
A Presidência da Fundação do ABC apresentou para os diretores-gerais das unidades gerenciadas, em 14 de outubro, a nova ferramenta 
de gestão da entidade: o Business Intelligence. Mais conhecida pela sigla B.I., a tecnologia permitirá integrar indicadores e informações de todos os 

serviços de Saúde geridos pela FUABC em uma mesma plataforma. O objetivo é facilitar a criação de planejamentos estratégicos nas áreas 
administrativa e assistencial, com foco na multiplicação de boas práticas de gestão. Págs. 4 e 5
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MENSAGEM

DEBATE

Futuro hoje

Medicina ABC organiza 4º simpósio de 
‘Medicina, Saúde e Espiritualidade’

dos em um objetivo comum: cumprir 
o cronograma.

Fiquei muito feliz com os resulta-
dos preliminares, que nos possibilitam 
obter informações, gráficos, visões 
estratégicas nunca antes disponíveis. 
Fiz questão de compartilhar essa evo-
lução com o Conselho Curador, que 
também se mostrou encantado com 
as perspectivas que o B.I. abre para a 
evolução da Fundação do ABC.

Agora, em outubro, trouxemos 
nossas unidades para o projeto. 
Com a ferramenta disponível, che-
gou a hora dos serviços assisten-
ciais, da Central de Convênios e 
do Centro Universitário Saúde ABC 
entenderem o funcionamento, para 
juntos aperfeiçoarmos o trabalho 
e construirmos um B.I. que atenda 
plenamente as necessidades da 

Quando assumi a Fundação do 
ABC, em janeiro, estava ciente dos 
grandes desafios que teria pela fren-
te. Só não era possível imaginar que 
esses desafios seriam potencializa-
dos por uma pandemia... Contudo, 
a capa do jornal deste mês mostra 
como conseguimos nos superar diante 
das adversidades. O B.I. (Business 
Intelligence) é um projeto ousado, que 
envolve todos os departamentos da 
Fundação do ABC e de suas unidades. 
Algo grandioso, que vai elevar o pata-
mar da entidade no âmbito da gestão 
– o que, por consequência, implicará 
em melhorias em todos os nossos 
processos, inclusive na assistência.

Foram meses de desenvolvi-
mento interno da nova ferramenta, 
incontáveis reuniões e ajustes com 
as equipes técnicas. Jamais imagina-

A disciplina eletiva de Medicina e 
Espiritualidade do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) realizou, dia 8 de 
outubro, a quarta edição do ‘Simpósio 
de Medicina, Saúde e Espiritualidade’. 
Em função da pandemia e da neces-
sidade do distanciamento social, o 
evento deste ano foi organizado on-
-line e transmitido pelo YouTube.

Sob o tema “A vida: uma jornada, 
um desafio – diálogos sobre aprendi-
zados, autocuidado e humanização”, 
a atividade buscou revisitar propósitos 
e objetivos, reconhecer potenciais e 
elaborar formas saudáveis de cola-
boração para um agir assertivo que 
propicie bem-estar mesmo em tempos 
de pandemia.

A abertura do evento esteve sob 
responsabilidade da docente da ca-
deira de Ginecologia da FMABC e 

FUABC. O Business Intelligence 
servirá como base para a dissemi-
nação das boas práticas, dos nossos 
cases de sucesso, assim como para 
tomadas de decisão mais assertivas 
e eventuais mudanças de rumo.

Em breve, teremos uma agenda 
para os diretores-gerais apresentarem 
os dados de suas unidades através do 
B.I. nas “Reuniões de Mantidas”. Es-
sas apresentações também passarão 
a integrar as reuniões do Conselho 
Curador, trazendo dados concretos 
e atualizados sobre todos os serviços 
da FUABC, retirados diretamente do 
sistema da Mantenedora.

No início deste ano (antes da pan-
demia) organizamos um grande evento 
batizado “Futuro Hoje”. Fico feliz em 
constatar que acertamos no nome e 
também nas ações, desde então.

ríamos que um projeto tão complexo 
seria implantado praticamente 100% 
a distância. Mas foi o que ocorreu. No 
auge da pandemia estávamos com os 
trabalhos em pleno funcionamento. 
Todos distantes fisicamente, mas uni-

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 
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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.

Sob responsabilidade da disciplina eletiva de Medicina e Espiritualidade, evento foi realizado ao vivo pelo YouTube

responsável pela disciplina eletiva 
de Medicina e Espiritualidade, Dra. 
Elizabeth Jehá Nasser. Em seguida 
teve início palestra com a professora 
Andrea Leoncini. A convidada é di-
retora da Awake - Desenvolvimento 
Humano com Arte, focalizadora de 
processos grupais, assistente social, 
coach, especialista em Metodologias 
Colaborativas e em Pedagogia da Co-
operação. Em sua trajetória, Leoncini 

atuou com jovens e crianças em situ-
ação de abandono e vulnerabilidade 
em São Paulo. Na Casa Famiglia, em 
Lucca (Itália), trabalhou com soroposi-
tivos para o HIV, integrando equipe de 
cuidados paliativos. Desde 2003 atua 
no desenvolvimento de treinamentos 
para empresas, terceiro setor e co-
munidades através do teatro, dança 
e metodologias colaborativas.

Ao final da explanação, as pro-

fessoras responderam às questões 
enviadas pelo público. “Procuramos 
neste ano fomentar o debate e esti-
mular as discussões sobre as formas 
de entender o que este momento de 
tantas dúvidas e inseguranças quer 
nos ensinar e acrescentar à nossa 
espiritualidade. Todo caminho começa 
com o primeiro passo. Cada passo é 
dado a partir do reconhecimento do 
solo abaixo dos pés ou, muitas vezes, 
guiado por saberes que reunimos a 
partir de nossas vivências, pois a vi-
são não consegue definir o caminho. 
Em tempos desafiadores, precisamos 
mapear como o reconhecimento de 
nossas habilidades e aprendizados, 
somado a presença dos que nos 
rodeiam, pode ser aliado para uma 
travessia harmônica e próspera”, con-
sideram as palestrantes Dra. Elizabeth 
Jehá Nasser e Andrea Leoncini.

Dra. Elizabeth Jehá Nasser e a convidada Andrea Leoncini
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PARCERIA COM O GOVERNO DE SP

O Laboratório de Análises Clíni-
cas do Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) acaba de atingir a marca 
de 100 mil exames de Covid-19 
realizados. Instalada no campus 
universitário em Santo André (SP), 
a unidade deu início em março aos 
testes para detecção do novo coro-
navírus, atuando em parceria com 
as cidades de São Bernardo e São 
Caetano. Em abril, o Instituto Adolfo 
Lutz credenciou o laboratório do ABC, 
dispensando os resultados de con-
traprova. Desde então, municípios de 
diversas partes do Estado passaram 
a contar com o serviço para suprir a 
grande demanda por testes.

Do total de exames já realizados, 
cerca de 65% são do tipo RT-PCR e 
35% de sorologia (teste rápido, ELISA 
e eletroquimioluminescência). Ao todo, 
10 cidades estabeleceram convênios 
com a Faculdade de Medicina do ABC 
para exames de Covid-19: Santo An-
dré, Ribeirão Pires, Mauá, Cajamar, 
Caieiras, Franco da Rocha, Francisco 
Morato e Mairiporã, além de São Ber-
nardo e São Caetano.

Ratificando seu papel social, 
desde julho o Laboratório mantém 
parceria com o Governo do Estado 
para realização de exames sem cus-
tos adicionais. “Fomos procurados 
pelo Estado e aceitamos ajudar. O 
volume de testes era muito grande e 
passamos a receber as amostras e 
os reagentes aqui na FMABC. Anali-
samos cerca de 300 exames por dia 
encaminhados pelo Instituto Adolfo 
Lutz e emitimos os resultados em no 
máximo 48 horas. Do total de 100 mil 
testes que já concluímos, 15 mil foram 
em função dessa parceria estadual”, 
detalha o vice-reitor do Centro Univer-
sitário e coordenador do Laboratório 

Laboratório da Medicina ABC atinge a marca  
de 100 mil exames de Covid-19 realizados

Desde julho, unidade de Análises Clínicas da FMABC analisa voluntariamente cerca de 300 amostras por dia encaminhadas pelo Instituto Adolfo Lutz

O vice-reitor do Centro Universitário e coordenador do Laboratório de Análises Clínicas da FMABC, Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

de Análises Clínicas da FMABC, Dr. 
Fernando Luiz Affonso Fonseca.

Ao todo são 350 funcionários di-
retos atuando no Laboratório, sen-
do 12 especificamente na área de 
Biologia Molecular. “O trabalho de 
Análises Clínicas é fundamental no 
combate à pandemia, não somente 
para o diagnóstico da doença, mas 
também para o monitoramento dos 
pacientes internados, que seguem 
realizando exames periódicos para 
verificação da carga viral”, explica 
Fernando Fonseca.

POSITIVIDADE DOS CASOS
De acordo com o vice-reitor do 

Centro Universitário Saúde ABC, a 

positividade dos casos chegou a 40% 
no início da pandemia e, agora, gira 
em torno de 20%. “No ápice da pande-
mia, recebíamos amostras de famílias 
inteiras positivas para a doença. Era 
algo assustador. Com o passar do 
tempo, os índices foram caindo em 
sintonia com o aumento das medidas 
de isolamento social. Além disso, a 
maior conscientização da população 
para as ações preventivas, como uso 
de máscara e do álcool gel, também 
contribuiu bastante para a mudança 
de cenário”, informa Fonseca.

Outro fator que pode estar re-
lacionado à queda nas taxas de 
contágio e ao melhor controle da 
doença é a adaptação do vírus ao 

homem e do homem ao vírus, mas 
este é um tema que ainda necessita 
de estudos adicionais.

METODOLOGIA PRÓPRIA
A equipe do Laboratório de Aná-

lises Clínicas da FMABC iniciou em 
janeiro a padronização de metodologia 
própria para exames de RT-PCR e 
enviou o pedido de credenciamento 
ao Instituto Adolfo Lutz, que avaliou 
o protocolo utilizado, a condução da 
reação, a coleta das amostras e a for-
ma como é feita a extração do material 
genético-viral. O processo foi aprova-
do e o Centro Universitário Saúde ABC 
passou a realizar, em março, exames 
para São Caetano e São Bernardo, 

cujos resultados positivos ainda eram 
enviados para contraprova no próprio 
Adolfo Lutz. Posteriormente, em abril, 
o credenciamento foi publicado no Diá- 
rio Oficial. Desde então, os casos po-
sitivos são notificados diretamente à 
Secretaria de Estado da Saúde, sem 
necessidade de contraprova. Já os 
testes sorológicos – modalidade que 
inclui os testes rápidos – começaram 
em abril.

Além do Dr. Fernando Fonseca, 
integram a equipe responsável pelo 
projeto os pesquisadores Aleksandra 
Sant´Anna, Claudia de Oliveira, Thaís 
Moura Gascón, Beatriz Alves, Glaucia 
Luciano, Matheus Perez, Katharyna 
Gois e Marina Peres.
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Novo sistema integrado de gestão, o B.I. será utilizado por todas as unidades gerenciadas e reunirá dados das áreas assistenciais e administrativas

FUABC apresenta ferramenta de 
Business Intelligence para diretores

Após seis meses de análises, desenvolvimento e inúmeras 
reuniões técnicas, a Presidência da Fundação do ABC apresentou 
para os diretores-gerais das unidades gerenciadas, em 14 de 
outubro, a nova ferramenta de gestão da entidade: o Business 
Intelligence. Mais conhecida pela sigla B.I., a tecnologia permitirá 
integrar indicadores e informações de todos os serviços de Saúde 
geridos pela FUABC em uma mesma plataforma. O “Workshop 
B.I. FUABC” foi realizado no Anfiteatro Dr. David Uip, no campus 
do Centro Universitário Saúde ABC, em Santo André.

Por meio do B.I., será possível qualificar, detalhar e disponibili-
zar todo tipo de informação das unidades e fornecer subsídios para 
um planejamento estratégico contínuo nas áreas administrativa e 
assistencial, com foco na multiplicação de boas práticas de gestão. 
A partir de dados oficiais do sistema, a ferramenta oferece dife-
rentes tipos de gráficos e permite a análise das informações sob 
muitas perspectivas, inclusive com a possibilidade de simulação 
de cenários futuros. A confiança nos dados e nos indicadores, 
somada à visualização clara de cenários e à possibilidade de 
prever situações, proporcionará aos dirigentes maior segurança 
no processo de tomada de decisões, além de permitir mudanças 
de rumo com antecedência, evitando – ou pelo menos minimizan-
do – situações como o não cumprimento de determinada meta, 

INVESTIMENTO

A presidente da FUABC, Dra. Adriana Berringer Stephan

Magali Gonçales, gerente de RH da FUABC Gerente administrativa e assessora da Presidência, Dra. Priscila MeyerGerente financeira da FUABC, Paula de Oliveira Branco

O médico e consultor técnico da FUABC, Dr. Ricardo Carajeleascow Advogado da FUABC, Dr. Guilherme EspósitoA gerente de projetos da FUABC, Gleice Girotto
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Avanço da ciência oferece tratamentos mais eficazes e bem tolerados

TECNOLOGIA

A oncologista da FMABC e do Hospital Mário Covas, Dra. Patrícia Santi

Pesquisas clínicas contribuem no 
combate ao câncer de mama

OUTUBRO ROSA

Principal causa de mortalidade 
por câncer em mulheres brasileiras, 
o câncer de mama volta a ocupar 
os debates científicos e populares 
sobre prevenção e conscientização 
em meio à campanha mundial ‘Ou-
tubro Rosa’. Este ano, no Brasil, 
o tema do movimento é “Quanto 
antes melhor”, lançado pela So-
ciedade Brasileira de Mastologia 
(SBM). A ideia é chamar a atenção 
das mulheres para a adoção de um 
estilo de vida saudável no dia a dia, 
com a prática de atividades físicas 
e alimentação saudável para evitar 
doenças. De acordo com estimati-
va do Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), mais de 66 mil casos novos 
de câncer de mama estão previstos 
para cada ano entre 2020 e 2022. 
Anualmente são descobertos cerca 
de 2 milhões de casos no mundo, 
com 450 mil mortes.

A maior arma contra a doença 

continua sendo o diagnóstico precoce. 
Os dados são da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Quando diagnostica-
da na fase inicial, as chances de cura 
chegam a 95%. Para isso, as mulhe-
res precisam ter acesso a exames de 
mamografia na rede pública de saúde, 
acesso à cirurgia, além de dispor de 
tratamentos quimioterápicos eficazes.

Neste cenário, é substancial a 
contribuição das pesquisas clínicas 
no avanço das possibilidades de 
tratamento e na qualidade de vida 
dos pacientes. O Centro de Estudo e 
Pesquisa em Hematologia e Oncolo-
gia (CEPHO) do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC), em Santo André, 
conduz desde 1996 inúmeros estudos 
clínicos que culminaram com a incor-
poração de novas drogas à prática 
clínica e que ampliaram o êxito na 
luta contra o câncer. Os pacientes, 
a grande maioria proveniente do Sis-

tema Único de Saúde (SUS), obtém 
acesso a estas drogas sem nenhum 
custo e muitos deles estão vivos até 
hoje em decorrência do tratamento 
recebido.

Com o avanço na pesquisa cien-
tífica, a Medicina tem desenvolvido 
inúmeros tratamentos eficazes e bem 
tolerados que, se não aumentam a 
chance de cura, permitem que os pa-
cientes vivam cada vez mais e melhor. 
A magnitude dessas descobertas, in-
clusive, foi recentemente evidenciada 
com o Prêmio Nobel de Medicina de 
2018 para os imunologistas James P. 
Allison e Tasuku Honjo, responsáveis 
pelo desenvolvimento da Imunotera-
pia, que mudou radicalmente a forma 
de tratamento do câncer.

“A pesquisa clínica determina o fu-
turo da Medicina e, na Oncologia, não é 
diferente. Os ensaios clínicos conduzi-
dos em todo o mundo produzem dados 
científicos para melhor tratarmos nos-

por exemplo.
Desde abril estão em de-

senvolvimento cinco módulos: 
Financeiro, Recursos Huma-
nos, Jurídico, Compras e Assis-
tencial. Todas as informações 
estarão acessíveis na palma 
da mão dos gestores, em 
tempo real, via smartphones 
ou computadores. Com a in-
serção correta dos dados, será 
possível utilizar dashboards 
comparativos, mensurar re-
ceitas, despesas, metas con-
tratuais, contratos ativos e 
com fornecedores, quantificar 
atendimentos, volume de ci-
rurgias, compras de insumos 
e medicamentos, dimensionar 
contratações, desligamentos e 
afastamentos de funcionários, 

entre outras inúmeras facilida-
des. Cada unidade receberá 
login e senha para acesso às 
suas próprias informações na 
plataforma do B.I. Apenas a 
FUABC terá acesso aos dados 
de todas as unidades, o que 
permitirá consolidar todas as 
informações.

O objetivo da apresenta-
ção aos diretores-gerais foi 
justamente envolver todas 
as unidades no processo de 
construção e amadurecimento 
da ferramenta, uma vez que os 
dados serão alimentados pe-
los próprios serviços de saúde. 
Neste cenário, será possível 
propor e discutir ajustes para 
melhorar cada vez mais a per-
formance do B.I. Não se trata 

de uma tecnologia exclusiva da 
Mantenedora, mas sim uma fer-
ramenta que será implantada 
e aperfeiçoada dentro de um 
trabalho conjunto da Funda-
ção do ABC com todas as suas 
unidades. Essa troca permitirá 
customizar o B.I. para a reali-
dade de cada serviço, trazendo 
indicadores que irão aprimorar 
o trabalho e facilitar a tomada 
de decisões dos dirigentes.

“É um dia muito importan-
te para todos nós. Trata-se de 
uma integração extremamente 
necessária para a FUABC e 
suas unidades. Mesmo em 
fase inicial de implantação, já é 
possível concluir que é uma fer-
ramenta encantadora, fácil de 
utilizar e muito intuitiva. Que-

remos contar com a expertise 
de cada gestor das unidades, 
pois construir esta ferramen-
ta junto a quem mais a utiliza 
certamente nos trará maior 
proveito quanto ao manejo 
das informações. Esperamos 
que a partir de 2021 nossas 
reuniões de mantidas sejam 
viabilizadas 100% via B.I., para 
que possamos debater e apre-
sentar todos os indicadores de 
maneira ainda mais organiza-
da, dinâmica e assertiva”, disse 
a presidente da FUABC, Dra. 
Adriana Berringer Stephan, na 
abertura do workshop.

Ao longo do evento, os mó-
dulos já desenvolvidos no B.I. 
foram detalhados pelos gesto-
res da Mantenedora: Dra. Pris-

cila de Almeida Meyer, gerente 
administrativa e assessora da 
Presidência; Paula de Oliveira 
Branco, gerente financeira; Dr. 
Guilherme Espósito, advogado 
do Departamento Jurídico; e 
Magali Gonçales, gerente de 
Recursos Humanos.

A última apresentação fo-
cou nos dados da ferramenta 
B.I. aplicados à atividade fim da 
Fundação do ABC, a assistência, 
e esteve sob responsabilidade 
da gerente de Projetos, Gleice 
Girotto, e do médico e consultor 
técnico da FUABC, Dr. Ricardo 
Carajeleascow. O projeto-piloto 
contou com a colaboração dos 
Ambulatórios Médicos de Es-
pecialidades (AMEs) de Santo 
André e da Praia Grande.

OFICINAS
Para solucionar todas as 

dúvidas e facilitar a aproxima-
ção dos diretores e das áreas 
estratégicas das unidades com 
a nova ferramenta, a FUABC 
agendou várias oficinas on- 
line divididas por área. As ati-
vidades têm início ainda em 
outubro e permitirão às uni-
dades navegar na ferramenta 
em tempo real, além de rece-
ber orientações contínuas da 
equipe técnica da Mantedora 
para ajustes de performance 
e melhorias. Cada unidade 
indicou um usuário estraté-
gico do B.I., que é o respon-
sável pelo acompanhamento 
e desenvolvimento interno da 
ferramenta.

sos pacientes, manejarmos toxicidades 
e agregarmos sobrevida com qualidade 
de vida. No Brasil, a pesquisa clínica 
vem crescendo e ganhando corpo aos 
poucos. A cultura de participar de um 
estudo clínico ainda não é totalmente 
difundida entre os pacientes, o medo e 
o preconceito ainda ocupam um espaço 
significativo. Entretanto, cabe a nós, 
médicos, esclarecermos nossa popu-
lação sobre os preceitos éticos envol-
vidos e sobre os benefícios relevantes 

que podem ser atingidos”, explica a 
oncologista assistente da disciplina 
de Oncologia da FMABC e coor-
denadora do Serviço de Oncologia 
do Hospital Estadual Mário Covas 
de Santo André, Dra. Patrícia Santi, 
que completa: “A pesquisa clínica 
pode ser o caminho para o acesso 
a novos tratamentos indisponíveis 
no nosso meio, ao aumento da so-
brevida dos nossos pacientes e, 
quem sabe, à cura”.
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‘Método Lean’ traz agilidade nos atendimentos e contempla 50 UPAs de todo o País; unidades de Guarulhos já concluíram 1ª fase do projeto

Ministério da Saúde seleciona oito UPAs geridas 
pela FUABC para implantação de projeto de gestão

Oito Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) geridas pela Fundação 
do ABC integram atualmente o “Projeto 
Lean das UPAs 24h”, conduzido desde 
março pelo Ministério da Saúde em 
parceria com a Universidade Federal 
Fluminense (UFF). O objetivo é implan-
tar nas 50 UPAs selecionadas em todo 
o País a metodologia Lean Healthcare, 
modelo de gestão em saúde aplicado 
em diversos hospitais do mundo que 
prioriza o cuidado ao paciente a partir 
da redução de desperdícios, burocra-
cias e tempo de espera, além da otimi-
zação de espaços e insumos.

A iniciativa busca tornar o atendi-
mento mais ágil e eficiente nos servi-
ços de emergência, especialmente em 
meio à pandemia de Covid-19. Com 
duração de seis meses, a primeira 
fase do projeto contemplou as visitas 
técnicas. A segunda fase, de monito-
ramento dos resultados, teve início em 
setembro e tem prazo previsto de 180 
dias. As unidades foram escolhidas 
a partir da situação epidemiológica 
dos estados, além de alguns critérios 
essenciais de elegibilidade como a 
estrutura, governança institucional e 
características da emergência com a 

prioridade estratégica.
As UPAs geridas pela FUABC e 

integrantes do projeto são: UPA Centro 
e UPA Jardim Santo André, em Santo 
André, UPA Demarchi/Batistini e UPA 
Rudge Ramos, em São Bernardo, UPA 
Barão de Mauá e UPA Vila Magini, em 
Mauá, e UPA Cumbica e UPA São João 
Lavras, em Guarulhos.

O projeto é realizado com foco 
no cumprimento de três metas: apoio 
ao desenvolvimento de habilidades 
organizacional e assistencial; apoio 
no uso de ferramentas e na con-
dução de equipes para mudanças 
e reorganização de processos; e 
monitoramento e apresentação de 
resultados. Além das unidades pau-
listas, as demais UPAs selecionadas 
estão localizadas no Ceará, Distrito 
Federal, Goiás e Maranhão.

GUARULHOS
As duas UPAs de Guarulhos ge-

renciadas pela FUABC, por exemplo, 
concluíram a primeira fase do projeto 
ainda em agosto. Durante o período, 
alguns resultados já puderam ser ob-
servados. Destaca-se a redução do 
tempo de atendimento do paciente 

REFERÊNCIA

Equipes receberam revistas de boas práticas sobre o projeto 

MedABC promove encontro regional sobre medicamentos imunobiológicos
EM PAUTA

A disciplina de Dermatologia 
do Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), por meio do Cen-
tro de Estudos Dermatológicos 
Kenji Toyoda, realizou em 17 de 
outubro o “Encontro Regional de 
Imunobiológicos do ABC”, que 
neste ano contou com participa-
ção de convidado internacional. 
Devido à pandemia de Covid-19, 
o evento foi transmitido on-line. 

Os imunobiológicos são me-
dicamentos novos, produzidos a 
partir de tecnologias modernas e 
que estão revolucionando o trata-
mento de casos graves de várias 
doenças, dermatológicas e não der-
matológicas. Destinado a profissio-
nais formados na área da Saúde, a 
atividade aborda temas como pso-
ríase, urticária, dermatite atópica, 
hidradenite supurativa e vitiligo. A 
coordenação é do professor titular 

da disciplina de Dermatologia, Dr. 
Carlos D’Apparecida Santos Ma-
chado Filho, e da dermatologista 
e docente da FMABC, Dra. Luiza 
Keiko Matsuka Oyafuso.

O encontro teve início com pa-
lestra do coordenador do Ambula-
tório de Psoríase da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP), Dr. Ricardo Romiti, 
que abordou o tema “Evolução do 
tratamento da psoríase”, seguido 

pela apresentação do coordenador 
médico do Ambulatório de Doenças 
do Fígado do Instituto de Infectolo-
gia Emílio Ribas de São Paulo, Dr. 
Fernando Vieira, que falou sobre “In-
terpretações de sorologias (Hepatites 
B, C e HIV)”.

Depois, foi a vez da pneumolo-
gista e docente da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), Dra. Margareth 
Pretti Dalcolmo, que discorreu sobre 
“Interpretação (PPD, IGRA/QUAN-

TIFERON)”. A colaboradora do 
Ambulatório de Dermatite Atópica 
da FMABC, Dra. Roberta Criado, 
ficou a cargo da apresentação 
sobre “Dermatite Atópica”.

O encerramento do encontro 
foi marcado pela palestra do CEO 
fundador da empresa HDT Bio, 
com sede em Seattle, nos Esta-
dos Unidos, Dr. Steven G. Reed, 
que abordou a temática “O futuro 
das novas tecnologias”. 

classificado na cor verde e no tempo 
de permanência do paciente na área de 
observação. Já entre os ganhos quali-
tativos, é possível elencar melhorias na 
percepção e segurança dos pacientes 
e na padronização dos processos.

“Com a implantação do projeto 

também foi possível constatar redu-
ção de desperdícios e na sobrecarga 
de trabalho dos colaboradores. Nos-
sas unidades conseguiram finalizar 
as etapas com bastante agilidade, 
tendo em vista que algumas ações 
estratégicas de gestão pertinentes ao 

método já eram utilizadas na rotina 
assistencial”, explica a gerente admi-
nistrativa da Central de Convênios da 
FUABC, Andreia Aparecida de Godoi. 
Além das duas UPAs, a FUABC tam-
bém gerencia no município o Pronto 
Atendimento Maria Dirce. 
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Maior evento brasileiro de inovação e tecnologia em saúde selecionou projetos do Emílio Ribas do Guarujá e  
Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de SP

Unidades da Fundação do ABC chegam 
à final de premiação no HIS 2020

Duas unidades gerenciadas pela 
Fundação do ABC estiveram entre as 
finalistas da premiação do Healthcare 
Innovation Show (HIS 2020), o mais 
importante encontro da comunidade 
de saúde e tecnologia hospitalar no 
Brasil. São elas: Instituto de Infectolo-
gia Emílio Ribas II do Guarujá e Centro 
Hospitalar do Sistema Penitenciário 
do Estado de São Paulo (CHSP). O 
evento, este ano realizado virtualmen-
te, foi transmitido entre os dias 24 e 
26 de setembro pelo site https://his.
saudebusiness.com/. Ao todo, foram 
38 finalistas em seis categorias.

Nesta edição todos os ‘cases’ 
selecionados tiveram como tema a 
pandemia de Covid-19. Foram 150 pa-
lestrantes em cinco palcos virtuais que 
abordaram assuntos diversos, como 
atendimento ao cliente e telemedicina. 
O encerramento foi marcado pela en-
trega do Prêmio Referências da Saúde, 
que anualmente reconhece as princi-
pais iniciativas nas categorias: Gestão 
administrativo-financeira; Governança 
corporativa; Gestão de pessoas; Tec-
nologia da informação; Qualidade 
assistencial; e Facilities.

Gerido pela FUABC 
desde 2014, o Instituto 
de Infectologia Emílio 
Ribas II do Guaru-
já ficou entre os 
finalistas na ca-
tegoria Qualida-
de Assistencial 
com o projeto 
“Manejo no 
enfrentamento 
da pandemia 
causada pelo 
coronavírus no 
co t id iano dos 
colaboradores do 
IIER”, conduzido entre 
março e agosto de 2020. 
A unidade preparou uma es-
tratégia contínua de testagem 
em massa dos funcionários, aliada a 

PRESTÍGIO 

diversas outras ações de prevenção à 
doença, como medidas de apoio mé-
dico-hospitalar, orientação, isolamento 
social, acompanhamento integral e 
psicológico. Ao todo, foram realiza-
dos 431 testes no período, sendo 241 
exames sorológicos e 190 exames RT/
PCR. Cento e noventa funcionários fo-
ram afastados de maneira preventiva, 
entre integrantes de grupos de risco ou 

funcionários sintomáticos e assinto-
máticos. Dos 265 colaboradores dire-
tos e indiretos, 90 foram confirmados 
com a doença e nenhum necessitou 
de internação em unidade de terapia 
intensiva. Dez foram internados em 
enfermaria.

“Entendemos que os colaborado-
res precisavam de apoio não só no 
ambiente hospitalar, como também 
domiciliar. A forma que encontramos 
de proporcionar-lhes este cuidado 

foi com a testagem em mas-
sa e o acompanhamento 

multiprofissional. Desta 
forma detectamos ra-

pidamente os pos-
síveis infectados, 

afastando-os das 
atividades labo-
rais, além de 
instituir terapia 
precoce e pre-
venir prováveis 
complicações. 

Foi um trabalho 
que envolveu a 

todos. Ficamos 
muito fel izes e 

honrados por termos 
ficado entre os finalistas 

do HIS. Infelizmente não ga-
nhamos, mas o ‘case’ ganhou 

notoriedade e reconhecimento, o 

que já é muito gratificante para nós”, 
disse o diretor técnico do IIER-II, Dr. 
Gustavo Vinicius Pasquarelli Queiroz.

Com a adequada preparação e 
o rigoroso monitoramento dos casos 
internamente, foi possível isolar e de-
tectar novos focos da doença de forma 
preventiva, evitando a manifestação 
de sintomas mais graves e a propa-
gação do contágio entre familiares e 
demais funcionários. O investimento 
total na testagem e nas ações de con-
trole somou R$ 81 mil.

CENTRO HOSPITALAR DO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO
Também sob gestão da FUA-

BC desde 2014, o CHSP concorreu 
no HIS 2020 na categoria Gestão 
de Pessoas com o projeto “Expe- 
riência de Plantão Psicológico para 
colaboradores do Centro Hospitalar 
do Sistema Penitenciário diante da 
Pandemia/COVID-19”. O objetivo foi 
proporcionar acolhimento e local de 
escuta aos colaboradores e parcei-
ros do CHSP quanto às demandas 
relacionadas à pandemia, bem como 
identificar outras necessidades de 
suporte emocional provocadas pela 
atividade profissional. Uma pesquisa 
respondida por 382 funcionários, ou 
82% do quadro total de colaboradores, 
apontou a necessidade de criação da 

iniciativa, que teve início em 25 de 
maio. Quatro profissionais de Psicolo-
gia passaram a realizar atendimentos 
de segunda a quinta-feira em horários 
diurnos e noturnos.

Entre maio e julho foram atendi-
dos 25 colaboradores da instituição, 
sendo 14 da área assistencial, seis da 
Secretaria de Segurança Penitenciária 
(SAP), dois da área administrativa e 
três do setor de apoio (Higienização 
e Nutrição). Além dos benefícios pro-
porcionados pela nova assistência 
psicológica, o projeto jogou luz em 
outras necessidades anteriormente 
não identificadas. “O objetivo inicial 
era acolher demandas relacionadas 
ao enfrentamento da pandemia e 
aumento do estresse laboral, princi-
palmente entre os profissionais que 
atuam na linha de frente de combate à 
Covid-19. No entanto, com o passar do 
tempo, observamos que além destas 
demandas pontuais com reflexos em 
um contexto mundial, foi identificada 
a necessidade de apoio emocional 
relacionado ao contexto de trabalho, 
que independe da situação de saúde 
atual. Por isso, a iniciativa possibilitou 
uma aproximação, por parte de outros 
setores, com a importância do papel 
do psicólogo na instituição”, disse a 
coordenadora de Qualidade do CHSP, 
Elaine Cristina dos Santos.
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de 1,3 milhão pela Fundação do ABC 
entre obras e equipamentos. Somen-
te para o Laboratório de Microscopia, 
por exemplo, foram adquiridos 25 
novos microscópios, que custam en-

tre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 cada.
“Como ex-aluna da FMABC, 

lembro bem das aulas práticas nos 
laboratórios. Fico feliz em podermos 
contribuir para a melhoria desses 

espaços, tão importantes para as 
disciplinas e fundamentais para a 
formação dos futuros profissionais de 
saúde”, conclui a presidente da FUA-
BC, Dra. Adriana Berringer Stephan.

Medicina ABC integra debate estadual sobre  
importância do SUS e acesso à saúde no Brasil

Novos laboratórios do campus passam
por vistoria de dirigentes da FUABC-FMABC

COMBATE À PANDEMIA

O Centro Universitário Saúde 
ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) participou dia 18 
de setembro de um debate virtual 
sobre os 30 anos da aprovação 
da Lei Orgânica da Saúde (Lei 
8.080), que detalha o funciona-
mento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e garante o direito à saúde 
universal e gratuita para a popula-
ção. A atividade, promovida pelo 
Grupo de Trabalho (GT) Saúde 
do Consórcio Intermunicipal do 
ABC e transmitida por meio de 
videoconferência, reuniu aproxi-
madamente 200 pessoas, inclu-

Na reta final para a entrega, novos espaços ocupam quase a metade do segundo andar do Prédio Central

Evento teve participação do secretário de Estado da Saúde; 
Centro Universitário Saúde ABC foi representado pelo reitor Dr. David Uip

As reformas e modernizações 
dos laboratórios do Centro Univer-
sitário Saúde ABC / Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC) entraram 
na reta final e, em breve, os novos 
espaços estarão disponíveis para 
toda a comunidade acadêmica. Em 
9 de outubro, dirigentes da Fundação 
do ABC e da FMABC vistoriaram os 
locais e verificaram de perto as me-
lhorias realizadas.

Na reta final para a entrega, os 
novos espaços ocupam cerca de 
50% de todo o segundo andar do 
Prédio Central e estão divididos 
em quatro laboratórios multidis-
ciplinares, além de laboratórios 
específicos de Microscopia, Fisio-
logia, Microbiologia, Parasitologia 
e Patologia/Macroscopia.

Part ic iparam da vistor ia a 
presidente da Fundação do ABC, 

EM REFORMA

Dra. Adriana Berringer Stephan 
e o vice-reitor do Centro Univer-
sitário Saúde ABC, Dr. Fernando 
Luiz Affonso Fonseca, que esteve 
acompanhado da assessora espe-
cial da Reitoria, Marina Acosta de 
Mendonça, do coordenador dos 
Laboratórios da Graduação e tam-
bém do curso de Gestão em Saúde 
Ambiental, Prof. Odair Ramos, e 
do coordenador administrativo da 
área de Segurança do Trabalho, 
Daniel de Brito Filho.

“Os espaços foram aperfeiçoados 
e os estudantes passarão a ter mais 
recursos tecnológicos à disposição, o 
que tornam as aulas mais dinâmicas 
e atrativas. Certamente é um avanço 
muito grande em qualidade para o 
ensino”, considera o vice-reitor, Dr. 
Fernando Fonseca.

Ao todo foram investidos cerca 

O vice-reitor da FMABC, Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca, a presidente da FUABC, Dra. Adriana Berringer Stephan e o coordenador 
dos Laboratórios da Graduação e também do curso de Gestão em Saúde Ambiental, Prof. Odair Ramos

sive representantes de outros estados.
A importância do SUS para o en-

frentamento da pandemia da Covid-19 
foi um dos destaques do encontro. 
Ex-secretário de Estado da Saúde e 
atual reitor da FMABC, Dr. David Uip 
destacou a importância do financia-
mento para a manutenção do sistema 
e classificou a questão como um dos 
maiores desafios da história contem-
porânea. “Hoje, alguns municípios 
colocam 50% dos seus orçamentos 
na saúde pública. O que era respon-
sabilidade federal foi terceirizado para 
estados e municípios”, disse Uip.

O médico infectologista afirmou, 

ainda, que houve grande investimento 
em saúde pública neste ano no País, 
mas ressaltou que são necessários 
aportes contínuos para manutenção 
da infraestrutura e qualificação dos 
profissionais da saúde.

O secretário de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn, que também mar-
cou presença na atividade, ressaltou 
que o papel do SUS ficou evidente du-
rante o combate à pandemia. “Ter uma 
estrutura tão matriarcal, que atende a 
todos indistintamente, foi um diferen-
cial. Ao longo dos anos, o SUS deixou 
de ser lembrado e receber recursos. 
Agora ficou muito claro que ele teria 

Encontro foi realizado virtualmente em 18 de setembro

Reprodução

de ser acolhido”, afirmou Gorinchteyn.
O coordenador do GT Saúde do 

Consórcio ABC e secretário da pasta 
em São Bernardo, Dr. Geraldo Reple 
Sobrinho, considerou o encontro como 
histórico. “O SUS é muito forte. E é 
forte porque somos unidos. Reunimos 
pessoas com pensamentos políticos 
completamente diferentes, mas es-
tamos todos imbuídos de uma só 
vertente, que é a Saúde e o SUS”, 

afirmou Reple.
O debate foi moderado pela 

sanitarista Aparecida Linhares 
Pimenta e contou com a parti-
cipação do vice-presidente do 
Consórcio ABC e prefeito de 
Diadema, Lauro Michels, além do 
secretário-executivo da entidade 
regional e membro do Conselho 
Curador da Fundação do ABC, 
Edgard Brandão.
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de proporcionar uma semana intensa 
de atividades, capazes de promover 
reflexões que ultrapassem o conteúdo 
administrado em sala de aula, exploran-
do assuntos e temas que contribuam 
para a formação acadêmica e pessoal 
dos futuros médicos. Foi um grande 
desafio transportar toda a tradição do 

congresso para o formato virtual. Mas 
acredito que conseguimos atingir esse 
objetivo e não tenho dúvidas de que 
foi uma semana rica em oportunida-
des de aprendizado e intercâmbio de 
informações”, disse a aluna Gabrielle 
de Almeida Fernandes, presidente do 
45º Comuabc.

Alunos do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) organizaram de 19 
a 23 de outubro a 45ª edição do Con-
gresso Médico Universitário do ABC, 
o Comuabc. Considerado o maior do 
gênero no País, o evento tem como 
objetivo complementar a formação 
acadêmica e desenvolver a pesquisa 
científica na graduação. Pela primeira 
vez em mais de quatro décadas, as 
atividades ocorreram via transmissões 
ao vivo e on-line em função da pan-
demia de Covid-19.

 A cerimônia de abertura na noite de 
19 de outubro teve mesa solene virtual, 
com participações da presidente da Fun-
dação do ABC, Dra. Adriana Berringer 
Stephan, do reitor do Centro Universi-
tário, Dr. David Uip, da presidente do 
45º Comuabc, Gabrielle de Almeida 
Fernandes, entre outros convidados.

A palestra magna deste ano este-
ve sob responsabilidade da neurocirur-
giã Dra. Diana Santana, que abordou 
o tema “Mulher, neurocirurgiã e mãe: 
carreira, futuro e desafios”. A convi-

dada é graduada em Medicina pela 
Universidade Federal da Bahia, com 
residência médica em Neurocirurgia 
pelo Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (HC-FMUSP). Doutoranda 
do Departamento de Neurologia da 
USP, traz no currículo estágio em ci-
rurgia minimamente invasiva e cirurgia 
endoscópica para hipófise / base de 
crânio na Universidade da Califórnia 
(UCLA), e estágio em Neurologia na 
Harvard Medical School. É membro 
da Comissão de Mulheres Neuroci-
rurgiãs da Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia e delegada da Capital 
da Associação Paulista de Medicina 
(APM), gestão 2017-2020.

 
TRADIÇÃO
Ao longo de mais de 40 anos de 

tradição, o Comuabc recebeu mais de 
20 mil participantes e profissionais da 
Saúde como palestrantes ou membros 
de comissões julgadoras. A edição 
2020 teve 160 trabalhos científicos 
inscritos. Ao todo, 815 congressistas 

participaram do evento.  O “Professor 
Homenageado” desta edição foi a Dra. 
Davimar Miranda Maciel Borducchi, 
docente da disciplina de Oncologia 
e Hematologia. Já a “Presidente de 
Honra” foi a Dra. Adriana Berringer Ste-
phan, cirurgiã geral, endoscopista e 
atual presidente da Fundação do ABC.

Durante a semana foram realiza-
das dezenas de palestras, workshops, 
aulas teóricas e mesas redondas acer-
ca dos mais diversos temas e com pro-
fissionais renomados em suas áreas 
de atuação. Também houve simulado 
presencial de Residência Médica para 
alunos do 6º ano e a apresentação de 
trabalhos científicos, proporcionando 
aos participantes o que há de mais re-
cente em pesquisa e atuação médica.

 “O Comuabc é realizado pelos 
alunos e ocorre tradicionalmente em 
agosto. Neste ano, em função da Co-
vid-19, tivemos que reorganizar todas 
as atividades e adaptá-las a essa nova 
realidade da pandemia. Por isso trouxe-
mos o congresso para outubro. Nosso 
objetivo principal continua o mesmo, 

Pela primeira vez em mais de quatro décadas, maior congresso médico universitário do País ocorreu em formato virtual

Alunos da FMABC organizam 45ª edição do 
Congresso Médico Universitário do ABC

TRADIÇÃO

Alunos e professores que integram 
o Projeto Rondon do Centro Universi-
tário Saúde ABC / Faculdade de Me-
dicina do ABC (FMABC) prepararam 
nas últimas semanas mais uma ação 
de solidariedade e humanização para 
a região do entorno do Morro da Kibon, 
em Santo André. Criado em 2018, o 
projeto S.O.S. Coleiras já realizou de 
forma gratuita a castração de 29 ca-
chorros e gatos e conseguiu a doação 
de cerca de 300 quilos de ração, além 
de vacinas e remédios contra pulgas. 
Depois do cuidado e tratamento dos 
bichinhos, são organizadas campa-
nhas de adoção e posse responsável. 
Participam do projeto estudantes dos 
cursos de Medicina, Enfermagem, Fi-

AÇÃO SOCIAL

Rondon da FMABC doa 300 quilos de ração
em projeto de amparo a animais de rua

sioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia 
Ocupacional.

A iniciativa, que tem parceria com a 
Clini Pet Vet e a ONG Amigo Legal Pro-
tetoras Independentes, é organizada pelo 
Núcleo Rondon de Extensão Comunitária 
(NUREC), ligado à Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX) e com apoio do Centro de Estudos 
em Saúde da Coletividade (CESCO).

“Fico muito feliz em ver a mobilização 
das pessoas para nos ajudar. Consegui-
mos, em menos de três meses, arrecadar 
quase 300 quilos de ração e estamos levan-
do à comunidade sempre que a população 
nos sinaliza que há necessidade. É muito 
gratificante ver o nosso projeto se expan-
dindo. A ideia é que possamos ajudar cada 
vez mais a população e os animaizinhos do 

Morro, para que todos tenham uma vida 
digna. Sinto que nossas ações, por me-
nores que sejam, têm grande impacto na 
comunidade. É incrível a diferença que a 
entrega de um simples saco de ração pode 
fazer na vida dos animais e das pessoas”, 
disse a coordenadora do projeto e aluna do 
curso de Medicina, Isabella Paiva Martins.

Em razão da pandemia de Covid-19, as 
diversas atividades realizadas há três anos 
e de forma presencial no Morro da Kibon 
estão suspensas desde março. Para não 
desassistir as famílias atendidas pelos pro-
jetos sociais e culturais, membros do Projeto 
Rondon da FMABC têm organizado ações 
de amparo à população. Durante a pan-
demia, além das atividades direcionadas 
aos animais de rua, foram feitas inúmeras 

doações de mantimentos e cestas básicas 
para os moradores, produtos de limpeza, 
equipamentos de proteção individual, rou-
pas de frio, entre outros itens.

CECRAN
Outro motivo de comemoração por par-

te de integrantes do Projeto Rondon é o 
início da reforma da sede do Centro Cultural 
da Resistência Andreense (CECRAN). O 

local atualmente passa por reestrutu-
ração após o recebimento da doação 
de diversos materiais de construção. 
O espaço abriga atividades de oficinas 
de beleza, música, esportes, além de 
palestras e debates com temas ligados 
à saúde e educação para os moradores 
da comunidade, especialmente crian-
ças e adolescentes. A previsão é que 
a obra termine em dezembro.

A aluna Gabrielle de Almeida Fernandes, presidente do 45º Comuabc, durante abertura

Professores, alunos e moradores da comunidade com os pets

Reprodução 
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Em estágio, alunos de Gestão Hospitalar aprendem 
sobre a implantação de hospitais de campanha

Com atividades presenciais suspensas nos hospitais, em razão da pandemia, curso inovou ensino para comprovação de estágio curricular 

SANTO ANDRÉ

Alunos do 6º semestre do curso 
de Tecnologia em Gestão Hospitalar 
do Centro Universitário Saúde ABC 
/ Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) participam de um estágio 
para aprender o passo a passo que 
envolve a implantação de hospitais de 
campanha em meio a pandemias. Ao 
todo, são 19 alunos. A iniciativa partiu 
da coordenação do curso, em gesto 
de inovação em meio às restrições 
impostas pela pandemia de Covid-19.

A atividade tem participação do 
superintendente dos hospitais de 
campanha de Santo André, o sanita-
rista Victor Chiavegato. O município 
chegou a ter três unidades, uma no 
Estádio Bruno José Daniel, uma no 
campus da Universidade Federal do 
ABC (UFABC) e outra no Ginásio Es-
portivo Pedro Dell’Antonia. Apenas o 
primeiro foi desativado pela Prefeitura, 
em agosto.

A parceria foi consolidada a par-
tir da necessidade de os estudantes 

cursarem as horas obrigatórias para 
comprovação de estágio curricular, 
tendo em vista que as atividades 
presenciais nos hospitais permane-
cem suspensas. Até então, o estágio 
prático estava programado para ser 
realizado no Centro Hospitalar Muni-
cipal de Santo André (CHMSA), mas 
foi cancelado.

Entre os assuntos abordados es-
tão o funcionamento do sistema pú-
blico de saúde e a divisão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) nos municípios 
brasileiros, além de aspectos como 
infraestrutura, recursos humanos, 
aquisição de insumos, nutrição, rou-
paria, normas, processos e legislações 
vigentes.

“Como futuro gestor, foi muito im-
portante a experiência, pois com a glo-
balização a chance de um novo vírus 
se espalhar e provocar uma pandemia 
novamente é bastante considerável. 
Caso isso ocorra, já saberemos por 
onde começar graças ao exemplo 

dado pelos atuais gestores. Foi im-
pressionante e gratificante presenciar 
a organização e efetividade do siste-
ma público de saúde no combate ao 
vírus”, disse o aluno Kayck Gomes.

Já para a estudante Luana Dantas, 
a iniciativa contribuiu para melhorar a 
compreensão da importância do SUS 
no cenário nacional. “Mesmo com todas 
as falhas, trata-se de um sistema que 
atende a toda a população e garante 
tratamento integral, universal e com 
equidade. Estudar e planejar um hos-
pital de campanha não é fácil, visto que 
antes da pandemia, caso algum pa-
ciente necessitasse de atendimento de 
urgência, era levado ao hospital. Como 
não tínhamos a vivência em um hospital 
de campanha, nossas docentes trou-
xeram uma metodologia diferenciada 
para auxiliar na formação do projeto. 
Agradecemos muito a oportunidade. 
Foi possível gerar grandes aprendiza-
dos e enriquecer ainda mais o nosso 
conhecimento”, conclui.

ENSINO PRÁTICO
As atividades tiveram início em 22 

de agosto e ainda serão realizados 
outros dois encontros até a entrega do 
trabalho de conclusão de curso, em 
9 de novembro. Os alunos têm a fun-
ção de desenvolver e apresentar um 
projeto de implantação de um hospital 
de campanha. O projeto foi viabilizado 
pela coordenadora do curso, Dra. Vâ-
nia Barbosa do Nascimento, e pelas 
docentes Dra. Ekatriny Antonie Guerle 
e Joana Pereira Alves.

“Como os estudantes estão no últi-
mo semestre e não poderiam sair pre-
judicados, pensamos em uma forma 
inovadora de desenvolver esse projeto 
de estágio, exatamente como o gestor 
hospitalar tem de se reinventar em 
relação às formas de gerenciamento 
em sua rotina. Os alunos conseguem 
absorver as prioridades de um ges-
tor hospitalar em um momento tão 
adverso, aprender a fazer gestão de 
qualidade e sem jamais desassistir a 

população”, disse a professora Joana.

O CURSO
Atualmente na quinta turma, o 

curso superior de Tecnologia em Ges-
tão Hospitalar do Centro Universitário 
Saúde ABC capacita o profissional a 
ter habilidades empreendedoras ne-
cessárias às atividades de planeja-
mento, execução, direção, supervisão 
e controle de custos. Também quali-
fica para realizar a gestão financeira, 
acompanhar contratos e convênios, 
controlar e organizar processos de 
aquisição de insumos e materiais, 
zelar pela ambiência e manutenção 
de equipamentos de Saúde.

Apoiado em princípios éticos, 
humanísticos e técnicos, o profissio-
nal formado pela FMABC está apto a 
compor quadros gerenciais nos mais 
diversos setores de saúde, organizan-
do equipes de trabalhos, identificando 
prioridades e implementando ações 
inovadoras aos serviços.

Alunos da 5ª turma do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar da FMABC
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Pneumologista é graduado em Medicina pela FMABC

Docente da MedABC é selecionado para Júri 
do Prêmio Abril & Dasa de Inovação Médica

RECONHECIMENTO

Dr. Elie Fiss é professor titular da disciplina de Pneumologia do Centro Universitário Saúde ABC

Professor titular da disciplina de 
Pneumologia do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC), em Santo André, 
Dr. Elie Fiss foi um dos 14 médicos se-
lecionados para compor o júri técnico 
do Prêmio Abril & Dasa de Inovação 
Médica – Edição Especial Covid-19, 
composto por grandes nomes da  
ciência e da medicina brasileira.

De experimentos em laboratório a 
estratégias de educação e prevenção 
em massa, a premiação buscará re-
conhecer profissionais e instituições 
brasileiras que fizeram a diferença 
nas áreas científica, clínica e assis-
tencial para a melhor compreensão e 
enfrentamento do novo coronavírus, 
bem como seus efeitos indiretos no 
sistema de saúde.

O Prêmio Abril & Dasa de Ino-
vação Médica é uma iniciativa dos 
grupos Abril e Dasa, com a curadoria 
de Veja Saúde. O objetivo é descobrir 
ideias e realizações com potencial ino-

vador, capazes de mudar a vida e a 
saúde das pessoas. Na edição 2020, 
a premiação será focada apenas em 
‘cases’ voltados à Covid-19.

Serão aceitos trabalhos condu-
zidos, publicados ou liderados por 
médicos e cientistas brasileiros que 
contemplam estudos em fase clínica, 
testes laboratoriais, projetos educati-
vos e assistenciais, campanhas de 
prevenção, entre outras áreas.

Os trabalhos que preencherem os 
critérios serão submetidos a um júri de 
especialistas de diversas partes do País 
e com vasta experiência no assunto. Por 
meio de suas avaliações será definido 
um vencedor para cada categoria. São 
elas: Inovação em Prevenção; Inovação 
em Genética; Inovação em Medicina 
Diagnóstica; Inovação em Tratamento; 
e Inovação em Medicina Social.

Mais informações pelo site http://
premiodeinovacaomedica.com.br. 
Os vencedores serão divulgados em 
evento on-line no início de dezembro.

REFERÊNCIA
Graduado em Medicina pela 

Faculdade de Medicina do ABC 
na turma de 1979, onde também 
cursou Residência Médica, Dr. Elie 
Fiss possui doutorado em Pneumo-
logia pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP), 
concluído em 1993. Além de profes-
sor titular de Pneumologia da FMA-
BC, é responsável pelo Centro de 
Reabilitação Pulmonar da FMABC 
– vinculado à disciplina de Pneu-
mologia –, que funciona desde 2001 
no campus universitário. O docente 
também está à frente da coordena-
ção do Centro de Pneumologia do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em 
São Paulo, e possui amplo conhe-
cimento em linhas de pesquisa que 
investigam patologias como asma, 
doença pulmonar obstrutiva crôni-
ca (DPOC), reabilitação pulmonar, 
tosse crônica, doença do refluxo 
gastroesofágico e Influenza.

Com a chegada do mês de ou-
tubro, a campanha mundial ‘Outu-
bro Rosa’ volta a ocupar lugar de 
destaque nas ações de combate 
ao câncer de mama. Pensando 
em conscientizar e orientar os 
mais de 100 funcionários da sede 
da Central de Convênios (CC) da 
Fundação do ABC sobre o tema, 
a unidade promoveu um evento 
com café da manhã e palestra 
on-line, em 16 de outubro, com a 
participação da representante da 
Associação Rosa Mulher de apoio 
ao Câncer de Mama, Beatriz He-

CONSCIENTIZAÇÃO 

Central de Convênios promove café 
da manhã e 'live' para funcionários 

sobre o ‘Outubro Rosa’
lena Dopke. A antiga paciente e hoje 
fundadora da entidade trouxe consi-
go a experiência de enfrentamento e 
superação do câncer de mama e deu 
seu depoimento aos funcionários. Os 
colaboradores puderam assistir à pa-
lestra no auditório da CC ou de suas 
próprias estações de trabalho. 

A entidade, fundada em 2012 e 
com sede no distrito de São Mateus, 
em São Paulo, conta com a colabora-
ção voluntária de 10 membros, entre 
eles médico, psicólogo e assistente 
social. O objetivo é divulgar o máximo 
de informações sobre a importância da 

detecção precoce do câncer de mama 
e fornecer acolhimento às vítimas do 
câncer de mama por meio de reabilita-
ção emocional, física e estética.

A ação foi aberta a todos os cola-
boradores da Central de Convênios e 
visa a multiplicação de informações, 
como a importância da prevenção e 

da realização de exames regulares, 
incidência das doenças, redes de 
apoio, espaços de acolhimento e 
tipos de tratamentos disponíveis. 
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O abraço simbólico voltou a ser 
utilizado no Hospital Estadual Mário 
Covas, desta vez para celebrar a união 
dos colaboradores e o empenho e com-
promisso de todos com o projeto “Se-
gurança do Paciente”. No dia 6 de ou-
tubro, os funcionários foram convidados 
a “abraçar” o entorno do hospital sem 
que fossem interrompidas as atividades 
assistenciais ou administrativas. Cerca 
de 150 pessoas participaram do ato.

A iniciativa também tem relação 
com a pandemia e as mudanças im-
postas no comportamento social, entre 
as quais o isolamento. O abraço é con-

siderado uma prática comum de agra-
decimento e estabelece uma relação de 
afeto entre as pessoas. A enfermeira 
do Núcleo de Segurança do Paciente 
do hospital, Maria Isabel Malatesta, 
lembra da restrição do gesto em meio 
à pandemia. “Só após ficarmos sem os 
abraços percebemos o quanto eles são 
importantes. Os profissionais da saúde 
e instituições de saúde têm trabalhado 
incansavelmente para prestar assistên-
cia aos pacientes e superar os novos 
desafios. Esse ‘abraço’ simbólico em 
nosso hospital se estende a todos os 
profissionais de saúde e aos nossos 

pacientes e familiares”, explica.
O diretor-geral do HEMC, Dr. Desiré 

Carlos Callegari, que participou do ato, 
agradeceu a mobilização dos colabo-
radores e destacou a missão e o com-
promisso social da instituição de saúde.

HISTÓRICO
Antes da retomada da construção e 

conclusão das obras do que até então 
seria o Hospital de Clínicas do ABC, 
representantes de todos os segmentos 
da sociedade do ABC, profissionais 
liberais e da área da saúde, comer-
ciantes e entidades se mobilizaram du-

Dia 1º de outubro começou uma 
das mais importantes campanhas de 
conscientização do ano, o Outubro 
Rosa. No Hospital Estadual Mário 
Covas, a ação ganhou o apoio dos 
colaboradores, que combinaram de 
começar o mês vestindo a cor rosa. 
O objetivo é chamar a atenção de 
pacientes e familiares para a pre-
venção como a forma mais efetiva 

de combater os cânceres de mama 
e do colo do útero. 

Em 2020, a campanha mundial 
ressalta as duas doenças e a necessi-
dade de promover a conscientização 
sobre a importância do acompanha-
mento médico periódico, dos exames 
anuais e do diagnóstico precoce. No 
caso do câncer de mama, por exem-
plo, quando a doença é diagnostica-

da na fase inicial, é possível reduzir 
significativamente a necessidade da 
retirada das mamas (mastectomia). 
Por isso, a importância da campanha 
e a realização do autoexame. Outra 
forma de prevenção muito importante 
é a realização periódica da mamogra-
fia. Em média, 2 milhões de mulheres 
são diagnosticadas com câncer de 
mama no mundo anualmente. 

O Hospital Estadual Mário Covas, 
em Santo André, recebeu dia 28 de se-
tembro a doação de aproximadamente 
8 mil itens de prevenção à Covid-19. O 
lote é fruto de uma ação social global da 
Fundação Rotária, um braço do Rotary 
Internacional. O HEMC foi a instituição 
de saúde escolhida no Grande ABC 
para recebimento dos donativos. 

Ao todo, foram entregues 30 oxí-
metros (dispositivo que mede o nível 
de oxigênio no sangue), 500 aventais 
descartáveis, cerca de 2 mil protetores 
faciais do tipo face shields, 400 maca-
cões descartáveis e 5 mil máscaras 
descartáveis. Todos os itens serão utili-

zados nos setores de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e Clínica Médica.

“Essa doação coroa nossa gratidão 
não só pelo Rotary, mas por todas as 
entidades que estão nos ajudando. Nos 
deixa muito honrados, pois são mate-
riais muito utilizados e que irão proteger 
nossos colaboradores na luta contra 
a Covid-19. A iniciativa também nos 
ajuda a enfrentar os impactos orçamen-
tários e se constitui em reconhecimento 
e apoio aos colaboradores e pacientes. 
Demonstra que muitos setores da so-
ciedade se preocupam efetivamente 
com o que está ocorrendo e estão 
dispostos a dar o seu apoio para que, 

juntos, superemos esta pandemia”, 
afirmou o diretor-geral do HEMC, Dr. 
Desiré Carlos Calegari, que recebeu 
oficialmente os donativos.

Segundo o diretor-administrativo do 
hospital, Dr. Antônio Giovanni Neto, os 
itens doados vão ajudar a desafogar 
financeiramente o hospital. “Os aventais, 
por exemplo, vão suprir a nossa deman-
da por pelo menos 15 dias”, explicou.

“É uma satisfação enorme poder 
ajudar este hospital, referência na re-
gião e em todo o Estado no combate 
ao coronavírus. É mais uma ação social 
importante dos rotarianos que irá ajudar 
diretamente os profissionais de saúde 

Fundação Rotária, braço do Rotary Internacional, doa oxímetros, aventais, protetores faciais, macacões e máscaras para colaboradores

Hospital Estadual Mário Covas recebe doação 
de 8 mil itens para prevenção da Covid-19

SOLIDARIEDADE

Iniciativa foi organizada dia 6 de outubro no entorno do hospital

Representantes do Rotary Club e do HEMC

Campanha mobiliza funcionários desde o início do mês

Abraço coletivo reúne colaboradores

Equipes vestem a cor da campanha ‘Outubro Rosa’ 

que estão na linha de frente contra a 
Covid-19”, afirmou o presidente do 
Rotary Santo André Norte, Eduardo 
Barros de Moura.

A entrega faz parte da doação de 
aproximadamente US$ 88 mil (cerca de 
R$ 494 mil) feita pela Fundação Rotary 
para combater a pandemia no Brasil. 

rante semanas para abraçar as obras 
paralisadas do hospital. O objetivo era 
chamar a atenção das autoridades e 
pressioná-las a retomar a construção 

da unidade. Em 2001, finalmente, o 
Hospital Estadual Santo André foi 
entregue, posteriormente rebatizado 
“Mário Covas”.
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o hospital como funcionário, mas es-
tarei sempre presente na condição de 
professor da FMABC, fato que me ga-

rante certo conforto por não me afastar 
definitivamente da instituição”, disse 
Dr. Afonso em sua despedida. 

O cirurgião e professor do Centro 
Universitário Saúde ABC / Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), Dr. 
Afonso Oetting Junior, recebeu ho-
menagem dia 22 de setembro pela 
diretoria do Hospital Estadual Mário 
Covas, de Santo André, em agrade-
cimento aos serviços prestados desde 
2002 na instituição. Cirurgião digestivo 
e oncológico, o profissional ocupou 
por oito anos o cargo de chefia do 
setor de Emergência do hospital, onde 

encerrou suas atividades no centro 
cirúrgico no mês de agosto. 

O médico recebeu uma placa 
do diretor-geral do HEMC, Dr. Desi-
ré Carlos Callegari, com mensagem 
de agradecimento pela dedicação e 
profissionalismo demonstrados du-
rante o longo do período de trabalho 
na unidade. O docente também rece-
beu cumprimentos do diretor técnico 
do hospital, Dr. Alexandre Henriques 
Cruz, que destacou os momentos de 

convivência acadêmica na FMABC, 
além de manifestar admiração pelo 
seu empenho no exercício da medi-
cina. Estiveram presentes no ato os 
diretores das áreas Administrativa do 
hospital, Dr. Antônio De Giovanni Neto; 
Financeira, Cristiane Moura Gascón; e 
de Enfermagem, Maria Elisa Ramos. 

“Agradeço muito a iniciativa desta 
homenagem. Sempre procurei manter 
um bom relacionamento com todos. 
Aqui, criei e fortaleci amizades. Deixo 

Cirurgião do HEMC e professor da FMABC é 
homenageado em sua despedida

Projeto Paciente Seguro  
seleciona vídeos do Hospital 

Mário Covas para site do  
Ministério da Saúde

PARCERIA

Os temas abordados são prevenção de quedas, higienização das mãos e 
comunicação efetiva

Os colaboradores e a Diretoria do 
Hospital Estadual Mário Covas, em 
Santo André, comemoram a escolha 
de três vídeos elaborados por equipes 
de enfermagem e médica da unidade 
para exibição no site do Ministério da 
Saúde. Os trabalhos estão disponíveis 
na página do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP), que 
definiu ações em comemoração ao Dia 
Mundial da Segurança do Paciente, 
em 17 de setembro. Os materiais abor-
dam os temas: prevenção de quedas, 
higienização das mãos e comunicação 
efetiva. 

O Hospital Estadual Mário Covas 
está entre as instituições escolhidas 
para participar do Programa Nacio-
nal de Segurança do Paciente desde 
2017, cujo objetivo é contribuir para a 
qualificação do cuidado em saúde em 
todos os estabelecimentos de saúde 
do Brasil. A Segurança do Paciente 
é um dos seis atributos da qualida-
de do cuidado e tem adquirido, em 

todo o mundo, grande importância 
para pacientes, famílias, gestores e 
profissionais de saúde, com a fina-
lidade de oferecer uma assistência 
mais segura.

A apresentação sobre prevenção 
de quedas mostra as ações do proje-
to instituídas na clínica cirúrgica da 
unidade, com foco na redução das 
ocorrências. Em andamento desde 
fevereiro de 2017, o resultado é 
considerado muito bom, pois desde 
julho de 2019 não são registradas 
quedas entre pacientes na unidade. 
Para tanto, foi necessário envolver as 
equipes, avaliar o cenário e propor 
mudanças. Iniciativas como o “Que-
remos te ouvir”, a adoção da pulseira 
vermelha para indicar maior risco, 
envolvimento de pacientes e família, 
entre outras ações, foram responsá-
veis pelo desempenho positivo.

No segundo vídeo, apesar do 
tema recorrente, a questão da hi-
gienização das mãos foi tratada 

com profundidade e abrangência. 
A importância do procedimento e a 
abordagem sob o tema “Saúde em 
nossas mãos” traz o passo a passo 
com o detalhamento das etapas e 
adesão às mudanças e procedimen-
tos na unidade. Analisar as rotinas, 
discutir processos, ouvir ideias e opi-
niões e envolver pacientes e famílias 
foram importantes para reforçar a 
orientação. A aplicação de adesivos 
no chão que levam às pias também 
integra as ações.

COMUNICAÇÃO EFETIVA
A detecção precoce da degra-

dação clínica do paciente em enfer-
maria – chamado de Projeto Mews 
– é o tema do vídeo produzido sobre 
comunicação efetiva. O piloto foi im-
plementado entre junho do ano pas-
sado e fevereiro deste ano na UTI do 
hospital, com apoio do PROAD-SUS 
(Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento Institucional do SUS).

O MEWS (Modified Early War-
ning Scoring) é uma escala de alerta 
que tem como principal finalidade 
identificar precocemente sinais de 
deterioração clínica do paciente, ba-
seado num sistema de atribuição de 
pontos aos parâmetros vitais. Quan-
to mais distante dos parâmetros de 
normalidade, maior a pontuação. Co-
nhecer os resultados do protocolo de 
identificação de deterioração clínica 
baseado no MEWS se faz necessário 
para conhecer a realidade do setor, 
identificar fragilidades e propor me-
lhorias. O resultado obtido na unidade 
foi considerado muito bom, passando 
de 39% a 71% de detecção.

Neste período, as equipes apura-
ram falhas na identificação precoce 
de deterioração clínica e no fluxo 
de comunicação após a detecção. 
Ao atingir média de 71%, a demora 
para detecção de possíveis sinais 
de deterioração clínica caiu de 5 
para 3 horas. Diversas ações foram 

fundamentais para melhorar os indi-
cadores, tais como ampla divulgação 
do projeto, mudanças em fluxos, fa-
cilidade do acesso às informações, 
implementação do “Crachá MEWS” 
e de ferramentas para coletar dados 
vitais, frequente aferição de parâ-
metros vitais e periódica discussão 
técnica das ações com as equipes 
envolvidas.

INCENTIVO E QUALIDADE
A publicação dos vídeos no site 

do Ministério da Saúde e a possibi-
lidade de sua utilização para novos 
estudos foram avaliadas como muito 
positivas pela diretoria do hospital. 
“Na condição de instituição pública, 
temos amplo envolvimento e dedica-
ção de nossos colaboradores, que 
cumprem com os objetivos de pro-
mover o desenvolvimento e aprimorar 
o ensino das práticas de assistência 
à saúde”, afirmou o diretor-geral do 
HEMC, Dr. Desiré Carlos Callegari. 

Um dos vídeos ensina o passo a passo para a correta assepsia das mãos 

Reprodução

O diretor-geral do HEMC, Dr. Desiré Callegari, o diretor técnico, 
Dr. Alexandre Cruz e o Dr. Afonso Oetting Junior
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Ao todo foram entregues mais de 200 sacolinhas temáticas para funcionários com filhos de até 12 anos de idade

Departamento de Recursos Humanos da  
FUABC organiza ação pelo Dia das Crianças

Engenheiro da FUABC é eleito diretor científico em  
entidade Ibero-americana de segurança do trabalho 

CELEBRAÇÃO

INTEGRAÇÃO

Com objetivo de marcar o Dia das 
Crianças, o Departamento de Recur-
sos Humanos da Fundação do ABC 
preparou 228 sacolinhas com gulo-
seimas, entregues em 9 de outubro, 
a colaboradores com filhos de até 12 
anos de idade. A ação integra o Pro-
grama Qualidade de Vida e envolveu 
funcionários que atuam no campus 
universitário, em Santo André.

Saquinho de pipoca, bala de 
goma, chocolates, pirulitos, bombons 
e outras guloseimas foram coloca-
das nas sacolinhas para adoçar o 
tradicional 12 de outubro. Ao todo, 
a ação beneficiou 143 colaboradores 
do Centro Universitário Saúde ABC / 
Faculdade de Medicina do ABC, 50 da 
Central de Convênios e 35 da FUABC 

O engenheiro e coordenador 
do Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT) 
da Central de Convênios da Fun-
dação do ABC, Dr. Amaury Machi 
Junior, assumiu em 26 de setem-
bro cargo na Diretoria Científica 
da Associação Ibero-Americana 
de Engenharia de Segurança do 
Trabalho (AIEST), com sede em 
Portugal. A nova equipe diretiva 
atuará na entidade até setembro 
de 2023. A assembleia geral, rea- 
lizada em formato on-line, reuniu 
representantes do Brasil, Portugal, 
Angola e Cabo Verde.

Entre os objetivos da nova 
gestão estão ampliar a presença 
internacional da AIEST, modernizar 
a composição da entidade com no-
vos cargos que favoreçam o cum-
primento da missão institucional 

A gerente de Recursos Humanos da FUABC, Magali Gonçales, durante entrega das 
sacolinhas à Adriana Berringer Stephan, Patrícia Veronesi e Priscila de Almeida Meyer Foram beneficiados 50 funcionários da Central de Convênios da FUABC

(Mantenedora).
Além dos doces, a sacolinha trou-

xe um desenho para colorir, preparado 
especialmente para a FUABC pelo 

desenhista Alexandre Montandon, da 
Montandon & Dias Editora. Abaixo do 
desenho, uma mensagem alusiva à 
data: “A Fundação do ABC agradece 

a todas as crianças por nos empres-
tarem seu papai e sua mamãe nesse 
momento tão difícil de pandemia. 
São eles que, com sua dedicação, 

coragem e carinho, estão cuidando da 
saúde de milhares de pessoas todos 
os dias! Obrigado por nos emprestar 
tanto amor”.

boa, Portugal. À época, foram selecio-
nados oito trabalhos, entre eles a tese 
de doutorado de Machi, defendida em 
2019 no Centro Universitário Saúde 
ABC para obtenção do título de Doutor 
em Ciências da Saúde.

ça do Trabalho). Futuramente deverá 
contar com representantes da Espanha 
e de outros países da América do Sul.

HISTÓRICO
Em março do ano passado, o enge-

nheiro e coordenador do SESMT da Cen-
tral de Convênios/FUABC teve trabalho 
selecionado para apresentação oral na 
Conferência Ibero-Americana de Engenha-
ria de Segurança do Trabalho (IBERO-ST) 
da Universidade Nova de Lisboa, em Lis-

e diversificar o perfil dos integrantes 
da Direção, de modo a contemplar os 
objetivos principais da entidade.

“Sinto-me honrado em fazer parte 
desta comissão que possui mais de 33 
anos de existência e conta com pesqui-
sadores renomados na área de enge-
nharia de segurança do trabalho. Além 
da divulgação científica e integração 
entre os países Ibero-Americanos e de 
língua Portuguesa, buscamos também 
um assento junto à Organização Interna-
cional do Trabalho”, disse o Dr. Amaury 
Machi Junior, que também é professor 
do Centro Universitário Saúde ABC / 
Faculdade de Medicina do ABC.

Fundada em 1987, a AIEST tem 
por objetivo integrar os países ibéricos 
e de língua portuguesa na defesa da 
humanização do trabalho. A princípio, 
a instituição foi criada para ser o braço 
internacional da ANEST (Associação 
Nacional dos Engenheiros de Seguran-

Eleição da nova gestão foi realizada on-line com representantes do Brasil, Portugal, Angola e Cabo Verde.  
Ao centro, o engenheiro da FUABC, Dr. Amaury Machi Junior 
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 Atividades lúdicas e interativas foram desenvolvidas para conscientizar funcionários e visitantes

CHM de Santo André promove ações no  
Dia Internacional de Segurança do Paciente 

UPA Central de Santos promove treinamento  
para posse da nova CIPA

PREVENÇÃO 

SAÚDE OCUPACIONAL

Funcionários da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Central de Santos participaram 
entre 5 e 9 de outubro de um 
treinamento para empossar a 5ª 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) da unidade. 
Foram ministrados temas como 
a Norma Regulamentadora 5 
(NR-5), que estabelece regras 
para o funcionamento da CIPA, 
definição de acidente de trabalho, 
riscos ambientais, ferramentas da Após atividade, equipe promoveu confraternização entre funcionários

qualidade e prevenção e combate a 
incêndios. O treinamento foi conduzido 
pela técnica em Segurança do Traba-
lho da Central de Convênios - FUABC, 
Aline Scarpino Felipe.

Os funcionários capacitados têm a 
função de auxiliar o SESMT (Serviço 
Especializado em Engenharia de Se-
gurança e Medicina do Trabalho) em 
assuntos relacionados à prevenção 
de acidentes do trabalho, entre outras 
atribuições. A posse ocorreu em 19 de 
outubro e o mandato tem duração de 

um ano. Neste período, serão realiza-
das reuniões mensais para discussão 
e resolução de temas ligados à saúde 
e segurança dos colaboradores.

CIPA-FUABC
A eleição da CIPA da Fundação do 

ABC, Mantenedora, também foi realiza-
da em setembro. A gestão 2020/2021 
teve início em 22 de outubro, com os se-
guintes membros: Aiane Regina Tápia, 
Flávia de Moraes, Letícia Alves Gomes 
e Eliane Marcos de Oliveira Silva.

O Dia Internacional de Segurança 
do Paciente foi comemorado em 17 
de setembro. No Centro Hospitalar 
Municipal de Santo André (CHMSA) 
uma série de ações marcou a data e 
promoveu as seis metas de segurança 
desenvolvidas pelo hospital.

Desde abril de 2019, o CHMSA 
integra o projeto Paciente Seguro, do 
Ministério da Saúde. As metas estão 
distribuídas por setores, sendo: Higie-
ne de Mãos (UTI Pediátrica); Preven-
ção de Lesão por Pressão (UTI Adul-
to); Prevenção de Quedas (Pediatria); 
Comunicação Efetiva (Enfermaria de 
Clínica Médica); Cirurgia Segura (Cen-
tro Cirúrgico); Identificação Segura 
do Paciente (Pronto-Socorro); e Dis-
pensação Segura de Medicamentos 
(Farmácia).

Médicos e profissionais da Enfer-
magem participaram das dinâmicas 
que marcaram a data em todos os 
hospitais que integram a chamada 
segunda onda do projeto. Ao todo, 
são 60 em todo o Brasil. “As ações 
serviram para desenvolver o tema, 

promover as metas e, claro, os cui-
dados com a segurança dos pacien-
tes”, explica a integrante do Núcleo 
de Segurança do Paciente (NSP) do 
CHMSA, Giovanna Sgarbi Ribeiro.

As atividades integraram a impor-
tância da higienização das mãos entre 
os funcionários a partir de perguntas 
sobre a respectiva meta. Teve, ain-
da, espaço para a conscientização 
sobre o risco de quedas, por meio da 
divulgação de dicas de prevenção, 
adesivos e cartazes informativos, além 
de bate-papo com acompanhantes de 
crianças internadas. 

PACIENTE SEGURO
O CHM de Santo André foi o único 

hospital do ABC a aderir à segunda 
fase do projeto Paciente Seguro. A 
iniciativa é baseada na ciência de me-
lhoria e em metas internacionais da 
OMS (Organização Mundial de Saú-
de) de segurança dos pacientes em 
serviços de saúde. O CHMSA passou 
a integrar o grupo de 60 hospitais do 
País envolvidos no projeto. Da região 

do Grande ABC, apenas o Hospital 
Estadual Mário Covas fazia parte do 
programa nacional, tendo sido sele-
cionado na primeira fase, em 2017. 
Com a adesão, o CHMSA passou a 
aprimorar protocolos já existentes e 
a qualificar as equipes.

Entre os avanços estão a identi-
ficação de 100% dos pacientes inter-
nados com pulseiras e etiquetas, a 
comunicação efetiva entre os envol-

vidos no processo de atendimento e 
cuidados com o paciente, a cirurgia 
segura e a higienização adequada 
das mãos.

Durante as vistorias de consul-
tores do projeto Paciente Seguro, 
a unidade hospitalar andreense foi 
bem avaliada quanto ao cumprimento 
dos protocolos e no gerenciamento 
dos riscos inerentes ao paciente. Os 
resultados obtidos pelo CHMSA sina-

lizam o aperfeiçoamento da cultura 
de segurança – algo que aprimora e 
qualifica a assistência prestada pelos 
profissionais e pela gestão hospitalar.

O Hospital Moinhos de Vento, de 
Porto Alegre, parceiro do Ministério 
da Saúde na idealização do projeto, 
é o responsável pela consultoria di-
reta ao CHMSA. As metas de cada 
unidade piloto serão desenvolvidas 
até novembro deste ano. 

Equipe mobilizada em ação sobre lavagem correta das mãos
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