
Levantamento do Ministério da Economia coloca a Fundação do ABC em 9º lugar entre as dez empresas de todo o País que mais contrataram durante a 
pandemia de Covid-19. Ao todo, foram admitidos 4.959 funcionários diretos. Com isso, os recursos humanos na FUABC cresceram cerca de 25% no primeiro 

semestre deste ano, partindo de cerca de 20 mil colaboradores em janeiro para 25 mil no final de junho. - Pág. 5
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MENSAGEM

Árdua tarefa de superar o imprevisível
que pode ir mal, e aí atuamos desde 
o primeiro momento. E a partir da in-
ternação vamos aos limites, do ponto 
de vista de medicamentos, suporte 
respiratório, imunobiológico. Sempre 
com uma equipe multidisciplinar. Isso 
está muito claro: a Covid-19 é uma 
doença de várias profissões. Se não 
estivermos entrosados, protocolados, 
em um hospital com recursos, vai ficar 
mais difícil.

No nosso Centro Universitário, os 
reflexos da pandemia também foram 
sentidos. E não poderia ser diferente, 
diante de uma situação como essa, 
sem precedentes. Todavia, temos con-
seguido superar fases muito difíceis 
graças ao amor de todos os funcio-
nários, ao empenho e à dedicação do 
corpo docente e discente. Eu nunca vi 
nada semelhante nos demais lugares 
que conheço.

Gratidão também ao Conselho 
Gestor, que tem trabalhado duro 
para vencermos os desafios – que não 

Nem mesmo filmes, superpro-
duções de Hollywood, conseguiriam 
prever o que estamos vivendo. Desde 
março, quando a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) decretou a pande-
mia, o mundo passou a girar ao redor 
da Covid-19. Os sistemas de saúde 
precisaram se reinventar do dia para 
noite, para receber os novos casos, pre-
servar os pacientes que não estavam 
contaminados e dar conta do aumento 
expressivo da demanda. Paralelamen-
te, a economia, a cultura, o turismo, a 
educação, e diversos outros segmentos 
da sociedade despencaram.

Na Saúde, em São Paulo, fizemos 
de tudo para arrastar o pico e baixar 
a curva. E isso possibilitou que todo 
o Estado se preparasse. A estrutura 
de Saúde não sucumbiu! Não dá para 
dizer que teríamos salvo mais vidas se 
soubéssemos mais desde o início. As 
pessoas me perguntam quais foram os 
erros. Não vejo erros, vejo aprendiza-
dos. Pandemia é isso. Tem novidade 

são poucos. Não demitimos um único 
funcionário em todos esses meses. 
Foi uma escolha que fizemos, pois 
consideramos que, de outra forma, 
seria muito cruel. Decidimos seguir 
assim e conseguimos, apesar das 
grandes dificuldades. Nossos alunos 
sempre foram muito colaborativos. Em 
contrapartida, jogamos aberto com 
eles em todo o tempo. Essa relação 
sólida e transparente nos tornou mais 
resistentes frente às adversidades.

Por fim, gostaria de agradecer a to-
dos aqueles que têm trabalhado para 
o avanço do Centro Universitário, os 
conhecidos e também os anônimos, cuja 
dedicação tem ajudado a salvar vidas, 
a capacitar profissionais, a garantir o 
ensino e a pesquisa, e a manter em 
pleno funcionamento nossa FMABC. 
Permanecemos firmes durante toda a 
pandemia. Não tenho dúvidas de que 
vamos ultrapassá-la e sairemos ainda 
mais fortes. Devemos deixar para a 
história esses agradecimentos.

todos os dias. Nossa obrigação é nos 
atualizarmos. Contudo, nem a previ-
são mais sombria pensava em 100 mil 
mortos. Não aprendi a conviver com 
a morte de pacientes.

Mas, desde março, aprendemos 
a seguir protocolos completos sem 
remédio específico. Já conseguimos 
ver antecipadamente aquele paciente 

Dr. David Uip
Reitor do Centro Universitário Saúde ABC
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É OFICIAL

O Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo homologou em agosto 
o acordo judicial entre a Fundação do 
ABC, a Prefeitura de Mauá e o Minis-
tério Público do Estado de São Paulo. 
O documento busca a regularização 
dos serviços prestados na área da 
Saúde e garante maior segurança 
aos funcionários contratados, além 
do pagamento de dívidas trabalhistas 
e com fornecedores. O acordo prevê, 
ainda, a contratação de uma audito-
ria contábil-financeira independente 
para determinar o valor total da dí-
vida acumulada ao longo dos anos 
pela Prefeitura com a FUABC, em 
função, principalmente, de repasses 
financeiros inferiores aos estipulados 
nos contratos de gestão.

O diálogo entre Prefeitura e FUABC 
foi mediado pelo promotor de Justiça 
de Mauá, José Luiz Saikali, que prezou 
pela assistência médica à população 
que utiliza os serviços, principalmente 
do Hospital de Clínicas Doutor Rada-
més Nardini. O termo de acordo judicial 
foi assinado originalmente em 11 de 
março. Contudo, não foi homologado 
à época pelo Judiciário da comarca 
de Mauá. Houve recurso e o colegia-
do do Tribunal de Justiça decidiu pelo 
provimento, cuja disponibilização do 
acórdão ocorreu em 28 de agosto.

O acordo entre as partes prevê 
o pagamento mensal de R$ 15,1 
milhões à Fundação do ABC para 
gestão de todo o Complexo de Saú-
de de Mauá (COSAM). Dentro deste 

total, R$ 800 mil serão destinados ao 
pagamento de dívidas trabalhistas e 
com fornecedores. Em contrapartida, 
a FUABC aportará mais R$ 200 mil 
para a mesma finalidade, totalizando 
R$ 1 milhão por mês.

“Este é um grande passo e o prin-
cípio para resolvermos todo o proces-
so envolvendo o município de Mauá. 
Foi um trabalho árduo, construído 
conjuntamente, para que pudéssemos 
chegar a um denominador comum, 
a um documento capaz de trazer a 
estabilidade que Mauá precisa, e a 
estabilidade que a Fundação do ABC 
precisa para fazer o que ela efetiva-
mente veio para fazer, que é geren-
ciar o serviço de Saúde, oferecendo 
assistência de qualidade, primando 

pela execução do trabalho e pela pres-
tação de contas. É um primeiro passo 
e temos muito o que construir ainda. 
Mas isso certamente trará credibili-
dade tanto para o município quanto 
para a FUABC na execução de suas 
atividades”, considera a presidente 
da Fundação do ABC, Dra. Adriana 
Berringer Stephan.

GARANTIAS
O acordo judicial garante que, 

mesmo o município optando pela 
contratação de uma nova organização 
social ou pela assunção dos serviços 
de forma direta, para execução parcial 
ou integral dos serviços previstos no 
escopo do plano operativo, o plano de 
quitação dos débitos apurados pela 

perícia contábil-financeira permane-
cerá vigente até a plena quitação.

No âmbito de Recursos Humanos, 
os funcionários do COSAM passam a 
ter maior segurança e tranquilidade 
para exercer suas funções. De acordo 
com o documento, após o encerramen-
to do acordo, o município se obriga a 
sub-rogar os colaboradores contra-
tados pela Fundação do ABC, sendo 
que, caso não haja a sub-rogação, 
caberá ao próprio município de Mauá 
viabilizar os recursos necessários à 
Fundação do ABC para o pagamento 
de dívidas de natureza trabalhista, 
previdenciária, cível ou tributária.

O acordo tem prazo de dois anos, 
com início após o trânsito em julgado 
do acórdão recém-disponibilizado.

Tribunal de Justiça homologa acordo judicial entre 
FUABC, Prefeitura de Mauá e Ministério Público

Assinado em março deste ano, termo regulariza situação dos serviços de Saúde no município e destina valores para o pagamento de dívidas

Acordo judicial foi assinado originalmente em 11 de março (foto) e homologação ocorreu em 28 de agosto
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Titular de Ginecologia, Dr. César Eduardo Fernandes quer unidade dos médicos e da sociedade para repassar o sistema de saúde do Brasil a limpo

Professor do ABC é eleito presidente da  
Associação Médica Brasileira (AMB)

Professor titular de Ginecolo-
gia do Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), Dr. César Eduardo 
Fernandes foi eleito presidente da 
Associação Médica Brasileira pela 
chapa de oposição Nova AMB, ges-
tão 2021-2023. De carreira acadê-
mica longa e respeitada, graduou-se 
pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo. Lá, fez 
Residência Médica em Ginecologia e 
Obstetrícia, mestrado e doutorado em 
Tocoginecologia. Além disso, é livre-
docente pela Universidade Federal da 
Bahia e Professor na FMABC desde 
meados dos anos 2000.

No associativismo, é protagonista 
de campanhas bem-sucedidas de 
defesa profissional e por melhor re-
muneração empreendidas quando 
presidiu a Associação de Obstetrí-
cia e Ginecologia do Estado de São 
Paulo (Sogesp), entre 2010 e 2013, 
e a Federação Brasileira das Asso-
ciações de Ginecologia e Obstetrícia 
(Febrasgo), de 2016 a 2019. Também 
defende arduamente a excelência do 
atendimento à mulher, as pacientes 
de sua área de atuação.

A despeito do currículo admirá-
vel, Dr. César também é bastante 
reconhecido pelo “jeitão” simples e 
a preocupação com o coletivo, espe-
cialmente com as demandas de seus 
colegas, os médicos. Ele mesmo se 
diz um eterno caipira. Nasceu em 
Araçatuba e viveu sua infância e 
adolescência em Martinópolis. Nutre 
ainda um saudosismo intenso pelas 
duas cidades do interior do Estado 
de São Paulo. Veio para a Capital 
para cursar Medicina e se tornou um 
paulistano de coração. Não perde, no 
entanto, a visão e o entendimento 
de que o Brasil é um todo e precisa 
avançar em todas as regiões.

PRESTÍGIO

O docente da FMABC presidirá a entidade na gestão 2021-2023

ELEIÇÃO E DESAFIOS
A Chapa 2 - Nova AMB foi eleita, 

em 31 de agosto, com 60,43% dos 
votos, em clara demonstração de 
que o médico do Brasil anseia por 
mudanças em sua entidade maior. 
“O Sistema Único de Saúde, nosso 
SUS, é uma proposta admirável e 
vanguardista em termos de integrali-
dade e universalidade da assistência. 
Todos os médicos brasileiros com-
partilham desta opinião, assim como 
temos admiração internacional pelo 
formato do SUS. Ocorre que entre a 
teoria e a prática, há uma distância 
que só cresce, em virtude de falta 
de vontade política, insuficiência de 
investimentos, equívocos em gestão, 

corrupção e por aí segue”, enumera 
o presidente eleito da AMB.

Segundo Fernandes, os reflexos 
deste conjunto de dificuldades foram 
sentidos de maneira perversa na pan-
demia. “Não estávamos – como não 
estamos – preparados para respon-
der nem a demandas simples quanto 
mais as graves. Perdemos e continua- 
mos computando óbitos de milhares 
de brasileiros, entre os quais colegas 
médicos. Patinamos em debates inú-
teis, em vez de fechar posição com 
as autoridades de saúde mundial 
e adotar protocolos organizados e 
mais efetivos. Saúde é coisa séria, 
trata de vidas, não pode ser levada 
ao improviso ou aos ventos de ideo-

logias. Temos de unir médicos, todas 
as nossas entidades, assim como a 
sociedade para repensar o sistema 
brasileiro, para tratar a saúde como 
política de Estado, não como questão 
partidária. O Brasil não pode adiar 
essa urgência de seus cidadãos. A 
Nova AMB chamará para esse debate 
instituições como OAB, CNBB, entre 
outras. Queremos o País todo envol-
vido em um pacto nacional por saúde 
aos brasileiros. Uma país respeitável 
se faz com gente saudável e bem 
cuidada”, garante.

Docente da FMABC há 20 anos, 
Dr. César Eduardo Fernandes tam-
bém fala sobre os desafios da forma-
ção médica no País. “É extremamen-

te difícil manter um nível qualificado 
de educação médica, mesmo nas 
grandes instituições de ensino. Pre-
ocupa-me extremamente a abertu-
ra indiscriminada de novas escolas 
médicas. Acredito que a maioria não 
tem condição de formar um grande 
profissional. Defendo, portanto, uma 
política de revisão das liberações 
de funcionamento das escolas. E 
que, claro, não haja continuidade 
de faculdades que não reúnam con-
dições. Do mesmo modo, defendo 
reavaliação sistemática, criteriosa 
e justa a todos os programas de 
Residência Médica para checar se 
possuem as competências exigidas 
pelo Ministério da Educação”.



5INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO DO ABC E CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC | SETEMBRO DE 2020

Novos serviços e aumento da demanda assistencial impulsionaram em cerca de 25% os recursos humanos da entidade

Com 4.959 novos funcionários, FUABC está entre 
10 maiores contratantes do País na pandemia

Entre os meses de março e junho, 
em plena pandemia do novo corona-
vírus, a Fundação do ABC contratou 
4.959 funcionários diretos. O movi-
mento vai na contramão da maioria 
das empresas do País, que demitiram 
mais de 1,5 milhão de trabalhadores no 
período. Contudo, apesar do cenário 
desfavorável frente à crise econômica 
global, corporações ligadas a setores 
de serviços essenciais, como saúde e 
alimentação, precisaram se adaptar e 
crescer em meio à adversidade.

Levantamento da Secretaria 
Especial de Trabalho e Emprego do 
Ministério da Economia, publicado em 
agosto pelo jornal Valor Econômico, 
coloca a FUABC em 9º lugar entre 
as dez empresas de todo o País que 
mais contrataram durante a pande-
mia. Juntas, as companhias geraram 
74.494 novos postos de emprego 
entre março e junho. Descontando 
os desligamentos realizados no pe-
ríodo, o saldo positivo é de 38,5 mil 
trabalhadores contratados.

A explicação passa pelo aumen-
to natural de demanda nessas áreas 
sensíveis, diretamente afetadas pela 
pandemia, além da necessidade de 
reposição de mão de obra em função 
de colaboradores que foram contami-
nados e precisaram permanecer em 
quarentena, assim como aqueles que 
integram os grupos de risco e foram 
afastados das atividades.

Lidera a lista de maiores empre-
gadoras na pandemia a Seara Alimen-
tos, com saldo de 5.437 trabalhadores 
(10.547 admitidos e 5.110 demitidos), 
seguida da Randstad Recursos Huma-
nos (5.016) e da Citrosuco Agroindús-
tria (4.760).

FUNDAÇÃO DO ABC
Os recursos humanos na Fun-

dação do ABC cresceram cerca de 
25% no primeiro semestre deste ano, 
partindo de cerca de 20 mil colabora-
dores em janeiro para 25 mil no final 
de junho. Desde o início da pandemia, 

EM CRESCIMENTO

Durante pandemia FUABC também assumiu hospitais de campanha e centros de triagem

muitos dos serviços assistenciais fo-
ram readequados para o atendimento 
aos casos suspeitos e confirmados 
de Covid-19. Alguns, inclusive, pas-
saram a atender exclusivamente es-
ses pacientes. Além disso, a FUABC 
assumiu hospitais de campanha, 
centros de triagem e confirmou seu 
protagonismo no enfrentamento ao 
vírus, gerenciando mais de 800 leitos 
hospitalares dedicados exclusivamen-
te ao tratamento de casos do novo 
coronavírus – quase 40% do total de 
leitos operados pela FUABC.

Dos 4.959 funcionários diretos 

contratados entre março e junho, 
1.760 foram alocados no Complexo 
Hospitalar Municipal de São Bernardo 
do Campo, que ampliou de maneira 
significativa os atendimentos com as 
inaugurações do Hospital de Urgência 
e do novo Hospital Anchieta.

A Central de Convênios expandiu 
seu quadro em 1.697 colaboradores 
para suprir demandas das dezenas 
de unidades de saúde gerenciadas 
e de novos serviços que surgiram 
em função da Covid-19, como os 
hospitais de campanha de Santo 
André e o Centro de Triagem da UPA 

Central de Santos.
Outro destaque foi o Complexo 

Hospitalar Municipal de São Caetano 
do Sul, que registrou 399 contrata-
ções. Foram 293 no Hospital Esta-
dual Mário Covas, 246 no Complexo 
de Saúde de Mauá, 170 no Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), entre 
tantas outras.

Durante a pandemia, a Fundação 
do ABC assumiu dois novos serviços 
em parceria com o Governo do Esta-
do de São Paulo, ambos voltados ao 
enfrentamento do coronavírus. No 

Hospital Ipiranga, na Capital, são 
10 leitos de Terapia Intensiva e 30 
leitos de internação em enferma-
ria, além da gestão do Centro de 
Triagem, em trabalho iniciado em 
27 de abril. Já no Hospital Geral de 
São Mateus, na Zona Leste de São 
Paulo, a FUABC assumiu em 6 de 
maio a Clínica Médica do Pronto-
Socorro Adulto, que compreen- 
de atendimento médico clínico de 
urgência e emergência no Pronto 
Atendimento, Sala de Emergência, 
Sala de Estabilização, Observação 
Masculina e Feminina. 
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Com apoio da Fundação do ABC, Universidade Municipal de São Caetano do Sul já vacinou centenas de profissionais da  
Saúde sem nenhum efeito colateral importante

USCS entra na fase final de  
recrutamento para a CoronaVac

A Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul (USCS) acaba de 
entrar na fase final de recrutamento 
para os testes com a CoronaVac, a 
vacina contra o novo coronavírus. Pro-
fissionais da Saúde interessados em 
participar como voluntários podem se 
candidatar somente até 30 de setem-
bro. A pesquisa é fruto de convênio 
inédito entre o Instituto Butantan e a 
farmacêutica Sinovac Life Science, 
do grupo Sinovac Biotech, e 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 total de 9 mil pro-
fissionais da Saúde que trabalham no 
atendimento a pacientes com Covid-19. 
Os voluntários devem ter mais de 18 
anos e não podem ter sido infectados 
pelo novo coronavírus, tampouco par-
ticipar de outros estudos.

“Já vacinamos centenas de volun-

tários e estamos na fase final do recru-
tamento. A adesão dos profissionais 
que atuam na assistência na região do 
ABC tem sido muito boa e estamos con-
fiantes de que atingiremos nossa meta 
para a adequada análise dos resulta-
dos”, informa o médico infectologista e 
professor da USCS, Dr. Fábio Leal, ao 
confirmar que não houve nenhum efeito 
colateral importante nos profissionais 
imunizados com a CoronaVac.

Interessados em participar como 
voluntários dos testes com a Corona-
Vac podem obter mais informações e se 
inscrever no site https://coronauscs.org.

APOIO DA FUABC
Desde meados de agosto, a Uni-

versidade Municipal de São Caetano 
do Sul conta com a parceria da Funda-
ção do ABC para divulgação dos testes 
com a vacina. A FUABC está entre as 
maiores empregadoras do País na área 
da Saúde, com 25 mil funcionários di-
retos – grande parte na linha de frente 
do combate à Covid-19. A entidade foi 

escolhida pela USCS justamente pelo 
grande número de colaboradores que 
atuam na assistência e pelos diversos 
serviços de saúde que administra. Hoje 
está à frente de várias unidades públi-
cas, 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.

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

IMUNIZAÇÃO

Universidade Municipal de São Caetano do Sul receberá inscrições de  
voluntários somente até 30 de setembro 

Fotos: Governo do Estado de São Paulo

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 testes 
preliminares realizados na China, em 
adultos, que foram monitorados de per-
to para avaliar segurança. A fase 2 (am-

pliada), também em território chinês, 
contou com 600 voluntários e testou a 
segurança de forma mais detalhada, 
assim como a resposta imune dos par-
ticipantes. A fase 3 (final) é a atual, em 
que a USCS participa como Centro de 
Pesquisa parceiro do Instituto Butantan 
para testagem de voluntários, a fim de 
verificar a segurança e a eficácia da 
vacina na proteção contra a doença.
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Ao todo, são 120 vagas e inscrições poderão ser feitas até 28 de outubro, exclusivamente pela internet

FMABC abre inscrições para  
vestibular de Medicina

OPORTUNIDADE

O Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), em Santo André (SP), 
publicou edital para interessados em 
cursar Medicina a partir de 2021. As 
inscrições estão abertas e vão até 28 
de outubro, feitas pelo Portal da Fun-
dação VUNESP: www.vunesp.com.
br. O pagamento da taxa de R$ 250, 
emitida no ato da inscrição, deverá ser 
feito impreterivelmente até dia 29 de 
outubro. Ao todo, são 120 vagas e as 
aulas são em período integral.

O processo seletivo será realizado 
na cidade de São Paulo, dia 22 de 
novembro, das 14h às 19h, em fase 
única. Será uma prova de conheci-
mentos gerais, com 80 questões ob-
jetivas, e outra de redação em Língua 
Portuguesa. Os candidatos deverão 

confirmar o horário, o local e a sala 
de realização das provas no site da 
VUNESP, na área do candidato, a 
partir do dia 13 de novembro.

Devido à pandemia de Covid-19, 
será obrigatório o uso de máscaras 
de proteção facial com cobertura total 
de nariz e boca. O candidato também 
deve levar álcool em gel a 70% de 
uso pessoal.

O resultado da prova e as convo-
cações para matrícula serão divulga-
dos dia 11 de dezembro nos sites da 
Vunesp e da FMABC (www.fmabc.
br). Informações também podem ser 
obtidas pelo Disque Vunesp via te-
lefone (11) 3874-6300 ou no e-mail 
vunesp@vunesp.com.br. A íntegra 
do edital pode ser acessada no link 
https://is.gd/nCaH31.

O curso de Psicologia do 
Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), em Santo André, organi-
zou sua primeira “Semana Acadê-
mica” entre 25 e 27 de agosto, em 
homenagem ao Dia do Psicólogo 
(27 de agosto). Sob responsabilida-
de da professora e coordenadora 
do curso, Jamili Rasoul Salem de 
Souza, o evento ocorreu de for-
ma on-line devido à pandemia de 
Covid-19, e foi transmitido para 
160 participantes pela plataforma 
Google Meet.

As palestras tiveram início 
com a coordenadora de Psico-
logia do Setor de Hebiatria da 
FMABC, Dra. Juliana Kesser 
Cordoni, também doutora em 

AGENDA ACADÊMICA

1ª Semana Acadêmica do Curso de Psicologia da  
FMABC aborda as mudanças frente à pandemia

Evento virtual reuniu docentes e especialistas em homenagem ao Dia do Psicólogo

Ciências da Saúde, que abordou o 
tema “Saúde mental em tempos de 
pandemia”. No dia seguinte, foi a vez 
da psicóloga, especialista em psica-
nálise e doutora em Comunicação e 
Semiótica, Dra. Maria Madalena de 
Freitas Lopes, que trouxe a temática 
“A apreensão da criança em tempos 
de pandemia”. Já a diretora e fundado-
ra do Centro Psicológico de Controle 
do Stress, Dra. Marilda Moraes Lipp, 
falou sobre “O Stress acarretado pela 
pandemia”. A Semana Acadêmica do 
Curso de Psicologia foi encerrada com 
a apresentação da psicóloga, psico-
pedagoga e doutora em Psicologia 
Experimental, Dra. Wanessa Garcia 
Santos Oliveira, sobre “Atendimento 
on-line na pandemia”.

“O ano de 2020 impôs a todos nós 

uma enorme quantidade de mudanças 
inesperadas com a substituição das 
aulas presenciais em aulas remotas e 
mudanças em todas as áreas: desa-
fios econômicos, alterações de hábitos, 
pressões sobre relacionamentos, revi-
sões de prioridades para o presente e 
novos olhares para o futuro. É neste 
repensar sobre um novo mundo que 
discutimos os novos rumos da Psico-
logia. É muito importante trabalharmos 
por uma prática psicológica atuante, 
comprometida com a formação aca-
dêmica dos nossos alunos, para que 
possuam as habilidades e compe-
tências para exercer a profissão com 
dignidade, respeito e ética”, disse a 
coordenadora e professora do curso 
de Psicologia da FMABC, Jamili Rasoul 
Salem de Souza.

O CURSO
O curso de Psicologia da FMABC 

iniciou suas atividades em 2020 e forma 
profissionais que atuam na promoção 
da saúde e do bem-estar psicossocial, 
promovendo o desenvolvimento e a 
manutenção da integridade psicológica, 
com foco em direitos sociais. O processo 
de capacitação dos alunos está pautado 
em contextos generalistas, humanistas, 
críticos e reflexivos, contemplando as 
competências necessárias no amplo le-
que das possibilidades profissionais da 
Psicologia, como atuação nas áreas de 

Educação, Clínica, Esportes, Hospi-
talar, Cultura, Jurídica e no setor de 
Recursos Humanos de empresas.

Referência nacional na área de 
Ciências da Saúde, a FMABC ofe-
rece estrutura de ensino privilegiada 
e conta com professores, mestres 
e doutores altamente qualificados 
e com vasta experiência em suas 
áreas de atuação. Os alunos e do-
centes também dispõem de vários 
laboratórios, centros de simulação, 
ambulatórios de especialidades e 
amplo campo de estágios.

Prova em fase única será realizada em 22 de novembro, em São Paulo

Reprodução
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colaboração da Dra. Cecilia Veronica 
Nunez, professora do Laboratório de 
Bioprospecção e Biotecnologia da CO-
TI-INPA (Coordenação de Tecnologia 
e Inovação do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia).

Batizado “A new method for quan-

tification of total polyphenol content 
in medicinal plants based on the re-
duction of Fe(III)/1,10-phenanthroline 
complexes”, o trabalho está disponí-
vel gratuitamente no link https://www.
scirp.org/journal/paperinformation.
aspx?paperid=40709 (DOI: 10.4236/

abc.2013.36059), do periódico Advan-
ces in Biological Chemistry (vol. 3, nú-
mero 6, páginas 525-535). Trata-se de 
revista publicada pela Scientific Rese-
arch Publishing – editora internacional 
dedicada a várias disciplinas nas áreas 
de ciência, tecnologia e medicina.

Sexualidade durante a pandemia 
é tema de live do Cremego

Estudo da FMABC tem 12,3 mil
visualizações e mais de 7 mil downloads

COVID-19

Primeiras duas semanas da pandemia foram as mais dramáticas
A sexualidade humana em 

tempos de pandemia de Co-
vid-19 foi tema de live do Con-
selho Regional de Medicina do 
Estado de Goiás (Cremego) em 
13 de setembro. Para falar sobre 
o assunto foi convidado o médi-
co ginecologista e chefe do Setor 
de Saúde e Medicina Sexual do 
Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), Dr. Eliano Pellini.

O especialista citou que a sexu-

Trabalho ocorreu em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA

A parceria pioneira entre o Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC) e Insti-
tuto Nacional de Pesquisas da Ama-
zônia (INPA), do Governo Federal, 
contabiliza números impressionantes. 
As instituições desenvolveram novo 
método – mais simples e mais bara-
to – para determinar o teor total de 
polifenois em espécies vegetais, ou 
seja, o potencial de benefícios des-
sas plantas à saúde. O estudo, que 
ganhou destaque na capa da edição 
de dezembro de 2013 do periódico 
científico internacional “Advances in 
Biological Chemistry”, acaba de atingir 
a marca de 12,3 mil visualizações na 
internet e mais de 7 mil downloads.

O volume de acessos e a grande 
repercussão do trabalho levaram a 
editora, em 2015, a convidar o profes-
sor titular de Química Analítica, Dr. Ho-
racio Dorigan Moya, a integrar o corpo 
editorial da revista. Posteriormente, 
o docente foi procurado para enviar 

CIÊNCIA

novos estudos: “Seu último artigo pu-
blicado em nossa revista foi baixado 
e visto muitas vezes, o que revela ser 
um tema de grande interesse entre os 
leitores em todo o mundo”, afirmou a 
editora do periódico.

INTERESSE CIENTÍFICO
Os polifenois são substâncias bené-

ficas ao sistema cardiovascular devido 
a ações antioxidantes, antimicrobianas, 
anti-inflamatórias e até mesmo antitu-
morais. O processo de quantificação 
de polifenois desenvolvido na FMABC 
baseia-se em reação química ainda não 
utilizada para essa finalidade, testada 
com sucesso em 20 espécies – algumas 
nativas da Amazônia.

A pesquisa foi resultado do projeto 
de iniciação científica da ex-aluna Mô-
nica Gabriela do Santo, hoje já forma-
da no curso de Farmácia da FMABC, 
e fruto de estágio realizado pelo Dr. 
Horacio Moya em setembro de 2011 
no INPA. O estudo também conta com 

Mônica Gabriela do Santo e o professor titular de Química Analítica, Dr. Horacio Dorigan Moya

alidade já foi afetada por diversas outras 
crises na história, como a disseminação 
das infecções sexualmente transmissí-
veis (ISTs), na década de 1960, o HIV, 
em 1980 e, atualmente, a Covid-19.

“As primeiras duas semanas da 
pandemia no Brasil foram as mais 
dramáticas para a sexualidade, com 
todas as mudanças sociais e preocu-
pações financeiras. Nesse período, 
ninguém fez sexo. A partir de abril, 
as coisas começaram a melhorar. Os 
casais que moravam juntos e estavam 

bem começaram a ter um sexo mais 
criativo. Porém, para os casais que 
já estavam em desgaste, o sexo já 
terminou há tempos”, afirmou.

Além disso, Dr. Eliano também 
mencionou outros impactos da pan-
demia na saúde sexual, como a re-
dução da vacinação contra o HPV 
em adolescentes e a diminuição da 
entrega de contraceptivos nas unida-
des básicas de saúde, o que irá afetar 
no seguimento dos tratamentos anti-
concepcionais de muitas mulheres.

Dr. Eliano Pellini (dir.) é médico ginecologista e chefe do Setor de Saúde e 
Medicina Sexual da FMABC

“Quando acabar a pandemia, a 
sexualidade pode voltar de forma ba-
gunçada, como uma maneira de com-
pensar o tempo perdido. Pode existir 
um aumento das ISTs e de gestações 
indesejadas, por exemplo”, explicou.

O especialista também falou sobre 

o uso de testes sorológicos para 
encontros sexuais seguros, a práti-
ca da telemedicina na ginecologia, 
entre outros temas. A live na ín-
tegra está disponível no YouTube 
do Cremego: https://www.youtube.
com/watch?v=5k0OeWmjhwA.
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Segundo a área de Sustentabilida-
de da FUABC, o objetivo da iniciativa 
é intensificar o compromisso social da 
FUABC com a promoção da saúde por 
meio de doações de insumos de pro-
teção individual. Dessa forma, é pos-
sível ajudar a preservar a saúde e a 

integridade de colaboradores, além de 
promover ações sociais fundamentais 
no combate à propagação da Covid-19 
em asilos da região.

MAIS DOAÇÃO
Para reforçar ainda mais a 

prevenção da Covid-19, os fun-
cionários do departamento de Ma-
nutenção da FMABC produziram, 
com recursos próprios, 12 totens 
de álcool gel com acionamento via 
pedal. Dez foram distribuídos em 
pontos diversos do campus uni-

versitário e dois foram doados à 
FUABC, em 1º de setembro. Na 
Mantenedora, os totens foram 
posicionados ao lado da sala de 
reuniões e próximo ao computa-
dor onde os colaboradores fazem 
registro de ponto.

A área de Sustentabilidade da 
Fundação do ABC acaba de doar 
800 caixas com total de 40 mil más-
caras de proteção facial para o Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), em 
Santo André. A instituição de ensino 
programou para este mês a retomada 
gradual das atividades presenciais no 
campus universitário, o que deman-
dará ainda mais rigor no cumprimento 
às normas sanitárias de prevenção à 
Covid-19.

Como medida de amparo social, a 
área de Sustentabilidade também doou 
9 mil máscaras de proteção facial para 
três asilos localizados nas cidades 
do ABC. Em Santo André, a Casa de 
Repouso Alecrim Dourado, destinada 
unicamente ao atendimento do público 
feminino, recebeu 3 mil máscaras. A 
mesma quantidade foi doada à Casa 
de Velhinhos Dona Adelaide, em São 
Bernardo do Campo, e ao Abrigo Irmã 
Tereza, em São Caetano do Sul.

Do montante, 40 mil máscaras foram destinadas ao Centro Universitário Saúde ABC, que retoma atividades presenciais em setembro

FUABC doa 49 mil máscaras de proteção  
para FMABC e três asilos do ABC

APOIO À PREVENÇÃO

Três asilos do Grande ABC foram contemplados com doações FUABC recebeu dois totens de álcool gel produzidos pela Manutenção da FMABC

O Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT) da 
Central de Convênios, maior unida-
de mantida da Fundação do ABC, 
promoveu entre 24 e 27 de agosto 
um treinamento para 171 funcioná-
rios do Centro Hospitalar Municipal 
de Santo André (CHM-SA) sobre 
prevenção de acidentes com ma-
teriais biológicos. A capacitação, 
destinada especialmente para fun-
cionários da área de Enfermagem 
e Fisioterapia, foi ministrada pela 
técnica de segurança do trabalho 
do SESMT da FUABC, Larissa 
Furtado da Silva Santos.

ATUALIZAÇÃO

SESMT da FUABC treina 170 
funcionários no CHM de Santo André

Atividade foi direcionada especialmente a enfermeiros e fisioterapeutas da unidade

O objetivo é prevenir acidentes de 
trabalho provocados pela falta de utili-
zação de Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPIs), como luvas e protetores 
faciais. Os profissionais foram orientados 
a sempre que houver risco de exposição 
por material biológico em olhos e face 
fazer obrigatória utilização do protetor 
facial ou dos óculos de proteção. Cada 
profissional deve ter o seu equipamen-
to e assinar o recebimento na ficha de 
controle de EPI, conforme determina a 
Norma Regulamentadora (NR06) do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que 
estabelece obrigações de empregados 
e empregadores sobre o uso correto de 
EPIs em serviços de saúde.  

Os profissionais foram orientados so-
bre como proceder em caso de acidentes 
de trabalho com material biológico, para 
que o fluxo seja obedecido e normatizado 
na unidade. As principais ocorrências são 
relacionadas a objetos perfurocortantes, 
como agulhas e seringas. Por isso, foi 
reforçada a necessidade de utilização 
das caixas coletoras espalhadas pela 
unidade, que devem ser mantidas em 
suporte específico, em local limpo e seco 
e o mais próximo possível do local de 
descarte dos objetos. 

APLICATIVO SEGURANÇA 
DO TRABALHO
Lançado em junho, o aplicativo 

sobre saúde ocupacional da FUABC 
tem auxiliado profissionais a utilizarem 
a ferramenta como base de consulta 
para diversos assuntos relacionados 
à segurança do trabalho. Pelo ‘APP’ 
é possível realizar treinamentos por 
videoaulas, testar conhecimentos com 
Quizzes, acompanhar campanhas in-
ternas, ter acesso a normas e protoco-

los de segurança vigentes, além de 
possibilitar acesso a documentos 
e formulários sobre notificação de 
acidentes. Uma biblioteca conten-
do cartilhas, apostilas, livros e os 
principais sites relacionados ao 
tema também está disponível no 
software para ampliar o conheci-
mento dos colaboradores.

Angelo Baima/PSA
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UPA Jundiapeba entra em operação 
sob gestão da FUABC

Equipamento de saúde substitui Pronto Atendimento 24 horas e tem capacidade para realizar até 8 mil atendimentos por mês

A Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) 24 horas de Jundiapeba “Dr. Silvio 
Carlos Bruhns Franceschini”, em Mogi 
das Cruzes, deu início aos atendimentos 
em 3 de setembro. Situada na rua Fran-
cisco Soares Marialva, esquina com a rua 
Cecília da Rocha, funciona todos os dias, 
em período integral, para atendimentos 
de casos de urgência e emergência.

O novo serviço é gerenciado pela 
Fundação do ABC e substitui o Pronto 
Atendimento 24 horas de Jundiapeba, 
que será transformado em Unidade 
Básica de Saúde. Toda a equipe que 
atuava no P.A. era da FUABC e já está 
à serviço da população na UPA, cuja 
capacidade é de aproximadamente 8 mil 
atendimentos por mês. Com consultórios 
médicos e de enfermagem, a UPA Jun-
diapeba oferece 11 leitos (sendo 2 de 
isolamento), salas de observação, raio 
X, eletrocardiografia, exames laborato-
riais, entre outros espaços.

“Nosso contrato com a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes permanece o 
mesmo, pois seguiremos prestando 
os serviços de urgência e emergên-

MOGI DAS CRUZES

Unidade conta com 11 leitos, sendo dois de isolamento

cia ao município. Contudo, a mudan-
ça de endereço e a transformação 
do P.A. em UPA certamente trarão 
ganhos significativos de qualidade, 
especialmente pelo fato do novo es-
paço ser maior, o que proporcionará 
melhor atendimento e acolhimento à 

população”, considera Patricia Lisboa, 
Diretora Administrativa da Central de 
Convênios da Fundação do ABC.

A UPA é uma estrutura de comple-
xidade intermediária, situada entre as 
Unidades Básicas de Saúde e as portas 
de urgência hospitalares, que funciona 

ininterruptamente, inclusive aos sába-
dos, domingos e feriados. Está equipada 
e preparada para resolver grande par-
te das urgências e emergências, como 
crises hipertensivas, febre alta, cortes, 
infartos e derrames, contribuindo para 
reduzir as filas nos pronto-socorros dos 

hospitais. Quando o paciente chega à 
UPA, os médicos prestam socorro, bus-
cam controlar o problema agudo, fazem 
o diagnóstico e iniciam o tratamento. Se 
necessário, o paciente pode ser encami-
nhado a um hospital ou permanecer em 
observação por até 24 horas.

Divulgação/PMMC
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Desde agosto, todos os 25 mil funcionários da FUABC e de suas unidades têm direito a assistência psicológica gratuita

‘O Mundo Pós-Pandemia’ é tema de live para 
funcionários da Fundação do ABC

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

Em 24 de setembro (quinta-feira), às 19h, psicóloga da OrienteMe conversará ao vivo pelo YouTube com os colaboradores da FUABC

O que mudou no mundo com a 
pandemia? Como essas mudanças 
impactam emocionalmente a vida das 
pessoas? Para responder a essas e a 
outras perguntas, a Fundação do ABC 
convidou a psicóloga e coordenadora 
técnica da OrienteMe, Renata Tavo-
laro, para comandar uma live sobre 
‘O Mundo Pós-Pandemia’. A atividade 
ocorrerá em 24 de setembro (quinta- 
feira), às 19h, pelo YouTube, e o link 
estará disponível uma hora antes do 
início da transmissão no site da FUA-
BC: www.fuabc.org.br.

Destinada aos 25 mil funcionários 
diretos da Fundação do ABC, a live da 
OrienteMe terá duração de uma hora e 
espaço para perguntas e respostas em 
tempo real. O objetivo é falar sobre as 
mudanças no mundo pós-pandemia e 
os benefícios da terapia para enfrentar 
essa nova realidade, lembrando que, 
desde agosto, todos os funcionários da 
FUABC e de suas unidades têm direito 
a assistência psicológica gratuita.

Com 25 anos de experiência e sóli-
da carreira focada no atendimento clíni-
co – on-line e presencial –, a psicóloga 
Renata Tavolaro estará à disposição 
dos colaboradores da Fundação do 
ABC para conversar sobre o delicado 
momento da pandemia de Covid-19 e 
sobre como o novo coronavírus ace-
lerou muitas mudanças nas vidas das 
pessoas. Também serão abordados os 
impactos emocionais diante das incer-
tezas, os cuidados com a ansiedade, 
a importância do autoconhecimento 
e como a terapia pode ajudar a viver 
essa nova realidade mundial, além de 
dicas para controlar o excesso de preo-
cupação, administrar a ansiedade e se 
manter motivado e equilibrado.

PARCERIA DE SUCESSO
Em parceria com a plataforma 

OrienteMe, a Fundação do ABC passou 
a disponibilizar no final de junho aten-
dimento psicológico gratuito a todos 
os seus 25 mil colaboradores – boa 
parte na linha de frente do combate 
à pandemia do novo coronavírus. Em 
menos de três meses, o projeto registra 
496 funcionários atendidos. Ao todo 

foram cerca de 400 videochamadas 
e mais de 35 mil mensagens trocadas 
com os psicólogos.

O projeto é desenvolvido pelo 
Programa Qualidade de Vida do De-
partamento de Recursos Humanos da 
FUABC e pelo setor de RH do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC). O obje-
tivo é trabalhar o bem-estar e a saúde 
mental dos funcionários, por meio da 
assistência psicológica gratuita, uma 
vez que a categoria atua diretamente 
no combate à Covid-19 e está mais 
suscetível a desenvolver sintomas 
como tristeza, angústia e ansiedade.

Dos 496 profissionais já atendidos 
no ‘APP’ da OrienteMe, 28% traba-
lham na Central de Convênios, a maior 
unidade da FUABC. Em seguida vem 
o Complexo Hospitalar Municipal de 

São Bernardo (21%), Hospital Estadual 
Mário Covas (13%), FMABC (12%), 
Complexo de Saúde de Mauá (5%) e 
Complexo Hospitalar Municipal de São 
Caetano (4%).

As situações mais comuns identifica-
das na avaliação inicial dos pacientes são 
o estresse, a ansiedade e a depressão. 
Em relação aos temas dos atendimentos, 
a ansiedade é a queixa mais frequente. 
Contudo, outras situações também são 
bastante mencionadas, entre as quais 
o estresse, a autoestima, o trabalho, o 
autoconhecimento, as fobias e os medos.

Todas as informações estatísticas 
não estão ligadas diretamente aos no-
mes dos pacientes, o que garante o ano-
nimato na análise dos dados. Sobre o 
perfil dos usuários, 80% são mulheres, 
19% homens e 1% outros. Do total, 39% 
já haviam feito terapia e a maioria, 61%, 

nunca havia feito, o que demonstra a 
importância da abertura desse tipo de 
oportunidade na FUABC, especialmente 
nesse período de pandemia.

ATENDIMENTO ON-LINE
O sistema permite o envio de men-

sagens de texto, áudio, imagem e vídeo 
e o profissional de Psicologia, devida-
mente licenciado e treinado, responde 
as demandas de segunda a sexta-feira. 
Além da terapia por mensagens, tam-
bém é possível agendar horários para 
sessões de videochamadas diretamen-
te na agenda do psicólogo.

Para ter acesso ao serviço basta 
fazer download do aplicativo Oriente-
Me, disponível nos sistemas Android 
e iOS, ou acessar o site da Oriente-
Me. É preciso preencher um pequeno 
formulário de perfil com o número de 

CPF para que o serviço se conecte 
com o psicólogo mais compatível à ne-
cessidade do colaborador. Após este 
processo, a sala virtual será aberta e 
o funcionário poderá se comunicar de 
onde estiver com o terapeuta, sem 
precisar se deslocar.

Para proporcionar mais segurança 
e conforto aos colaboradores, as salas 
de atendimento possuem criptografia 
de ponta a ponta. Se o funcionário 
desejar, é possível usar apenas um 
apelido para se identificar. Os aplica-
tivos podem ser baixados pelas lojas 
virtuais dos sistemas Android e iOS. 
Mais informações pelo site www.orien-
teme.com.br.

O trabalho desenvolvido pela pla-
taforma OrienteMe é patrocinado pela 
Vale, mineradora multinacional brasileira, 
e integra o programa “Desafio Covid-19”. 
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O departamento de Recursos Humanos 
(RH) da Fundação do ABC, por meio do Pro-
grama de Valorização e Desenvolvimento de 
Pessoas, organizou dia 1º de setembro um 
treinamento para 15 colaboradores do setor 
de Tecnologia da Informação (T.I) da entidade, 
inclusive com a participação do novo gestor 
do departamento, Sheldon Zambrini. 

A capacitação, batizada de “Mudanças”, 
abordou temas como significado e desafios 
das mudanças; atitudes reativas; forças do 
hábito; quebra de paradigmas; fases da mu-
dança; adaptação no mundo do trabalho e 
mudança de mindset. Realizado presencial-
mente e em cumprimento aos protocolos 
de segurança e prevenção à Covid-19, o 
treinamento – que teve duração de três ho-
ras – foi promovido em uma sala do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC) e ministrado 
pela coordenadora de treinamento do setor 

Professora de Neurologia e coordenadora do 
Ambulatório de Distúrbios de Movimento do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade de Medici-
na do ABC (FMABC), Dra. Margarete de Jesus 
Carvalho realizou durante todo o mês de julho 
campanha social para arrecadação de doações 
em benefício de pessoas carentes. Há 6 anos a 
docente mobiliza alunos, professores, pacientes 
e toda a comunidade em favor de indivíduos em 
situação de vulnerabilidade social. Tudo come-
çou em 2015, quando a médica decidiu pedir 
às pessoas mais próximas que não lhe dessem 
presente no mês de seu aniversário, mas que 
fizessem algum tipo de doação. Desde então, a 
campanha anual nunca mais parou.

Neste ano foram arrecadados mais de 2.500 
itens entre roupas em bom estado, alimentos não 
perecíveis, cobertores, roupas de cama, toalhas de 
mesa e de banho, sapatos, brinquedos, utensílios 
domésticos (panelas, colheres, garfos, pratos), 
artigos de higiene (escova e pasta de dente, pen-
tes, sabonetes, xampus), fraldas e livros usados, 
entre outros itens.

“Agradeço a todos que participaram e ajuda-

Há 6 anos, a neurologista troca os presentes no mês de seu aniversário por doações a instituições beneficentes

Professora da MedABC arrecada mais 
de 2.500 itens para população carente

OftalmoABC 
promove  

17ª edição
do Festival  
de Vídeos  
do ABC

AÇÃO SOCIAL
EVENTO VIRTUAL

A professora de Neurologia e coordenadora do Ambulatório de Distúrbios de Movimento da FMABC, 
Dra. Margarete de Jesus Carvalho

A disciplina de Oftalmologia do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade de 
Medicina do ABC, em Santo André, pro-
moveu dia 29 de agosto a 17ª edição do 
Festival de Vídeos do ABC. Devido à pan-
demia de Covid-19, o já tradicional evento 
foi transmitido no formato on-line. 

Para garantir a realização desta edição 
foi necessário adaptar o formato da ativi-
dade. A comissão organizadora convidou 
um time de profissionais premiados em 
festivais de vídeos científicos oftalmoló-
gicos, tanto nacionais quanto internacio-
nais, para estimular a troca de experiências 
entre renomados especialistas. Um dos 
temas abordados foi “A importância da 
videoprodução na divulgação de inova-
ções na cirurgia da catarata”, conduzido 
pelo professor Dr. Fernando Luís Cançado 
Trindade. O festival também teve a partici-
pação do professor da FMABC e chefe do 
Setor de Cirurgia Refrativa, Dr. Edmundo 
José Velasco Martinelli, do chefe do setor 
de Glaucoma da FMABC, Victor Cvintal, 
dos oftalmologistas Sérgio Canabrava e 
Claudio Trindade, além do chefe da dis-
ciplina, Dr. Vagner Loduca Lima.

“Optamos pelo formato on-line tanto 
pela impossibilidade de aglomerar pes-
soas, pois geralmente há entre 100 e 120 
participantes, quanto pela dificuldade de 
produção de conteúdos científicos, uma 
vez que houve redução de atendimentos 
e cirurgias. Foi uma nova maneira de de-
batermos temas em evidência na área de 
Oftalmologia”, disse um dos membros da 
comissão organizadora do festival e cola-
borador do setor de Glaucoma e Catarata 
da FMABC, Dr. Rodrigo Mota. 

CAPACITAÇÃO

RH da FUABC organiza treinamento para colaboradores da área de TI

Funcionários do setor de Tecnologia da Informação da mantenedora

ram a campanha. A mobilização foi muito grande, 
inclusive da imprensa da região, que contribuiu 
muito na divulgação”, informa a Dra. Margarete de 
Jesus Carvalho, que também agradeceu a Escola 
de Mergulho SCAFO ABC, em Santo André, que 
recebeu boa parte dos itens.

Todas as doações foram entregues em agosto 
a pessoas em situação de vulnerabilidade social 
atendidas pela Casa Ronald McDonald ABC e 
Instituição Assistencial Nosso Lar, ambas em 
Santo André, além da Casa São Vicente de Paulo, 
em São Bernardo.

de RH da FUABC, Denise Pires. 
“Aproveitamos o momento de transição de 

gestores pelo qual a área de T.I está passando 
para abordarmos o assunto sobre mudanças. 
Temos a certeza de que investir em treinamento 
e desenvolvimento é o caminho para preparar 

nossos colaboradores a enfrentarem a todos 
os desafios de maneira satisfatória e eficaz”, 
disse a gerente de RH da FUABC, Magali 
Gonçales, ao informar a preparação de uma 
série de treinamentos para todos os funcio-
nários da mantenedora em 2021.
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Dia Nacional de Combate ao Colesterol reforça 
importância dos cuidados preventivos

DE OLHO NA SAÚDE

Excesso de gordura no sangue, colesterol alto está ligado a complicações graves, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC)

Dia 8 de agosto é celebrado o 
Dia Nacional de Combate ao Coles-
terol. A data busca reforçar a impor-
tância da prevenção dessa doença 
silenciosa e também da dislipidemia, 
que é a presença de níveis elevados 
de gorduras (lipídios) no sangue – 
como o próprio colesterol e também 
os triglicérides, que são a reserva de 
energia do corpo.

O colesterol é um tipo de gordura 
essencial para o bom funcionamento 
do organismo, com funções impor-
tantes na produção de hormônios, 
estruturação da parede das células, 
além de ser fundamental no metabo-
lismo das chamadas vitaminas lipos-
solúveis (A, D, E e K) e na fabricação 
da bile, que participa do processo 
digestivo das gorduras ingeridas.

Porém, em excesso, o colesterol 
é prejudicial à saúde, pois eleva o 
risco para doenças cardiovasculares, 
infarto e acidente vascular cerebral 
(AVC). De maneira geral, circulam 
na corrente sanguínea dois tipos de 
colesterol. O LDL é conhecido como 
colesterol ruim, pois é o responsável 
pelo entupimento das artérias. Já o 
HDL é o colesterol bom, que retira o 
excesso de colesterol das artérias, 
impedindo o acúmulo e a formação 
de placas de gordura.

“Existem basicamente duas situ-
ações que elevam o colesterol. A pri-
meira é determinada por maus hábitos 
alimentares, especialmente pessoas 
que exageram nos produtos ricos em 
gorduras saturadas. A segunda con-
dição é geneticamente determinada, 
conhecida como hipercolesterolemia 
familiar. Nesse caso, o indivíduo já 
nasce com problemas relacionados 
à metabolização de colesterol e tri-
glicérides pelo organismo”, explica o 
professor de Cardiologia do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), Dr. 
Adriano Meneghini.

O consumo exagerado de gordura 

saturada está associado ao aumento 
do colesterol total no organismo, que 
é a soma entre o colesterol bom HDL 
e os colesteróis não-HDL. Alimentos 
de origem animal, como carnes, leite 
integral, ovos, manteiga e queijos, 
por exemplo, são ricos em colesterol 
ruim, assim como produtos indus-
trializados, entre os quais biscoitos, 
salgadinhos, comidas congeladas 
prontas para consumo, sorvetes, bo-
los prontos e embutidos – presunto, 
salsicha, linguiça, mortadela, entre 
outros. Em alguns desses alimentos 
processados, além das altas concen-
trações de gordura saturada, também 
é possível encontrar a gordura trans, 
que é grande vilã no aumento do risco 
cardiovascular, pois reduz o coleste-
rol HDL e aumenta as taxas totais e 
do colesterol LDL.

Por ser uma doença silenciosa, 
o Dr. Adriano Meneghini alerta: “As 
pessoas não sentem o colesterol 
alto, pois é assintomático. Quando 
há alguma queixa, geralmente é por-
que já existe uma doença cardíaca 
instalada”, informa Meneghini, que 
detalha: “Com o passar do tempo, o 
excesso de gordura no sangue vai 
sendo depositado nas paredes das 
artérias, que em última análise leva 
ao estreitamento dos vasos. Nessa 
fase é que costumam iniciar os sin-
tomas cardíacos, como a angina do 
peito, com sensação de desconforto, 
dor ou pressão no peito, e o infarto 
agudo do miocárdio”.

SOB CONTROLE
Publicada em 2017, a Atualização 

da Diretriz Brasileira de Dislipidemias 
e Prevenção de Aterosclerose con-
sidera o colesterol normal quando a 
coleta em jejum apresenta índices 
menores do que 190 mg/dl (miligra-
mas por decilitro), fração HDL (bom) 
maior do que 40 mg/dl e quantidade 
de triglicérides sanguíneos menor do 
que 150 mg/dl. Quando os valores 

estão fora desses parâmetros consi-
dera-se o diagnóstico de dislipidemia, 
assim como quando o colesterol ruim 
LDL está acima de 160 mg/dl.

O tratamento do colesterol alto é 
medicamentoso, com uso de estati-
nas e fibratos. Contudo, a mudança 
de hábitos e a adesão a um estilo de 
vida saudável são essenciais para o 
sucesso da terapia. “O controle ali-
mentar, a redução do peso corporal, 
a diminuição do uso de bebidas al-
coólicas, de açúcares e carboidratos 
são fundamentais. Além disso, os 
pacientes devem realizar atividades 
físicas regularmente e abandonar o 
hábito de fumar, tendo em vista que 
o cigarro aumenta o colesterol e os 
triglicérides”, alerta o professor da 
FMABC, Dr. Adriano Meneghini. Má alimentação é uma das causas da elevação de índices de colesterol no sangue

O professor de Cardiologia da FMABC, Dr. Adriano Meneghini, alerta sobre riscos de doenças cardiovasculares

Freepik
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Objetivo é beneficiar os profissionais da saúde envolvidos no combate à pandemia; edição especial de Nivea Creme traz a mensagem “Thank you!”

Nivea doa mais de 30 mil unidades de creme 
hidratante a funcionários da Fundação do ABC

SOLIDARIEDADE

A Fundação do ABC recebeu dia 
25 de agosto a doação de 30.216 uni-
dades de creme hidratante da Nivea, 
empresa cuja fábrica fica em Itatiba, 
no interior de São Paulo. A iniciativa 
valoriza o trabalho dos profissionais que 
atuam no combate à pandemia do novo 
coronavírus e abrange todos os 25 mil 
colaboradores diretos da FUABC, além 
de mais de 5 mil indiretos.

Entregue na icônica latinha azul, 
o produto contribui para a hidratação 
da pele, especialmente nesta época 
de frio e de uso constante de álcool 
gel. As latas de Nivea Creme 145g 
foram produzidas para a ação contra 
a Covid-19, em edição especial que 
traz um coração estilizado e a men-
sagem “Thank You”, com objetivo de 
agradecer o trabalho de todos que 
estão envolvidos no combate ao novo 
coronavírus.

Todas as mais de 30 mil latas de 
creme hidratante foram entregues na 
sede administrativa da Fundação do 
ABC, em Santo André, e serão distri-
buídas aos funcionários de todas as 
unidades gerenciadas, entre as quais o 
Hospital Estadual Mário Covas, Centro 
Universitário Saúde ABC - FMABC, 
complexos hospitalares de São Caeta-
no e São Bernardo, Hospital da Mulher 
de Santo André, Central de Convênios, 
Ambulatórios Médicos de Especialida-
des (AMEs) de Santo André, Mauá e 
Praia Grande, Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II do Guarujá, Complexo 
de Saúde de Mauá - Hospital Nardini, 
entre outras.

RECONHECIMENTO
Considerada uma das maiores e 

mais tradicionais empresas do País, 
a Nivea procurou a Fundação do ABC 
oferecendo a doação dos cremes, reco-
nhecendo a importância da entidade e 
o trabalho de excelência em andamen-
to contra a Covid-19. “Ficamos muito 
felizes com esse reconhecimento. 
Hoje a Fundação do ABC está entre 

Colaboradores da sede da FUABC com suas latinhas de Nivea Creme

Entrega foi destinada a todas as unidades gerenciadas pela FUABC

as maiores instituições de saúde do 
País, e teve seu valor legitimado pela 
Nivea, que se destaca mundialmente 
no segmento de cuidados pessoais”, 
considera a coordenadora de Compras 
da FUABC, Letícia Gomes.

Segundo a colaboradora, inicial-
mente a Nivea faria a doação dos 
cremes hidratantes somente aos pro-
fissionais da saúde ligados à assis-
tência. Contudo, aceitaram ampliar a 
todos os funcionários. “Nós explicamos 
que, hoje, praticamente todos os fun-
cionários estão envolvidos no combate 
à pandemia, direta ou indiretamente. 
A Nivea entendeu a complexidade e 
amplitude desse trabalho e enviou seus 
produtos a todos, incluindo prestadores 
de serviço, funcionários terceirizados, 
equipes de limpeza, controladores de 
acesso, entre tantos outros cargos fun-
damentais nessa luta contra o vírus”, 
explica Letícia Gomes.

Em sua carta de doação, a Nivea 
reiterou o apoio àqueles que se dedicam 

ao combate à pandemia de Covid-19. 
“Na Nivea, sempre nos preocupamos 
com o cuidado. E, especialmente nesse 
momento que estamos vivendo, quere-
mos reafirmar este valor com quem está 

na linha de frente, cuidando de cada um 
de nós. Queremos levar até os profissio-
nais de saúde um toque de carinho em 
forma da doação de latinhas do Nivea 
Creme. O ícone da nossa marca, que 

está há mais de 100 anos na vida dos 
brasileiros, é um importante aliado para 
garantir a hidratação que a pele precisa 
em função de todo o desgaste que a 
atividade vem exigindo”.






