívica, foi instalado para garantir 
retaguarda aos casos leves e moderados. 
Os dois equipamentos são gerenciados 
pela Fundação do ABC.

Na primeira semana de agosto, ha-

ria, o que representava 55% de 
ocupação em UTI Covid e 40% em 
Enfermaria Covid.

Desde o início da pandemia até 
17 de agosto, Mogi das Cruzes havia 
registrado 5.762 casos de mogianos 
infectados pelo novo coronavírus, dos 
quais 3.405 estão recuperados, 2.047 
são casos ativos e 283 vieram a óbito. 

Hospital Municipal abriga o Centro de Referência do Coronavírus da cidade

Reprodução

Divulgação/PMMC

via 59 pessoas internadas pelo novo 
coronavírus no Hospital Municipal (34 
em leitos de UTI e 25 em enfermaria) e 
32 pacientes no Hospital de Campanha 
(todos em leitos de enfermaria). Em 
todo o município, incluindo hospitais 
públicos e privados, havia 184 pessoas 
internadas, das quais 60 em terapia 
intensiva e 124 em leitos de enferma-

Segundo a coordenadora do NEA, 
“dar a chance ao estudante de ser 
avaliado com estratégias específicas 
à sua demanda é uma forma real de 
salvar uma vida psiquicamente”. Ales-
sandra completa: “Um aluno não é 
uma nota, mas sim a soma de suas 
diversas vivências pedagógicas e so-
ciais dentro do processo de aquisição 
do conhecimento e da aprendizagem”.

MEDIAÇÃO
A live sobre avaliação interdis-

ciplinar na dislexia foi mediada por 
Ricardo Galhardo Blanco. Empresá-
rio, consultor, palestrante, pedagogo 
educacional e corporativo, o profis-
sional construiu nos últimos 40 anos 
um vasto programa de temáticas de 
sensibilização e motivação, atuando 
em escolas, empresas e associações, 
discutindo temáticas como conflitos 
da adolescência, orientação profis-
sional, empregabilidade, empreen-
dedorismo, segurança do trabalho 
(CIPA), entre outros.

para a idade e escolaridade”, explica 
o coordenador da Residência Médica 
em Neuropediatria da FMABC, Ru-
bens Wajnsztejn, que debateu o tema 
juntamente com o médico residente 
Fernando Pires Moraes e com cinco 
integrantes da equipe do NEA-FMABC, 
incluindo a coordenadora, Alessandra 
Bernardes Caturani Wajnsztejn.

Entre os temas abordados es-
tiveram os novos conceitos sobre a 
dislexia, pesquisas, tratamentos e a 
trajetória do Núcleo Especializado em 
Aprendizagem, que foi fundado por vo-
luntários em 2004 e hoje é premiado 
internacionalmente pelos trabalhos de 
avaliação interdisciplinar focada nas 
dificuldades de aprendizagem e funda-

mentada em protocolo clínico supervi-
sionado e atualizado periodicamente. 
“Quando realizado a partir de avaliação 
ampla e interdisciplinar, o diagnóstico 
possibilita elencar as possíveis dificul-
dades e habilidades do aluno, oferecer 
diretrizes à intervenção e, dessa forma, 
promover prognóstico mais positivo”, 
garante Alessandra Caturani.
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Agentes sulfatantes são utilizados como aditivos na indústria de alimentos devido às 
propriedades antissépticas, mas quantidades devem ser monitoradas

Pesquisa do Centro Universitário FMABC 
quantifica conservante em vinhos

Os agentes sulfatantes inibem a 
deterioração causada por algumas 
bactérias, fungos e leveduras e as 
reações de escurecimento enzimático 
e não enzimático durante o processa-
mento e o armazenamento de alimen-
tos. Particularmente na indústria do 
vinho, o dióxido de enxofre (SO2) tem 
sido usado desde o Império Romano 
para impedir a formação de leveduras 
indesejáveis. Naquela época, o SO2 
era gerado simplesmente pela queima 
de enxofre natural próxima aos bar-
ris, para que o suco de uva pudesse 
absorver o fumo.

Em função do baixo custo, atual-
mente o dióxido de enxofre é ampla-
mente inserido como aditivo durante 
o processamento de vinhos, com a 
função de eliminar bactérias indese-
jáveis e leveduras que permanece-
riam no estágio de armazenamento. 
Outra vantagem é que o SO2 facilita 
a extração de pigmentos provenien-
tes das uvas. “Parece, até hoje, não 
haver outro composto eficaz para 
substituir o SO2, que em sua forma 
livre promove um efeito antisséptico 
efetivo em vinhos”, explica o professor 
titular de Química Analítica do curso 
de Farmácia do Centro Universitá-
rio Saúde ABC, Dr. Horacio Dorigan 
Moya, que completa: “Por outro lado, 
é de conhecimento geral os radicais 
livres derivados de óxidos de enxofre 
presentes nesse tipo de preparação”.

Segundo o docente, acredita-se 
também que o desenvolvimento de 
algumas doenças respiratórias e a 
manifestação de efeitos mutagênicos, 
co-mutagênicos e co-carcinogênicos 
possam estar relacionados à interação 
desses radicais de óxido de enxofre 
com membranas celulares, proteínas 
e até mesmo DNA. “Portanto, a quanti-

ESTUDO CIENTÍFICO

Waila Evelyn Lima Santana e o Dr. Horacio Dorigan Moya

dade de SO2 livre usada como aditivo 
em produtos alimentícios, notadamen-
te em vinhos, deve ser monitorada 
regularmente”, afirma Moya.

METODOLOGIA
No Brasil e em diversos outros 

países, a indústria vinícola utiliza 
para quantificação de SO2 o método 
Ripper, que é baseado na titulação 
de sulfito, usando solução de iodo na 
presença de amido como indicador 
visual. Embora seja um procedimento 
relativamente rápido e fácil, alguns 
pesquisadores não o recomendam 
devido à difícil visualização dos pontos 
finais das reações, principalmente em 
amostras de vinho tinto, o que causa 
baixa precisão nos resultados. Além 
disso, é recorrente a adição de solu-

ção de ácido sulfúrico para reduzir a 
oxidação de polifenóis – substâncias 
benéficas ao organismo. A partir desse 
tipo de adição, a cor característica azul 
do complexo amido-iodo não se forma 
totalmente, reduzindo ainda mais a 
precisão do método Ripper.

Em vista dessas limitações, a 
aluna de Mestrado do Centro Uni-
versitário Saúde ABC, Waila Evelyn 
Lima Santana, orientada pelo pro-
fessor Horacio Moya, desenvolveu 
o estudo “Determination of free SO2 
in wines using a modified Ripper me-
thod with potentiometric detection: a 
comparative study with an automatic 
titrator”, que foi publicado na revis-
ta internacional Canadian Journal 
of Biomedical Research and Tech-
nology (09/2019, vol. 2, fascículo 2, 

páginas 1 a 5) e está disponível no 
endereço: https://biomedress.com/pdf/
CJBRT-19-22-034.pdf.

“Estudamos o teor de SO2 livre em 
cinco amostras de vinho, quatro tintos 
e um branco. Utilizamos o método Ri-
pper modificado, com iodato de potás-
sio (KIO3) como reagente em vez de 
solução de iodo. A determinação do 
final da reação foi efetuada com um 
aparelho denominado potenciômetro”, 
explica Dr. Horacio Moya, que detalha: 
“A solução de iodato de potássio tem 
vantagens sobre a solução de iodo, 
pois pode ser preparada simples-
mente dissolvendo uma quantidade 
adequada do sal puro em água, sem 
a necessidade de prévia padroniza-
ção adicional. Esta solução é bastante 
estável e pode ser armazenada sem 

alterações em sua concentração por 
longo tempo”.

Para fins de comparação, as mes-
mas amostras foram analisadas com 
um mini-titulador Hanna HI-84500, 
comumente usado na indústria viní-
cola para determinação específica de 
SO2. Os resultados obtidos nos dois 
procedimentos não apresentaram di-
ferenças estatísticas, o que confirma a 
eficácia do método Ripper modificado. 
“Essa pode ser uma alternativa mais 
barata aos laboratórios de controle de 
qualidade que não possuem equipa-
mentos específicos para esse fim. As 
titulações são de baixo custo, fáceis 
de operar e o equipamento utilizado 
(potenciômetro com eletrodos) é bas-
tante acessível”, completa o docente 
do curso de Farmácia.
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Estrutura foi construída em sede própria, com investimento de R$ 2 milhões em parceria com o Governo Federal

São Bernardo entrega novo Centro 
de Atenção Psicossocial Silvina

Ainda mais importante durante o 
período de pandemia do novo coronaví-
rus, a Saúde Mental em São Bernardo 
recebeu reforço com a inauguração do 
novo Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) Silvina, localizado na Rua Pro-
fessora Adélia Alves Martins, nº 595, no 
bairro Selecta. O ato oficial de entrega 
do novo equipamento foi realizado em 
13 de agosto.

O local foi construído em terreno da 
Prefeitura de São Bernardo, como parte 
do plano prioritário da atual gestão em 
ter equipamentos públicos de qualidade 
e boa estrutura em funcionamento sem 
pagamento por locação de espaços. 
O investimento total na obra foi de R$ 
2.064.693,39 em parceria com o Governo 
Federal, por meio do Ministério da Saúde.

“A entrega deste novo CAPS 
representa não só melhor qualidade 
na estrutura e no atendimento aos 
pacientes de nossa Rede de Saúde 
Mental, como a concretização de um 
planejamento que fizemos, no início de 
nosso mandato, que prioriza o dinheiro 

público e a economia de gastos, saindo 
do aluguel da antiga estrutura de R$ 6 
mil mensais”, disse o prefeito.

DIFERENCIAL
Com funcionamento 24 horas 

por dia para acompanhamento de 
pacientes com mais de 18 anos que 
apresentem transtornos mentais graves 
e persistentes, a unidade permitirá au-
mentar a capacidade anterior em pelo 
menos 50%. Antes, o local realizava 
800 atendimentos/mês.

“Pela extensão do horário de fun-
cionamento, a capacidade de absor-
ção do novo serviço praticamente irá 
dobrar. Durante o dia, com horário de 
atendimento das 7h às 19h, atende-
remos quem procurar a unidade sem 
necessidade de encaminhamento, e 
em regime 24h para os pacientes que 
necessitam de cuidado mais intensivo”, 
explicou o secretário de Saúde.

Os dois primeiros pacientes, um 
homem e uma mulher, portadores de 
transtorno afetivo de bipolaridade, pas-

SAÚDE MENTAL

Unidade é referência para acompanhamento de pacientes com mais de 18 anos que apresentem transtornos mentais graves e persistentes

Para modernizar o setor e tra-
zer mais conforto aos pacientes 
em tratamento bucal, a Prefeitura 
de São Bernardo está instalando 
42 novos consultórios odonto-
lógicos em sua rede de Saúde 
Bucal, que serão distribuídos em 
nove Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e um Centro de Especiali-
dades Odontológicas (CEO).

O prefeito de São Bernardo 
destacou a qualidade dos novos 
equipamentos – os mais modernos 

MELHORIAS

Prefeitura moderniza rede de Saúde  
Bucal com a entrega de 42 consultórios

no mercado atualmente. Uma aquisição 
que amplia o atendimento do usuário 
das UBSs no município. “Nosso objetivo 
é acolher melhor o paciente e oferecer 
tratamento de qualidade. E, ao profis-
sional, equipamentos que permitam 
desenvolver um bom trabalho em prol 
do melhor resultado. Investir em Saúde, 
em profilaxia, é sempre um bom inves-
timento”, declarou.

Na atual gestão foram instaladas 
82 novas cadeiras, sendo 42 em julho 
deste ano e outras 40 no ano anterior. 

O investimento foi de aproximadamen-
te R$ 1 milhão no setor. A aquisição 
atual, na ordem de R$ 532 mil, foi con-
cedida ao município pelo Ministério da 
Saúde, pela implantação de 30 novas 
equipes de Saúde Bucal na Estratégia 
Saúde da Família, no último ano.

As novas cadeiras economizam água 
com o acionamento da pia por aproxima-
ção do rosto do paciente e o profissional 
não precisa mais tocar na lâmpada para 
acender o refletor, que também é aciona-
do por aproximação das mãos.

Sanitária, em virtude da possibi-
lidade de dispersão de partículas 
de Covid-19 por aerossol durante 
o tratamento dentário. As urgên-
cias e emergências foram manti-
das durante toda a quarentena.

saram a receber tratamento na unidade 
com hospitalidade noturna a partir de 
13 de agosto.

NOVA ESTRUTURA
Com área construída de 911m², o 

espaço conta com seis salas de aten-
dimentos individuais, duas salas de 
atendimento coletivo, enfermaria, posto 
de coleta de exames, quatro quartos 

com dois leitos cada (4 masculinos e 4 
femininos), banheiro adaptado, além de 
sala de jogos, sala de convivência, sala 
de reuniões para 30 pessoas, cozinha, 
refeitório e estacionamento.

Durante a pandemia, os serviços 
de Saúde Mental foram mantidos, com 
exceção das atividades em grupos. 
Foi implantado em todas as unidades 
de Saúde o serviço de triagem na en-

trada para diagnosticar sintomas de 
Covid-19, bem como procedimentos 
no sentido de evitar a contaminação.

Além disso, as equipes multi-
disciplinares mantiveram contato 
telefônico com os usuários dos ser-
viços, a fim de diminuir o impacto da 
pandemia em sua saúde mental, e 
solicitando atendimento presencial 
mediante necessidade.

Investimento na área de odontologia já soma R$ 1 milhão 

Gabriel Inamine/PMSBC

Gabriel Inamine/PMSBC

Reformulação beneficia nove UBSs e um Centro de Especialidades Odontológicas

PANDEMIA
Os atendimentos odontológicos 

estão sendo retomados gradativamen-
te seguindo os protocolos da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), Ministério da Saúde e Vigilância 




