
Aos 54 anos de idade, Mônica Calazans foi a primeira brasileira a ser vacinada contra a Covid-19. Funcionária da Fundação do ABC desde maio de 2018, 
atua como enfermeira no Contrato de Gestão São Mateus – uma parceria entre a FUABC e a Prefeitura de São Paulo. Ela recebeu a primeira dose da 
Coronavac em 17 de janeiro, mesmo dia da aprovação do uso emergencial da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). PÁG. 6

FMABC e 
Nardini 
conquistam 
Prêmio Amigo 
do Meio Ambiente 

PÁG. 3

OftalmoABC 
atende crianças e 
adolescentes em 

ação social 

PÁG. 5

Grande ABC 
inicia campanhas 
de vacinação 
contra 
Covid-19 

PÁG.  7

Informativo da Fundação do ABC e Centro Universitário FMABC | Ano 25 - Nº 213 - Janeiro de 2021

Primeira vacinada do País, Mônica Calazans  
é funcionária da Fundação do ABC

Foto: Governo do Estado de São Paulo
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MENSAGEM

AGENDA ACADÊMICA

Luz no fim do túnel

Núcleo de Capacitação  
Docente organiza 

II Semana Pedagógica  
da FMABC

importante para o avanço da ciência.
De volta ao hoje, nosso Grande 

ABC, com participação fundamental 
do Consórcio Intermunicipal, começou 
a vacinar em 19 de janeiro os profis-
sionais de Saúde da linha de frente 
de combate à Covid-19. Um dia que 
entrou para a história.

Acompanhei de perto o início das 
campanhas de imunização e ouvi dos 
gestores públicos palavras e ideias que 
também compartilho: esperança, gra-
tidão, luz no fim do túnel e recomeço.

Diante de um cenário tão anima-
dor, a contradição. As taxas de ocupa-
ção das UTIs no Estado e no Grande 
ABC estão em alta. A pandemia segue 
tirando muitas vidas e temos visto um 
afrouxamento das medidas preven-
tivas, com aglomerações e muitas 
pessoas circulando sem máscara. 
Um outro cenário, extremamente 
preocupante.

O início da vacinação trouxe um 
alívio aos gestores públicos, às equi-

Após quase um ano de pandemia, 
já passamos por muita coisa. Entre-
tanto, mesmo com toda experiência 
adquirida e apesar dos avanços nos 
tratamentos e na melhor compreensão 
da doença, a Covid-19 ainda traz ce-
nários bastante desafiadores – como 
o que estamos vivendo hoje.

Em 17 de janeiro, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou o uso emergencial da Coro-
navac e da vacina da AstraZeneca/
Oxford. No mesmo dia, teve início a 
campanha de vacinação no Estado de 
São Paulo, com a grata surpresa da 
primeira pessoa imunizada ser uma co-
laboradora nossa, que atua no Pronto 
Atendimento São Mateus, na Capital.

Desde então, o Brasil passou a 
figurar entre os países que vacinam! 
E a Coronavac começou a ser distri-
buída em todo território nacional. Aqui 
vale uma observação: o sucesso da 
vacina está diretamente ligado à nossa 
região. A Universidade Municipal de 

pes de saúde e também à população. 
De fato, agora conseguimos enxergar 
luz no fim do túnel. Contudo, ainda há 
uma longa jornada até que a maioria da 
população esteja imunizada e a pan-
demia, finalmente, seja superada. Ou 
seja, até que esse “túnel” termine e que 
cheguemos “à luz”, temos que reforçar 
as medidas preventivas. Isso é crucial. 
Não podemos passar 2021 vacinando a 
população e vendo milhares de pessoas 
perderem a vida concomitantemente. As 
taxas de infecção precisam baixar. As 
UTIs precisam desafogar.

Distanciamento social, máscara 
e álcool gel. Todos nós temos parti-
cipação neste processo. Se cada um 
fizer a sua parte, não tenho dúvidas de 
que viraremos esse jogo mais rapida-
mente. Como disse nossa funcionária 
Mônica Calazans, a primeira vacinada 
do País, também acredito que o Natal 
de 2021 e o Ano Novo serão muito 
melhores. Sigamos confiantes, com 
esperança e responsabilidade.

São Caetano do Sul (USCS) é um 
dos Centros de Pesquisa que apoia o 
Instituto Butantan nos estudos clínicos 
que viabilizaram a aprovação da Co-
ronavac. Paralelamente, a Fundação 
do ABC firmou parceria com a USCS 
e divulgou intensamente a pesquisa 
junto aos seus 25.000 colaboradores, 
estimulando a participação nos testes 
e a contribuição em um trabalho tão 

Evento é coordenado pelo professor auxiliar da FMABC, Fernando Veiga Angélico Júnior

Dra. Adriana Berringer Stephan
PRESIDENTE DA FUABC

Entre os dias 25 e 29 de janeiro 
ocorrerá a II Semana Pedagógica 
do Centro Universitário FMABC, de 
Santo André, dirigida aos docentes 
de todos os cursos da instituição. A 
edição deste ano será promovida em 
ambiente virtual, com atividades reali-
zadas pelo Núcleo de Capacitação e 
Desenvolvimento Docente da FMABC, 
coordenado pelo professor auxiliar e 
coordenador da Residência Médica 
da Disciplina de Otorrinolaringologia, 
Fernando Veiga Angélico Júnior. 

O objetivo do evento é proporcio-
nar, a todos os docentes, oportunida-
des de aprimoramento, capacitação, 
desenvolvimento profissional e pesso-

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 
Eivazian Monteiro da Silva; Guilherme Andrade 
Peixoto; Hugo Macedo Junior; Jaqueline Michele 
Sant'ana do Nascimento; José Antonio Acemel 
Romero; Luiz Antonio Della Negra; Luiz Mario Pe-
reira de Souza Gomes; Marcos Sergio Gonçalves 
Fontes; Nataly Caceres de Sousa; Rodrigo Grizzo 
Barreto de Chaves; Aguinaldo Teixeira; Thereza 
Christina Machado de Godoy;  e Wagner Shigue-
nobu  Kuroiwa.

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

Instituições Gerenciadas: Centro Universitário 
Saúde ABC/FMABC; Hospital Estadual Mário Co-
vas de Santo André; Hospital da Mulher de Santo 
André; AME (Ambulatório Médico de Especialida-
des) Santo André; AME Mauá; AME Praia Grande; 
AME Itapevi; AME Sorocaba; AME Santos; PAI 
Santos; Hospital Nardini / Complexo de Saúde 
de Mauá; Complexo Hospitalar Municipal de São 
Bernardo (Hospital Anchieta, Hospital Municipal 
Universitário, Hospital de Clínicas Municipal José 
Alencar e Hospital e Pronto-Socorro Central); Com-
plexo Hospitalar Municipal de São Caetano (Hospi-
tal 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 Emílio 
Ribas II do Guarujá; Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário (CHSP); Contrato de Gestão São Ma-
teus/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 FMABC
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, Maíra Sanches e Flávia 
Sartori; 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 An-
tonio Espósito, Dr. Milton Borrelli e Dr. João Hallack; 
Contatos: noticias@fuabc.org.br ou (11) 2666-5431.

al. Além disso, o período permite que 
cada curso apresente e discuta suas 
propostas, mudanças e atualizações, 
com foco na constante modernização 
do ensino e do ambiente universitário.

A abertura será realizada dia 
25, a partir das 18h30, e transmitida 
pelo Google Meet e YouTube. Es-
tão confirmadas as participações do 
reitor do Centro Universitário FMA-
BC, Dr. David Uip, do vice-reitor Dr. 
Fernando Luiz Affonso Fonseca, da 
docente titular da disciplina de Clínica 
Pediátrica da FMABC e pró-reitora 
de graduação, Dra. Roseli Oselka 
Saccardo Sarni, além do professor 
Fernando Veiga. Já as atividades de 

cada curso, que envolverão deze-
nas de docentes e temáticas, serão 
transmitidas pelo Google Meet. A 

programação completa do evento 
está disponível no site da FUABC: 
www.fuabc.org.br.  
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FMABC conquistou prêmio pela 2ª vez consecutiva

Centro Universitário FMABC e Hospital Nardini de Mauá foram reconhecidos por projetos sustentáveis na área da saúde

Duas unidades da FUABC conquistam
Prêmio Amigo do Meio Ambiente

O Centro Universitário FMABC e o 
Hospital de Nardini de Mauá conquista-
ram em dezembro o Prêmio Amigo do 
Meio Ambiente, concedido anualmente 
pela Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo às organizações que 
compõem o Sistema Único de Saúde 
(SUS) em âmbito nacional e que se 
destacaram por iniciativas de proteção 
ao meio ambiente e sustentabilidade. A 
premiação ocorreu durante a 13ª edi-
ção do Seminário Hospitais Saudáveis 
(SHS), transmitida virtualmente entre 
os dias 7 e 10 de dezembro devido à 
pandemia de Covid-19.

O trabalho “Impacto da pandemia 
do Covid-19 na geração de resíduos 
no Centro Universitário FMABC” con-
quistou a premiação máxima do evento 
com o trabalho de conscientização im-
plementado após análise comparativa 
e proporcional do índice de geração de 
resíduos infectantes observado nos 
períodos entre janeiro e setembro de 
2019 e 2020. No ano passado, 20% do 
total de resíduos gerados no campus 
eram de origem infectante, conside-
rando os grupos orgânico, reciclável, 
químico e perfurocortante. No mesmo 

período deste ano, o índice subiu para 
27%, o que corresponde ao acúmulo 
de 16 mil kg. A alta é motivada pela 
quantidade de exames de Covid-19 
realizada desde março no Laboratório 
de Análises Clínicas da FMABC, res-
ponsável pela análise diária de cerca 
de 900 amostras vindas de pacientes 
de 10 cidades da Região Metropolita-
na de São Paulo. Apenas no período 
mencionado foram feitos quase 77 mil 
exames no Laboratório da FMABC, 
onde atuam 350 funcionários diretos.

O estudo gerou ação imediata e a 
criação de um cronograma de visitas 
técnicas nas áreas geradoras de resí-
duos infectantes, com objetivo de impe-
dir o aumento do indicador e promover 
a conscientização entre colaboradores 
assistenciais e administrativos. A inicia-
tiva foi denominada Diálogos Semanais 
de Sustentabilidade (DSS), com foco na 
orientação contínua sobre o descarte 
adequado de resíduos e a prevenção 
aos riscos de contaminação.

Os colaboradores de cada setor 
do campus universitário passarão a 
receber, a partir de janeiro de 2021, 
treinamento periódico com orientações 

sobre como cada tipo de resíduo deve 
ser segregado, instruções sobre pe-
sagem diária, além de serem informa-
dos sobre o alto custo do tratamento, 
a destinação final dos resíduos e os 
riscos ambientais da prática do des-
carte incorreto. Também serão cria-
das novas normatizações em relação 
à rotina do manejo de todos os tipos 
de resíduos gerados no campus, inclu-
sive com fiscalização do cumprimento 
das atividades pertinentes ao Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
de Saúde (PGRSS).  As ações serão 
coordenadas pelo supervisor de Meio 
Ambiente da FMABC, Danilo Correa 
Cordeiro.

A prática de gerenciamento dos 
resíduos de forma adequada busca 
aumentar a vida útil dos aterros sa-
nitários; preservar a saúde pública e 
os recursos naturais; reduzir custo 
com o tratamento e destinação final 
dos resíduos infectantes e educar e 
conscientizar funcionários do campus 
sobre o descarte correto dos resíduos.

MAIS RESULTADOS
Apesar do aumento no índice de 

SUSTENTABILIDADE

O Hospital Nardini de Mauá 
conquistou o Prêmio Amigo do 
Meio Ambiente em 2020 com a 
apresentação de três iniciativas que 
buscaram a redução de consumo de 
material descartável e a geração de 
resíduos no meio ambiente. Com a 
implantação dos projetos, foi possí-
vel fortalecer a conscientização dos 
colaboradores quanto à necessida-
de de criar e manter uma cultura 
sustentável no hospital. 

Uma das primeiras ações foi 
realizada no refeitório da unidade, 
em 2019, com o lançamento de uma 
campanha para coleta de materiais 
recicláveis feita em parceria com o 
setor de Nutrição. Foram removidos 
os forros de papel das bandejas de 

Hospital Nardini aposta em redução do consumo de itens recicláveis
refeição e as embalagens plásticas dos 
talheres. Em paralelo, a unidade promoveu 
ações de conscientização junto a profis-
sionais e usuários sobre o uso racional de 
copos plásticos e guardanapos no refeitó-
rio. Apenas no primeiro semestre de 2019, 
deixaram de ser descartados 947 quilos de 
papeis utilizados nas bandejas e 37 quilos 
de embalagem plástica para talheres. Entre 
janeiro e junho daquele ano, foram servidas 
na unidade 37.881 refeições para pacientes, 
funcionários e acompanhantes. 

Em maio do mesmo ano, o setor de 
Gerenciamento de Resíduos do hospital 
criou uma campanha de Amigo Secreto 
para estimular a conscientização dos 
colaboradores quanto ao consumo 
responsável de copos descartáveis. 
Organizada por setores e a partir da mo-

bilização de coordenadores, a proposta 
era presentear os colegas de trabalho 
com squeezes, copos ou canecas. A 
iniciativa deu certo. Em comparação 
com o ano anterior, a redução no uso 
de copos descartáveis caiu praticamente 
pela metade: de 63,2 mil copos para 
32,1 mil. Já a economia foi de R$ 584,64. 
O levantamento foi realizado pelo sis-
tema MV com base nos relatórios de 
consumos dos departamentos. 

Por fim, em agosto do mesmo ano, 
o hospital produziu e distribuiu copos 
personalizados, com os nomes grava-
dos, para todos os colaboradores do 
hospital. Os itens foram confeccionados 
com recursos oriundos do próprio mate-
rial reciclado, mensalmente vendido a 
cooperativas de reciclagem. À época, o 

evento de entrega contou com palestras 
sobre a importância da preservação do 
meio ambiente, além da apresentação 
dos projetos sustentáveis promovidos 

no hospital desde 2013, como coleta 
de pilhas e baterias, óleo usado, 
reciclagem de papelão, plásticos, 
papel branco e galões de água. 

resíduos infectantes, a queda geral na 
emissão de resíduos foi expressiva em 
comparação aos dois períodos: 31,8 mil 
kg deixaram de ser gerados no período 
(de 90,6 mil para 58,8 mil, considerando 
todos os tipos de resíduos). A queda 
é motivada por fatores como o início 
do período de quarentena no Estado 
de São Paulo; a suspensão das au-
las presenciais no campus; redução 
substancial da quantidade de atendi-
mentos e consultas no Ambulatório 

de Especialidades da FMABC, além 
da implantação de regime de home 
office para cerca de metade dos 1.160 
funcionários da FMABC.

Na edição de 2019 do Seminário 
Hospitais Saudáveis, a FMABC con-
quistou pela primeira vez o Prêmio Ami-
go do Meio Ambiente após implantação 
de projeto que alcançou economia de 
R$ 67 mil com o custo do tratamento de 
resíduos infectantes entre os anos de 
2017 e 2018 no campus universitário.

Funcionários do Hospital Nardini receberam copos personalizados para evitar 
consumo de descartáveis
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Gestão 2021-2023 tomou posse dia 4 de janeiro, na sede da entidade, em São Paulo

Professora do curso de Enfermagem da FMABC 
assume cargo de vice-presidente do Coren-SP

A docente do curso de Enferma-
gem do Centro Universitário FMABC, 
de Santo André, Erica Chagas Araújo, 
também coordenadora do Programa 
de Saúde do Idoso da Residência 
Multiprofissional e Aprimoramento 
em Enfermagem Médico-Cirúrgico 
da FMABC, é a nova vice-presidente 
do Conselho Regional de Enfermagem 
de São Paulo (Coren-SP). A posse da 
nova gestão 2021-2023 foi realizada 
dia 4 de janeiro, no auditório da sede 
do órgão, em São Paulo. 

Ao todo, a chapa “Ação e valoriza-
ção” recebeu 80 mil votos e possui 42 
integrantes, entre titulares e suplentes. 
Além da docente, a FMABC contará 
com outras duas representantes do 
Centro Universitário que atuarão como 
conselheiras da nova gestão. A ex-
-aluna Vanessa Morrone Maldonado, 
formada em 2005 e atualmente docente 
do curso de pós-graduação de Enfer-
magem Obstétrica no Hospital Israelita 
Albert Einstein; e Ana Paula Guarnieri, 

coordenadora geral dos programas de 
Residência Multiprofissional da FMABC 
e mestre em Reabilitação Gerontológi-
ca pela Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp).

“É um orgulho ser eleita como 
vice-presidente do Coren-SP pelos 
próximos três anos. Participar das 
principais deliberações do Conselho, 
com tantos impactos sobre a atuação 
da autarquia e sobre o exercício da 
enfermagem, além da segurança da 
assistência de saúde à população, é 
uma grande responsabilidade para a 
qual me preparei para assumir. Nossa 
gestão irá trabalhar continuamente 
pela valorização profissional, por me-
lhores condições de trabalho, tanto em 
lutas históricas como pela jornada de 
30 horas semanais e pelo piso salarial, 
quanto acompanhando de perto todo 
o cenário deflagrado pela pandemia 
de Covid-19, além de manter um olhar 
sobre os profissionais recém-formados 
e o aprimoramento do aprendizado”, 

RECONHECIMENTO

disse a docente.
A nova gestão trabalhará por meio 

de trabalho participativo e com atu-
ação junto às instituições de saúde 
para fiscalizar o dimensionamento 
adequado dos profissionais nas 
unidades. Os conselheiros estarão 
presentes nas instituições de saúde 
para acompanhar o dia a dia da linha 

de frente das unidades e facilitar o 
acesso dos profissionais aos serviços 
do Coren-SP. Também serão criadas 
representações regionais e implemen-
tado o projeto Conselho Participativo, 
sendo cada conselheiro representante 
de uma região do Estado. O objetivo é 
favorecer o diálogo com toda a cate-
goria paulista de forma transparente, 

organizada e acessível. 
Além do acompanhamento cons-

tante da pandemia, a gestão 2021-
2023 do Coren-SP atuará no combate 
a epidemias mais antigas, como a 
violência, o assédio moral, o adoe-
cimento mental e outras patologias 
que afetam a saúde e a rotina de 
profissionais da categoria. 

Erica Chagas Araújo é uma das três 
representantes da FMABC no órgão Integrantes da nova diretoria do Conselho 

Fotos: Coren/SP

A professora da disciplina de 
Clínica Pediátrica do Centro Univer-
sitário FMABC, Dra. Denise de Oli-
veira Schoeps, inaugurou um ciclo de 
palestras direcionado aos funcionários 
do Colégio Singular para a certifica-
ção dos protocolos de biossegurança 
em virtude da Covid-19, com vistas 
à programação de volta às aulas. 
As atividades ocorreram entre 12 e 
14 de janeiro e foram transmitidas 
virtualmente pelo canal do colégio, 
Singular-Anglo, no YouTube.

A primeira palestra, ministrada 
pela professora da disciplina de Clí-
nica Pediátrica do Centro Universitá-
rio FMABC, Dra. Denise de Oliveira 

Schoeps, foi sobre ‘Infecções Respira-
tórias na Infância’ e voltada às equipes 
administrativa e pedagógica. O objetivo 
da iniciativa é preparar funcionários da 
instituição para o retorno às aulas de forma 
segura, assim que liberado pelos órgãos 
governamentais.

Segundo a docente, a compreensão 
de como funcionam as vias aéreas su-
periores das crianças esclarece a forma 
como a Covid-19 infecta o organismo. O 
sistema de defesa das crianças começa 
se estruturar aos 2 anos e tem seu pico 
aos 8 anos, quando tem início o processo 
de involução. “A Covid-19 é um tipo de 
infecção das vias aéreas semelhante ao 
resfriado, doença mais frequente no ser 

humano. Nas crianças, ela se manifesta de 
forma menos grave pois elas apresentam 
um mecanismo de defesa que já combate 
outros tipos de coronavírus existentes”, 
afirma a professora. Dessa forma, na volta 
às aulas, será muito difícil identificar, pelos 
sintomas, se uma criança está com a Co-
vid-19 ou com um resfriado – muito mais 
frequente em crianças.

A docente alerta os funcionários das 
instituições de ensino quanto à necessida-
de de seguir os protocolos de segurança 
a fim de evitar a transmissão, que geral-
mente ocorre pelo contato das mãos com 
o indivíduo contaminado, indiretamente por 
meio de superfícies e através de partículas 
aéreas, chamadas de aerossóis.

CICLO DE PALESTRAS
Os três encontros foram transmiti-

dos ao vivo pelo canal do YouTube do 
colégio e estão disponíveis para acesso 
na plataforma. Além da palestra com a 
pediatra e professora da FMABC, no dia 
13 foi a vez da médica infectologista e 
coordenadora do projeto, Eloisa Siquei-
ra Ayub, formada pela FMABC, abordar 
o tema "Coronavírus – Atualização" 
junto aos colaboradores do colégio. Já 
no dia 14 o médico infectologista Mar-
celo Magri alertou sobre a importância 

do uso de máscaras, da prática 
de higienização das mãos e do 
distanciamento social.

O ciclo de palestras é parte de um 
programa completo que prevê visitas 
aos prédios para análise de neces-
sidades, adequação dos espaços, 
criação de normas e procedimentos, 
prevenção de contaminação, treina-
mento das equipes administrativa 
e pedagógica, orientações para os 
alunos, protocolos de higienização 
e verificação das medidas adotadas.

A professora da disciplina de Clínica Pediátrica da FMABC, 
Dra. Denise de Oliveira Schoeps (embaixo, à esquerda)

Ciclo de palestras realizado em janeiro integra cronograma de 
volta às aulas das unidades

PARCERIA

Docente da FMABC orienta funcionários do Colégio 
Singular sobre medidas de prevenção à Covid-19 
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Equipes do CHM (Centro Hos-
pitalar Municipal) de Santo André se 
mobilizaram para a realização de um 
procedimento oncológico complexo 
e raro com resultado cirúrgico bem-
-sucedido. Uma exenteração pélvica, 
raramente feita em unidade hospitalar, 
envolveu profissionais das especiali-
dades de Urologia e Coloproctologia 
da unidade para a retirada de um 
tumor localizado na região retal de 
um paciente de 49 anos. A cirurgia 
foi realizada dia 7 de janeiro. 

“Era um grande tumor de reto 
que invadia a próstata e a bexiga 
do paciente, teoricamente ainda fora 
da faixa etária considerada de risco 
para esse tipo de câncer”, explica o 
urologista do CHMSA, Dr. Anis Taha.  

O câncer colorretal surge no reto ou 
no intestino grosso. O tipo mais frequen-
te é o adenocarcinoma, que represen-
ta cerca de 95% dos casos. Segundo 
dados do Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), esse é o terceiro tipo mais fre-
quente em homens e o segundo entre as 
mulheres. A estimativa é de que quase 
41 mil casos novos sejam diagnostica-
dos no Brasil no triênio 2020/2022. O 
risco aumenta com a idade, sendo mais 
comum após os 50 anos. 

“Tivemos resultados iniciais muito 
satisfatórios no que se refere a tempo 
operatório adequado, perda sanguínea, 
retirada da lesão em bloco e realização 
de linfadenectomia (remoção cirúrgica 
de linfonodos com fins diagnósticos, 
curativos ou profiláticos)”, comemora 

Dr. Anis. O paciente teve alta médica 
no dia 13 de janeiro.

IMPORTÂNCIA
Por se tratar de uma cirurgia de 

alta complexidade, feita comumente 
em grandes centros oncológicos, a 
exenteração pélvica requer uma série 
de cuidados técnicos, além do compro-
metimento de vários profissionais junto 
às equipes de anestesistas, enfermeiros, 
nutricionistas e nutrólogos. Apesar de 
toda a dificuldade técnica, o procedi-
mento tende a promover ao paciente a 
cura cirúrgica da doença.

“É um procedimento de grande porte 
que não costumamos fazer rotineira-
mente. De forma intra-hospitalar é raro, 
de um a cada cinco anos, até porque 

muitas vezes o paciente já chega numa 
condição em que a intervenção cirúrgi-
ca não é mais possível, infelizmente”, 
relata a coloproctologista que atende 
há 25 anos no CHMSA, Dra. Sandra 
Boratto, também membro titular da 

Sociedade Brasileira de Coloproc-
tologia (SBCP). “A última cirurgia 
semelhante foi feita no hospital 
há sete anos e, infelizmente, não 
teve o mesmo desfecho”, recorda 
a médica. 

Pacientes foram atendidos por médicos residentes e passaram por exames de refração ocular Ao todo, 18 jovens foram diagnosticados com alguma deficiência visual

Equipe do CHMSA responsável pelo procedimento

Pacientes foram atendidos no campus universitário e receberam óculos novos em parceria com a Ótica Chilli Beans

Exenteração pélvica, tradicionalmente realizada em grandes centros oncológicos, envolveu profissionais de Urologia e Coloproctologia

Em ação social, OftalmoABC atende 47 crianças 
e adolescentes e viabiliza doação de óculos

A disciplina de Oftalmologia 
do Centro Universitário Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC) or-
ganizou dia 15 de dezembro uma 
ação social destinada a crianças e 
adolescentes, entre 7 a 15 anos, 
atendidas pelo Grupo Assistencial 
Irmão Romano, localizado na Vila 
Assunção, em Santo André. Foram 
disponibilizadas 80 vagas previa-
mente e 47 atendimentos efetivados. 
Após a consulta médica com exame 
de refração ocular, 18 jovens que 
tiveram algum tipo de deficiência 
visual identificada receberam novos 
óculos gratuitamente.

Batizada de “Natal da Oftalmo-
ABC”, a atividade teve parceria da 
Ótica Chilli Beans, unidade do Plaza 
Sul Shopping, em São Paulo, que 
compareceu à ação e disponibilizou 
a doação de até 50 óculos às crian-
ças e adolescentes assistidas pela 
entidade. Os atendimentos ocorre-
ram no Prédio Anexo 3 do campus 

SOLIDARIEDADE

ONCOLOGIA

Cirurgia rara é realizada por equipes do CHM de Santo André

universitário, em Santo André, com 
participação de cerca de 40 médicos 
residentes da disciplina, que atende-
ram aos pacientes sob supervisão 
de docentes. “Há três anos come-
moramos o Natal com ações sociais. 
Apesar das limitações impostas pela 
pandemia, conseguimos manter nos-
so calendário e ajudar quem talvez 
não tenha condições de pagar por 
uma consulta ou comprar óculos. 
Nossa expectativa é não apenas 

manter tais iniciativas, como ampliá-
-las para sempre beneficiar o maior 
número possível de pacientes”, dis-
se o chefe da disciplina Oftalmologia 
da FMABC, Dr. Vagner Loduca Lima.

FUNCIONÁRIOS
Além da terceira edição do Natal 

da OftalmoABC, outra ação organi-
zada pela disciplina beneficiou mais 
de 100 funcionários do campus, da 
FMABC e da Fundação do ABC, que 

passaram por consulta médica com-
pleta, com encaminhamento para 
exames e análise de especialistas.

O agendamento foi feito on-
-line e divulgado previamente aos 
colaboradores. Promovidos pelo 
Programa Qualidade de Vida da 
FUABC em parceria com a FMA-
BC, os atendimentos ocorreram no 
campus universitário entre os dias 7 
e 18 de dezembro. “Era um desejo 
antigo atender aos colaboradores 

da FMABC e da FUABC em uma 
ação específica. Muitos possuem 
convênios médicos das empresas, 
mas às vezes enfrentam burocracias 
para marcações e agendamentos. 
Possuímos estrutura própria, com 
profissionais renomados e de refe-
rência nacional. Aqui, o atendimento 
é completo. Esperamos instituciona-
lizar a ideia para os próximos anos 
e cada vez mais expandi-la”, finaliza 
Loduca.

Divulgação
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DESTAQUE

Enfermeira atua no Pronto Atendimento São Mateus, unidade gerida pela FUABC em parceria com a Prefeitura de São Paulo

Primeira vacinada do País, Mônica Calazans 
é funcionária da Fundação do ABC

Mônica Calazans é funcionária da FUABC desde maio de 2018, atuando no Contrato São Mateus, no Pronto Atendimento São Mateus

Aos 54 anos de idade, Mônica 
Calazans foi a primeira brasileira a 
ser vacinada contra a Covid-19. Fun-
cionária da Fundação do ABC desde 
maio de 2018, atua como enfermeira 
no Contrato de Gestão São Mateus 
– uma parceria entre a FUABC e a 
Prefeitura de São Paulo. Ela recebeu 
a primeira dose da Coronavac em 17 
de janeiro, mesmo dia da aprovação 
do uso emergencial da vacina pela 
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa).

Após quase um ano de pandemia 
e de todos os esforços contra o novo 
coronavírus, ela faz um balanço do 
que já viveu em campo, na linha de 
frente dos atendimentos no Pronto 
Atendimento São Mateus. “Logo no 
início da pandemia nós já modificamos 
os fluxos de atendimentos no P.A. São 
Mateus. O número de casos era muito 
grande e dividimos os pacientes de 
acordo com os sintomas respiratórios, 
abrindo mais espaço para esse tipo de 
atendimento e protegendo os demais 
usuários da unidade”, recorda.

De acordo com a enfermeira, em 
meados de agosto houve uma ligei-
ra redução da procura por Covid-19. 
Porém, os casos voltaram a crescer 

em setembro e não pararam mais. 
Até hoje é muito grande o número de 
pacientes com sintomas respiratórios 
que procuram a unidade, considerada 
referência na região.

“Temos ótimos profissionais médi-
cos, enfermeiros, auxiliares, técnicos 
e demais membros das equipes as-
sistenciais, o que nos permite fazer 
um bom trabalho. Nossa principal 
preocupação são os casos graves, 
que necessitam de internação em uni-
dade especializada. Esses pacientes 
recebem todo o suporte e o melhor 
atendimento durante o tempo em que 
permanecem conosco, aguardando 
a liberação de vaga pela CROSS 
(Central de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde do Governo do 
Estado)”, explica a enfermeira, que 
também atua na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Instituto de Infecto-
logia Emílio Ribas, na Capital.

Moradora de Itaquera, Mônica co-
nhece bem a Zona Leste da Capital e 
considera “muito efetiva” a atuação da 
FUABC no território de São Mateus, 
especialmente na Atenção Básica: “A 
Fundação do ABC exerce papel fun-
damental em São Mateus, atendendo 
toda essa região, bastante carente. 

Considero de extrema importância 
esse trabalho, inclusive no que diz 
respeito às ações preventivas desen-
volvidas na área de Atenção Básica”.

Para o futuro, ela pondera: “Acre-
dito que, com a vacinação em massa 
em todo o País, teremos Natal e Ano 
Novo diferentes. Considerando que 
toda a logística de distribuição e apli-
cação das vacinas dará certo, penso 
que o final deste ano será muito me-
lhor em comparação ao que vivemos 
em 2020”.

Independentemente do sucesso 
da vacinação, Mônica Calazans re-
força as orientações da Secretaria 
Municipal de Saúde da Prefeitura de 
São Paulo para a manutenção das 
medidas preventivas, como evitar 
aglomerações, lavar as mãos com 
frequência e usar sempre máscara 
e álcool gel.

SÃO MATEUS
Entre maio de 2020 e 15 de janei-

ro de 2021, as UBSs e AMAs/UBSs 
Integradas sob gestão da Fundação 
ABC - Contrato São Mateus, junta-
mente com o Pronto Atendimento 
São Mateus, contabilizaram 121.690 
pacientes atendidos com sintomas 

respiratórios. “Em todo o ano de 
2020, o maior número diário de aten-
dimentos de pacientes sintomáticos 
respiratórios foi de 1.147 usuários, 
em junho. Neste ano, apesar de ainda 
estarmos em janeiro, atingimos no dia 
4 o pico de 937 pacientes assistidos, 
acendendo o sinal de alerta para a 
importância da população reforçar 
as medidas preventivas e de distan-
ciamento social”, avisa a Diretoria do 
Contrato São Mateus.

No mesmo período de quase 8 
meses, as unidades de Atenção Pri-
mária acompanharam via telefone 
80.171 pacientes suspeitos de Co-
vid-19, com aproximadamente 620 
mil ligações.

REPERCUSSÃO NACIONAL
O Governo do Estado de São Pau-

lo começou a imunizar a população 
contra a Covid-19 em 17 de janeiro. 
Mônica Calazans foi a primeira a re-
ceber a vacina Coronavac, durante 
solenidade transmitida ao vivo e com 
ampla repercussão nos principais veí-
culos de imprensa de todo o País. No 
mesmo dia, profissionais de Saúde de 
hospitais de referência no combate à 
pandemia e integrantes de populações 

indígenas começaram a ser vacinados 
no Complexo do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (USP).

“Começamos a vacinar a popula-
ção e isto é um grande passo na tarefa 
de salvar vidas, que é a prioridade 
máxima do Governo de São Paulo”, 
afirmou o secretário da Saúde, Jean 
Gorinchteyn.

A campanha de imunização con-
tra a Covid-19 em São Paulo será 
desenvolvida segundo a disponibili-
dade das remessas de vacinas pelo 
Ministério da Saúde. À medida que 
o órgão federal viabilizar mais doses, 
as novas etapas do cronograma e 
públicos-alvo da campanha de vaci-
nação serão divulgadas pelo Governo 
de São Paulo.

A Coronavac é produzida no Brasil 
a partir de convênio entre o Institu-
to Butantan e a farmacêutica Sino-
vac Life Science, do grupo Sinovac 
Biotech. Utiliza o vírus inativado do 
novo coronavírus (Sars-CoV-2) para 
inoculação em humanos e deve ser 
aplicada em duas doses, para que o 
sistema imunológico passe a produzir 
anticorpos contra o agente causador 
da Covid-19.

Fotos: Governo do Estado de São Paulo

Ao lado do governador João Doria, a enfermeira do Contrato São Mateus  
participou de coletiva de imprensa
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CAMPANHA REGIONAL

Primeiras doses foram destinadas a profissionais da Saúde que atuam no combate ao novo coronavírus

Grande ABC inicia vacinação contra Covid-19

Prefeito Paulo Serra e equipe acompanharam primeiro dia 
de vacinação em Santo André

Em São Bernardo, prefeito Orlando Morando e secretário de Saúde, 
Geraldo Reple, participaram do início da imunização

Médica e secretária de Saúde de São Caetano, Regina Maura Zetone 
vacinou o primeiro profissional de Saúde da cidade

As sete cidades do Grande 
ABC iniciaram, na noite de 19 
de janeiro, a vacinação contra 
a Covid-19. As primeiras doses 
foram destinadas a profissio-
nais da Saúde que atuam na 
linha de frente do enfrenta-
mento ao novo coronavírus. 
Ao longo da tarde e início da 
noite, a região recebeu 39.320 
doses da Coronavac, vacina 
desenvolvida conjuntamente 
pelo Instituto Butantan e pelo 
laboratório Sinovac. O crono-
grama de vacinação foi definido 
pelos prefeitos da região, que 
se reuniram por videoconferên-
cia em assembleia extraordiná-
ria do Consórcio Intermunicipal 
do Grande ABC.

Conforme divisão realizada 
pelo Governo do Estado, são 
11.840 doses para São Ber-
nardo do Campo, 11.360 para 
Santo André, 4.800 para São 
Caetano do Sul, 4.760 para 
Mauá, 4.480 para Diadema, 
1.640 para Ribeirão Pires e 
440 para Rio Grande da Serra.

O presidente do Consór-
cio ABC e prefeito de Santo 
André, Paulo Serra, come-
morou o início da vacinação 

nas sete cidades, mas res-
saltou que a região aguarda 
o envio de mais doses para 
ampliar a imunização.

“O dia de hoje é histórico 
e emocionante para os muni-
cípios da nossa região, que 
estão unidos e trabalhando 
para salvar vidas desde o início 
dessa pandemia. Vamos se-
guir o cronograma do Estado, 
começando com os profissio-
nais de Saúde da rede pública 
que estão na linha de frente 
do combate ao novo corona-
vírus. Conforme recebermos 
mais doses, o objetivo é am-
pliar a vacinação para todos os 
grupos prioritários, seguindo to-
das as normas do Ministério da 
Saúde”, destacou Paulo Serra.

SANTO ANDRÉ
Neste primeiro momento, 

a imunização em Santo André 
contemplará os profissionais de 
Saúde que atuam na linha de 
frente de combate à Covid-19 
nos hospitais de campanha, 
Centro Hospitalar Municipal e 
Hospital Estadual Mário Covas. 
Além disso, idosos a partir de 
60 anos em instituições de lon-

ga permanência, pessoas com 
deficiência acima de 18 anos 
que estejam em residência in-
clusiva, indígenas e quilombo-
las, também serão imunizados.

“Hoje, quando fiquei sa-
bendo que ia receber a vacina, 
quase não acreditei. Passei o 
dia todo ansiosa. Trabalho no 
hospital de campanha do Com-
plexo Pedro Dell’Antonia desde 
que ele abriu, tenho um filho de 
sete anos que depende de mim 
e agora me sinto mais segura. 
Não vejo a hora de tirar a más-
cara”, comentou a auxiliar de 
higiene Luzia Quitéria de Jesus 
da Silva, de 28 anos, a primeira 
pessoa a ser imunizada contra 
o coronavírus em Santo André.

SÃO BERNARDO
Com emoção e aplausos, 

a Prefeitura de São Bernardo 
deu início à campanha de vaci-
nação contra a Covid-19, com 
a aplicação da primeira dose 
do imunizante Coronavac em 
evento realizado no Hospital de 
Urgência – maior equipamento 
construído para atendimento 
da Covid-19 no País. Técnica 
de enfermagem da UPA São 

Pedro, Alice Santana de Sou-
za, de 60 anos, foi a primeira 
pessoa vacinada contra a do-
ença na cidade. A profissional 
é moradora do Parque São Ber-
nardo e atua no equipamento 
há 11 anos.

“Foi o momento mais es-
perado da pandemia. É muito 
bom saber que a vacina está 
chegando para todos. Pensei 
em todos os casos que atendi 
e na minha família no momento 
em que recebi a vacina”, cele-
brou Alice, que mora próxima 
de sua mãe de 80 anos e con-
vivia com o receio de levar a 
doença para uma das pessoas 
que mais ama.

“Quero agradecer aos 
cientistas e aos profissionais 
do Instituto Butantan, que em 
tempo recorde conseguiram 
viabilizar uma vacina para sal-
var nossa população. Quero 
também agradecer aos quase 
10 mil profissionais de saúde 
que atuam na rede pública de 
São Bernardo dando o seu 
melhor e ajudando a salvar 
vidas. A chegada das vaci-
nas não é sinônimo de que o 
problema acabou. Todos nós 

temos que ter a conscientiza-
ção de que o vírus persiste 
e precisamos continuar nos 
protegendo e protegendo ao 
próximo”, destacou o prefeito 
Orlando Morando.

SÃO CAETANO
Em São Caetano, o início 

do trabalho foi marcado pela 
vacinação de cinco profissio-
nais da área da Saúde que 
atuam na linha de frente de 
combate à pandemia. “Aguar-
damos muito esse momento 
e já começamos a pensar em 
uma vida quase normal da-
qui a algum tempo, quando a 
maioria das pessoas estiver 
vacinada. É uma sensação de 
muita emoção e uma alegria 
grande ver os nossos profissio-
nais de Saúde vacinados, que 
lutaram todo o ano passado e 
que continuam lutando para 
manter os pacientes com vida, 
com qualidade de vida e sem 
sequelas”, considera a secretá-
ria de Saúde de São Caetano, 
Regina Maura Zetone.

Para o deputado estadual 
Thiago Auricchio, 19 de janeiro 
foi um dia de muita alegria e es-

perança. “Como parlamentar, 
tive a oportunidade de mandar 
uma emenda no valor de um 
milhão de reais para ajudar a 
cidade no combate à Covid-19. 
Hoje é um dia de muita alegria, 
tanto para São Caetano como 
para toda a região do ABC, 
que iniciou simultaneamente 
a campanha de imunização”.

Prefeito de São Caeta-
no, Tite Campanella também 
comemorou: “Nós vivemos 
até agora em meio a dúvi-
das constantes se podíamos 
sair, estudar, trabalhar, pegar 
transporte coletivo. Agora dei-
xamos essas dúvidas para trás 
e começamos a ter esperan-
ça de que a vida vai voltar ao 
normal. Tenho muito orgulho 
de estar como prefeito neste 
momento e de ter a equipe que 
temos hoje trabalhando pela 
Saúde de São Caetano do Sul. 
Nossos profissionais enchem 
nossa cidade de orgulho pelo 
trabalho que realizaram até 
aqui e que certamente conti-
nuarão realizando. Nada mais 
justo que eles sejam os primei-
ros a receber a imunização”, 
finalizou o chefe do Executivo.
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INÉDITO

Pesquisadores do Centro Universitário FMABC participam de pesquisa sobre doença cutânea que afeta habitantes da Floresta Amazônica

Ensaio clínico investiga possível 
cura da doença tropical lobomicose

Após 22 anos em andamento, 
uma pesquisa que investiga a doen-
ça amazônica lobomicose se aproxi-
ma de possíveis hipóteses de cura. 
Também conhecida como lacaziose, 
a lobomicose é uma doença causa-
da por fungos encontrados em águas 
tropicais que causa lesões nodulares 
na pele e afeta principalmente os ha-
bitantes da Floresta Amazônica, como 
os seringueiros. No Brasil, não existe 
um programa de controle da doença e 
as falhas nas indicações de terapias 
são consideradas comuns. O objetivo 
principal do estudo é tornar a doença 
de notificação compulsória e, futura-
mente, disponibilizar o tratamento via 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Resultados do ensaio clínico 
randomizado foram publicados em 
novembro do ano passado na mais 
tradicional revista científica do mun-
do sobre Medicina Tropical, a “The 
American Journal of Tropical Medi-
cine and Hygiene”, com participação 
de dois pesquisadores científicos do 
Centro Universitário FMABC, de San-
to André-SP: o biólogo e pós-doutor 
em Epidemiologia e Medicina pela 
Universidade de São Paulo (USP), 
Dr. Gabriel Zorello Laporta, e a alu-
na de doutorado Franciely Gomes 
Gonçalves, mestre em Ciências da 
Saúde pela FMABC. 

A lobomicose foi detectada em 
vários países latino-americanos, como 
Colômbia, Suriname, Venezuela, Pa-
namá, Costa Rica, Bolívia, México, 
entre outros. No entanto, o Brasil tem 
o maior proporção de casos, chegando 
a 70% dos cerca de 500 registrados 
na região amazônica até o momento. 
Ao todo, participaram do estudo 103 
pacientes, posteriormente divididos 
em três grupos. Dois receberam dife-
rentes combinações de medicamen-
tos e o terceiro não foi submetido ao 

O biólogo e pós-doutor em Epidemiologia e Medicina pela USP, Dr. Gabriel Zorello Laporta, e a aluna de doutorado do convênio ‘Acre-FMABC’, Franciely Gomes Gonçalves

tratamento completo. Os resultados 
indicaram uma probabilidade signi-
ficativamente maior de cura a partir 
do uso de poliquimioterapia (asso-
ciação de medicamentos) indicada 
para casos de hanseníase, doença 
infecciosa conhecida popularmente 
como lepra. O tratamento com terapia 
de múltiplas drogas resultou na cura 
de 20 de 80 pacientes tratados, ou 
25%. Em geral, os grupos foram acom-
panhados durante quatro anos, com 
tratamento medicamentoso, e mais 
dois anos após a conclusão do trata-
mento. Pacientes de todos os grupos 
foram submetidos a procedimentos 
cirúrgicos para extração das lesões, 
com posterior acompanhamento. 

Em cada fase da pesquisa, as 
lesões eram fotografadas e passa-
vam por biópsias. Durante o período 
do ensaio clínico, os pacientes apre-
sentaram redução ou cessação da 
sensação de coceira (prurido), atrofia 
das lesões com diminuição do número 

de fungos, e até a cura, caracterizada 
pela remissão completa das lesões 
sem recidiva por dois anos após o 
término do tratamento. A pesquisa 
foi conduzida pelo Serviço de Der-
matologia da Secretaria de Estado da 
Saúde do Acre (Sesacre), onde mo-
ram os pacientes. A íntegra do estudo 
está disponível no link: http://www.
ajtmh.org/content/journals/10.4269/
ajtmh.20-0090. 

HISTÓRICO
A aluna Franciely Gomes Gonçal-

ves, uma das autoras da pesquisa, é 
egressa do “Projeto Acre - Saúde na 
Amazônia Ocidental”, que tem como 
coordenadores acadêmicos o profes-
sor assistente da FMABC, Dr. Luiz 
Carlos de Abreu, além do Dr. Gabriel 
Zorello Laporta. A parceria é oriunda 
do convênio entre FMABC, Secretaria 
de Estado da Saúde do Acre (Sesa-
cre) e a Universidade Federal do Acre 
(UFAC) e envolve o custeio para for-

mação de 30 mestres e 10 doutores.  
“Este estudo faz parte da tese de 

Franciely, que está cursando o douto-
ramento na FMABC, e conta a histó-
ria de vida do médico irlandês William 
John Woods, que teve o insight sobre 
a cura da lobomicose. O ensaio clínico 
foi montado para servir como prova 
de conceito da terapêutica. Agora, o 
tratamento poderá estar disponível pelo 
SUS para atendimento da população 
atingida”, explica Laporta, que com-
pleta: “Tem sido um privilégio poder 
cumprir as atividades acadêmicas do 
convênio entre FMABC e Secretaria 
de Estado da Saúde do Acre na forma-
ção de mestres e doutores do Estado. 
Como coordenador acadêmico, junto 
ao professor Luiz Carlos de Abreu, já 
formamos cinco doutores e 25 mestres 
até o momento”, detalha o pesquisador. 
A parceria FMABC-Sesacre-UFAC teve 
início em 2015, quando foi publicada 
no Diário Oficial do Estado do Acre. O 
objetivo é formar novos professores e 

pesquisadores na área de Ciências da 
Saúde do Acre e fortalecer o ensino, a 
pesquisa e a extensão universitária na 
região do Juruá.

REFERÊNCIA
Historicamente, o precursor do 

trabalho de pesquisa sobre a lobo-
micose é o médico irlandês William 
John Woods, radicado há 40 anos 
em Rio Branco, capital do Acre. Ele 
cursou, durante décadas, todos os rios 
acreanos e afluentes, acompanhado 
de profissionais da saúde pública para 
identificar casos de hanseníase e reali-
zar o controle da doença em todo o Es-
tado. Seu foco é tratar especialmente 
de doenças tropicais negligenciadas. 
Por este trabalho, foi reconhecido pela 
Rainha Elizabeth, da Inglaterra, com o 
título “Sir” de Cavaleiro da Ordem do 
Império Britânico. Também acumula 
o título de Doutor Honoris Causa con-
cedido pela Universidade Federal do 
Acre (UFAC). 
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O estudo VidaSim, que englo-
ba testes para avaliar os efeitos do 
medicamento prednisolona em pa-
cientes infectados pela Covid-19, 
entrou em nova fase em dezembro. 
A pesquisa, conduzida pelo Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz em parceria 
com o Centro Universitário FMABC, 
de Santo André, e com apoio da Man-
tecorp Farmasa, avalia desde outubro 
370 pacientes internados nas unida-
des Paulista e Vergueiro do hospital 

CIÊNCIA

Estudo que investiga eficácia do corticoide prednisolona no 
tratamento da Covid-19 entra em nova fase

paulistano e em um dos hospitais-escola 
da FMABC, na região do ABC. 

Em setembro, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) preconizou a utili-
zação do corticoide em casos graves da 
Covid-19 e a iniciativa despertou interes-
se do pesquisador sênior responsável 
pelo estudo, professor titular de Pneu-
mologia da FMABC e pneumologista do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dr. Elie 
Fiss, em estudar a prednisolona tam-
bém nos casos moderados da doença. 

Já em curso, houve a necessidade de 
ajustar o escopo do estudo, uma vez 
que a utilização do corticoide se mostrou 
uma realidade nos hospitais brasileiros 
e a classe médica estava prescrevendo-
-o antecipadamente, tornando difícil a 
existência do grupo controle sem a ad-
ministração do medicamento. 

“A prednisolona já é bastante usa-
da em pacientes com Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC), asma e di-
versas outras enfermidades pulmonares, 

que representam uma causa importante 
e crescente de morbidade e mortalidade 
no mundo. Se os resultados do VidaSim 
confirmarem a eficácia do uso da predni-
solona também em casos moderados de 
Covid-19, os benefícios para os pacientes 
serão enormes. Além de evitar o agrava-
mento da doença, a prednisolona é um 
corticoide com menos efeitos colaterais 
e que age no processo inflamatório da 
doença”, explica o pesquisador. 

Inicialmente, o estudo contemplava 

apenas o Hospital Alemão Oswal-
do Cruz e o Centro Universitário 
FMABC. Porém, com o interesse 
crescente da classe médica, agora 
fazem parte do VidaSim outros três 
hospitais: Centro Multidisciplinar de 
Estudos Clínicos LTDA (CEMEC), 
em São Bernardo, Centro de Es-
tudos Clínicos do Interior Paulista 
(CECIP), em Jaú-SP, além do Hos-
pital de Caridade de São Vicente 
de Paulo (HCSVP), em Jundiaí-SP.  

Covid-19 pode ampliar os riscos de automedicação
CUIDADOS

Professor de Pneumologia do Centro Universitário FMABC faz alerta sobre os perigos do uso de medicamentos sem comprovação científica

Enquanto a vacinação contra a 
Covid-19 avança lentamente no Bra-
sil, uma preocupação é recorrente na 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e comunidade científica em geral: os 
riscos à saúde da população com a 
prática da automedicação em meio 
à pandemia. A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) calcula 
que 18% das mortes por envenena-
mento no Brasil podem ser atribuídas 
à automedicação. 

Vários fármacos entram na lista de 
medicamentos especulados de forma 
precoce e errônea como supostamen-
te eficazes para tratar ou prevenir a 
Covid-19. Entre eles estão antibióti-
cos, anti-inflamatórios, antiparasitá-
rios, anticoagulantes, entre outros. 
Todos, sem exceção, podem causar 
danos irreversíveis à saúde, como rea-
ções alérgicas, convulsões, sedações, 
dependência ou até a morte. 

Professor titular da disciplina de 
Pneumologia do Centro Universitário 
Saúde ABC / Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), em Santo André, Dr. Elie 
Fiss faz importante alerta sobre o perigo 
que envolve a ingestão descontrolada 
de medicamentos sem recomendação 
médica. “Essa corrida para as farmá-
cias em busca de medicamentos que 

apresentem alterações nos exames 
de coagulação. Porém, não deve ser 
usado para combater infecções virais, 
tema que ainda carece de estudos. A 
utilização indiscriminada pode causar 
sérios danos à saúde.

Na classe dos corticoides, ganha 
destaque a dexametasona, de uso 
frequente e bastante conhecido pe-
los especialistas. Trata-se de outro 
fármaco que necessita de indicação 
médica para ser administrado. “Não 
adianta tomar corticoide preventiva-
mente, pois não tem essa função. É 
indicado quando existem um processo 
inflamatório. Da mesma forma, a azi-
tromicina é um antibiótico e tem efeito 
imunomodulador, ajudando a controlar 
a infecção. Se não existir infecção, vai 
favorecer as bactérias para que se 
tornem resistentes a esse fármaco. 
Se um dia o paciente realmente pre-
cisar tomar, são grandes as chances 
de não produzir o efeito esperado. 
Por isso, recomendamos fortemente 
que as pessoas não façam uso de 
automedicação. Todos esses medica-
mentos têm efeitos colaterais e devem 
ser usados com indicação médica, e 
não indicados por pessoas leigas nas 
redes sociais sem qualquer parâmetro 
científico”, finaliza o professor. 

Prática recorrente pode provocar reações alérgicas, convulsões e até a morte

Foto: Freepik

supostamente seriam ‘salvadores da 
Pátria’ é um tremendo erro. Há um gran-
de perigo de haver efeitos colaterais. 
A hidroxicloroquina, por exemplo, não 
tem efeito comprovado. A corrida para 
encontrar este remédio está fazendo 
com que muita gente que precisa des-
sa medicação não encontre. Tenho 
visto isso de perto, pessoas tomando 
hidroxicloroquina continuamente e sem 
qualquer controle”, ressalta o docente. 
No Brasil, a hidroxicloroquina e a clo-
roquina são medicamentos registrados 

pela Anvisa para o tratamento da artrite, 
lúpus eritematoso, doenças fotossensí-
veis e malária. 

Outra droga que tem sido muito 
procurada precipitadamente e que, 
inclusive, foi alvo de muitas notícias 
falsas na internet, é o antiparasitário 
ivermectina, normalmente utilizado 
em dose única. A ciência ainda não 
conhece todos os efeitos a longo prazo 
provocados pelo uso contínuo, pois 
o medicamento não foi pesquisado 
e autorizado para ser administrado 

dessa forma. “Além disso, a dose 
que teria efeito viral in vitro, se fosse 
aplicada proporcionalmente para o 
ser humano, teria de ser muito maior, 
sem nenhum estudo que nos mostre 
eficácia e, principalmente, segurança 
contra os efeitos colaterais”. 

Entre os anticoagulantes, a he-
parina é outro fármaco que deve ser 
administrado com prescrição médica 
e controle contínuo. Seu uso é indi-
cado para tratamento da Covid-19 
apenas no caso de pacientes que 
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No dia 11 de dezembro foram eleitos 42 
novos membros para a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) da Central de 
Convênios, maior unidade mantida da Funda-
ção do ABC. Com mandato de um ano, a nova 
gestão irá atuar nos serviços de Saúde das três 
cidades do ABC, como Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPAs), Hospitais de Campanha e Atenção 
Especializada. Ao longo deste período, serão 
realizadas reuniões mensais entre os ‘cipeiros’ 
para discussão e resolução de temas ligados à 
saúde e segurança dos colaboradores.

“O diferencial deste ano é que, além da 
aplicação de todo o conteúdo programático 
estipulado pela Norma Regulamentadora 
NR-05, houve um treinamento de cinco horas 
sobre prevenção ao novo coronavírus”, afir-
mou o engenheiro coordenador do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança 

e Medicina do Trabalho (SESMT) da Central de 
Convênios, Dr. Amaury Machi Junior. O objetivo 
é que os novos membros atuem nas unidades de 
saúde e auxiliem na prevenção dos acidentes e 
doenças do trabalho, incluindo o SARS-Cov-2, 
vírus causador da Covid-19.

A eleição dos membros representantes dos 
empregados é requisito legal da Norma Regulamen-
tadora nº 5, da Portaria 3.214/78, do Ministério do 
Trabalho e Emprego. O ato marca a oportunidade 
de todos os funcionários se candidatarem e serem 
membros da CIPA, órgão responsável pela fisca-

lização e prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho. Os colaboradores da 
nova gestão também têm a função de auxiliar o 
SESMT (Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho) em 
assuntos relacionados ao tema.

Fundação do ABC organiza gincana 
‘Natal Legal’ e beneficia mais de 80 crianças

INSTITUCIONAL

Funcionários receberam treinamento específico para prevenção à Covid-19

A Fundação do ABC, via De-
partamento de Recursos Humanos 
(RH), organizou este ano a gincana 
‘Natal Legal’ com foco na integra-
ção de funcionários e na assistên-
cia a crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social. 
O projeto teve participação de cola-
boradores da Mantenedora, Central 
de Convênios e Centro Universitário 
FMABC. 

Funcionários part ic ipantes 
enviaram ao RH fotos de quando 
eram crianças e as imagens foram 
fixadas na árvore de Natal locali-
zada no hall do prédio administra-
tivo da FUABC, em Santo André. 
O colaborador que mais acertasse 
“nomes x fotos” venceria a gincana. 
Os formulários foram enviados por 
e-mail até o dia 7 de dezembro e 

Iniciativa teve participação de colaboradores da FUABC, Central de Convênios e 
Centro Universitário FMABC

Ao todo, foram eleitos 42 novos membros

Doações foram alocadas na árvore de Natal do prédio administrativo da FUABC

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Central de Convênios da FUABC elege novos membros da CIPA

resultado foi divulgado no dia 21. 
Na mesma árvore de Natal, 

era possível encontrar nomes de 
crianças/adolescentes a serem 
“adotadas” para que fossem pre-

senteadas. Ao todo, foram benefi-
ciadas 86 crianças e adolescentes, 
que receberam roupas, calçados, 
brinquedos, livros e panetones. 
As doações foram destinadas às 

instituições Lar Assistencial Mãos 
Pequenas (Santo André); Lar Pe-
queno Leão (São Bernardo) e Insti-
tuição Beneficente Irmã Marli (São 
Caetano).

Os ganhadores da gincana in-
terna foram: Jaqueline Michele Nas-
cimento (FUABC), Thainara Alves 
da Silva (Central de Convênios) e 
Luana Pinheiro (FMABC). 
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Hospital Mário Covas arrecada mantimentos 
para doação à ‘Comunidade Padre Pio’

SOLIDARIEDADE

Alimentos doados por funcionários da unidade foram entregues à entidade assistencial que cuida de moradores de rua

Funcionários do Hospital Estadual Mário 
Covas, em Santo André, doaram durante o mês 
de dezembro centenas de quilos de alimentos 
não perecíveis à entidade “Comunidade São Pio 
de Pietrelcina - Casa de Alívio ao Sofrimento”, 
conhecida popularmente como Comunidade 
Padre Pio. A instituição religiosa é localizada em 
São Bernardo e realiza trabalho assistencial e 
voluntário junto a moradores de rua e dependen-
tes químicos. A ação, que engloba a campanha 
de Natal do hospital, integra as atividades de 
responsabilidade social desenvolvidas ao longo 
do ano com foco no estímulo às boas práticas 
sociais, entre elas a solidariedade. Foram doados 
itens como arroz, feijão, leite, macarrão, sal, 
açúcar, farinha e biscoitos, entre outros.

Para desenvolver a ação comunitária fo-
ram realizadas reuniões para definição das 
estratégias. A decisão de estimular a doação 
de alimentos foi tomada, especialmente, em 

razão do período de pandemia, quando muitas 
associações e comunidades enfrentam dificul-
dades. No hospital, o ponto de arrecadação dos 
mantimentos foi alocado na porta de entrada 
dos funcionários, por onde circulam milhares 
de pessoas por dia. Também foram distribuídos 

cartazes e flyers para divulgação. Já os alimentos 
foram estocados em local reservado.

A equipe da Comunidade Padre Pio retirou 
a doação no hospital em 18 de dezembro, data 
em que um grupo de funcionários conheceu as 
instalações da entidade que desenvolve o tra-

balho de acolhimento às populações vulneráveis 
desde 2009. A ‘Comunidade Padre Pio’ atende 
atualmente a cerca de 140 pessoas. Trata-se de 
associação civil de cunho religioso, sem fins lu-
crativos, de utilidade pública federal, com caráter 
educacional, assistencial, beneficente e cultural. 

Iniciativa englobou a campanha de Natal do hospital

Entre os dias 23 e 27 de novem-
bro foi promovida a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Tra-
balho (SIPAT), evento organizado 
no Ambulatório Médico de Especia-
lidades (AME) de Santo André pela 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) e com o auxílio 
do Serviço Especializado em En-
genharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho (SESMT). Na edição 
2020 a agenda do evento sofreu 
adaptações devido às medidas de 
combate à Covid-19.

Além da criação de um mural de 
reflexões dos funcionários sobre as 
mudanças causadas pela pandemia, 
todas as apresentações foram feitas 
em formato virtual, com vídeos e 
material de apoio. Aqueles que não 
puderam acessar as apresentações 

SEGURANÇA DO TRABALHO

das condições do ambiente e de todos 
os aspectos que afetam a saúde e a se-
gurança do colaborador.

NATAL E NOVOS JARDINS
Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro 

a unidade realizou uma revitalização 

completa dos jardins, com objetivo de 
tornar o ambiente mais humanizado 
e aconchegante para pacientes, visi-
tantes e colaboradores. Receberam 
as intervenções a área da recepção 
central, o local de descanso dos cola-
boradores, o jardim interno e os vasos 

com as plantas suculentas. 
No mesmo mês, no dia 15, a 

Diretoria também preparou uma 
surpresa de Natal aos funcionários. 
Um colaborador se vestiu de Papai 
Noel e percorreu as dependências 
da unidade levando mensagens de 
esperança, união e otimismo. O ob-
jetivo da iniciativa foi proporcionar 
um clima mais alegre e descontraí-
do, especialmente para funcionários 
da área assistencial, bastante exigi-
dos física e mentalmente durante o 
ano devido à pandemia de Covid-19. 

“Durante esse ano difícil de 
pandemia, acreditamos que os pe-
quenos gestos e mudanças fazem 
grande diferença no dia a dia de 
todos e na melhoria da qualidade 
de vida”, observa o diretor-geral do 
AME-SA, Dr. Manoel Miranda.

Em dezembro, colaborador percorreu unidade trajado de Papai Noel em ação de Natal

CIPA organiza evento anual de prevenção de acidentes com atividades adaptadas ao ‘novo normal’ 

AME Santo André realiza SIPAT com programação virtual
em seus computadores tiveram a oportu-
nidade de acompanhar o evento no local, 
respeitando o distanciamento social e de-
mais medidas sanitárias.

Apresentação pessoal no ambien-
te de trabalho, o uso correto de EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual), 
higiene do sono e meditação foram al-
guns dos temas abordados.  Durante o 
período do evento, foi distribuído álcool 
em gel a todos os funcionários, além de 
máscaras reutilizáveis antivirais.

A Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho é uma das ativida-
des anuais obrigatórias da CIPA, que é 
regida pela Norma Regulamentadora Nº 5 
(NR-5) da Portaria 3.214/78 do Ministério 
do Trabalho e Emprego. A Comissão 
tem como objetivo ser a ferramenta mais 
importante dos trabalhadores para tratar 
da prevenção de acidentes do trabalho, 

Itens doados à Comunidade Padre Pio



14 INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO DO ABC E CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC | JANEIRO DE 2021

Unidade móvel percorrerá outras quatro regiões da cidade ainda em janeiro

Doações são destinadas ao Banco de Alimentos e distribuídas para 
pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Carreta da Mamografia de  
São Bernardo retoma atendimentos

PREVENÇÃO

A Unidade Móvel de Mamografia 
“Amiga do Peito” da Prefeitura de São 
Bernardo iniciou dia 6 de janeiro novo 
ciclo de atendimentos preventivos junto 
à população. Até dia 8 de abril a carreta 
ficou estacionada na Avenida Taboão, 
no bairro Taboão, com oferta de 80 
exames por dia, entre agendamentos 
e demandas espontâneas. No mês de 
janeiro, a unidade móvel percorrerá 
outras quatro regiões do município, 
facilitando o acesso ao exame.

Em funcionamento no município 
desde outubro de 2018, o equipamen-
to permitiu a ampliação da oferta de 
exames de mamografia, sem fila de 
espera. “O câncer de mama é uma das 
doenças que mais matam no mundo. 

Este foi um investimento importante 
para que pudéssemos realizar 4.000 
mamografias mensais. Antes da carreta 
eram apenas 2.500. Com a rapidez 
do diagnóstico, o tratamento é mais 
eficaz e tem maiores chances de cura”, 
destacou o prefeito, Orlando Morando. 

Durante a pandemia, todos os 
protocolos sanitários exigidos pela Vi-
gilância Sanitária estão sendo respei-
tados. Os equipamentos passam por 
uma rigorosa limpeza a cada paciente. 
Também é exigido o uso de máscara 
facial, com aferição da temperatura 
antes da realização do exame.

ATENDIMENTO
Mulheres entre 50 e 69 anos 

podem ir diretamente à Unidade 
Móvel da Mamografia para reali-
zar o exame, sem necessidade de 
agendamento. Outras faixas etá-
rias devem fazer o agendamento 
prévio na UBS da sua região. O 
atendimento da carreta ocorre das 
8h às 17h.

De acordo com o secretário de 
Saúde e ginecologista, Dr. Geraldo 
Reple, a mamografia é um exame 
preventivo da Saúde da Mulher que 
deve ser realizado anualmente. “To-
das as mulheres com indicação mé-
dica devem realizar o exame. Para a 
rotina, mulheres com mais de 40 anos 
devem realizar o procedimento todos 
os anos”, reforçou.

Bairros Planalto, Taboão, Vila São Pedro e Finco também receberão o serviço em janeiro

A Prefeitura de Santo André ar-
recadou 7 toneladas de alimentos em 
prol das famílias carentes da cidade. 
A ação solidária ocorreu durante dez 
dias no mês de dezembro e foi re-
alizada com a participação dos 600 
profissionais que atuam na linha de 
frente do combate à Covid-19, nos 
hospitais de campanha da cidade.

 A entrega dos insumos foi rea-
lizada dia 22 de dezembro, na sede 
do Banco de Alimentos, na Craisa 
(Companhia Regional de Abasteci-
mento Integrado de Santo André), 
e recebida pela primeira-dama e 
presidente do Núcleo de Inovação 
Social, Ana Carolina Barreto Serra. 
“Que surpresa boa e que ‘presen-
tão’. Os profissionais de Saúde, que 
estão se doando desde o início da 
pandemia, além de trabalhar e dar 
o sangue para cuidar do amor de 
alguém, ainda fazem esse gesto 
lindo. Não temos palavras para 
agradecer. Nosso muito obrigada”, 

CORRENTE DO BEM

Profissionais do Hospital de Campanha de  
Santo André arrecadam 7 toneladas de alimentos

Os moradores do Parque Mia-
mi, em Santo André, ganharam 
dia 17 de dezembro uma Clínica 
da Família. A unidade, localizada na 
Estrada do Pedroso, é um dos maio-
res e mais importantes equipamen-
tos de saúde da cidade e passou 
por completa revitalização para se 
adequar ao programa Qualisaúde.

O prefeito Paulo Serra acompa-
nhou a inauguração e falou sobre a 
importância da unidade para os mo-
radores da região. “Hoje estamos no 
extremo da cidade entregando uma 
Clínica da Família com capacidade 
de 20 mil atendimentos. Eu acredito 
muito no SUS como ferramenta de 
política pública que melhora a as-
sistência e o atendimento, salvando 
vidas”, comentou.

Este é o 25º equipamento en-

tregue pelo programa Qualisaúde. 
O espaço possui cerca de mil me-
tros quadrados e conta com ampla 
recepção, totem de senha, sala de 
espera, brinquedoteca, 11 consultó-
rios, farmácia, sala de observação, 
sala de vacina, sala de coleta, sala 
de curativo e sala de odontologia 
com três cadeiras. 

Entre os serviços ofertados 
estão consultas médicas, acompa-
nhamento e tratamento odontológi-
co, consultas e procedimentos de 
enfermagem, como curativo, vacina, 
coleta de exames laboratoriais, co-
leta de papanicolau, administração 
e dispensação de medicamentos, 
teste rápido de gravidez, sífilis, he-
patite B/C e HIV. O atendimento na 
unidade é realizado de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 21h.

SANTO ANDRÉ

Clínica da Família é 
inaugurada no 
Parque Miami

Equipamento tem capacidade para realizar cerca 
de 20 mil atendimentos por mês

Confira as datas e regiões que a carreta  
realizará os exames em janeiro:

De 18 a 22/01 - UBS Planalto (Rua de baixo) 
Rua Oragnof, 480 (Bairro Planalto)

De 25 a 27/01 - Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
Rua Maria Adelaide Lima Quelhas, 100 (DER)

De 28 e 29/01 - UBS Finco 
R. Fortunato Benevenuto Finco, 151 (Bairro dos Finco)

Foto: Ricardo Cassin/PMSBC

disse emocionada. 
Em 2019 uma campanha similar foi 

realizada por profissionais que atuam 
na rede municipal de Urgência e Emer-
gência. “Em 2019, enquanto diretor de 
Atenção à Saúde, promovemos uma 
campanha similar com os profissionais 
da Urgência e Emergência e não es-
perávamos um número tão expressivo 
de doações. Em 2020, tínhamos a ex-
pectativa de receber mais do que as 
4 toneladas de alimentos da edição 

anterior. A cada 2 kg de alimentos 
doados, os profissionais ganharam 
um número. Estes números serão 
sorteados e o gesto recompensado 
em prêmios doados pela iniciativa 
privada, portanto sem custos para 
a gestão. Os profissionais estão 
superanimados e agradecemos 
muito a todos que participaram 
desta Campanha de Natal”, disse 
o superintendente dos hospitais 
de campanha, Victor Chiavegato.

Ação solidária contou com participação de 600 colaboradores dos hospitais de campanha
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