
A FUABC recebeu em fevereiro 1 milhão de máscaras cirúrgicas das empresas Braskem, Fitesa e Grendene. Os itens serão destinados aos profissionais 
que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 nos municípios de Santo André e Mauá. Em solenidade organizada na sede da FUABC, seguindo 

todos os protocolos de segurança, representantes das empresas e das prefeituras participaram da entrega simbólica do material. Pág. 5
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Fundação do ABC recebe doação de 1 milhão  
de máscaras da Braskem, Fitesa e Grendene
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MENSAGEM

SANTO ANDRÉ

Gratidão

Rondon FMABC distribui mais de 120  
sacolinhas de Natal no Morro da Kibon

primeira vez que a FUABC é agracia-

da com doações tão relevantes. Em 

agosto de 2020, a própria Braskem 

viabilizou a doação de mais de 46 

mil frascos de álcool líquido 70°, em 

parceria com a Coperalcool e outros 

parceiros. Meses antes, em maio, a 

Ypê nos enviou gratuitamente mais 

de 27 mil unidades de álcool gel 70%. 

Seguramente, contribuições indis-

pensáveis para ampliar e qualificar 

a segurança de nossos serviços de 

saúde e dos próprios colaboradores.

Como todos sabem, estamos vi-

vendo um novo pico da pandemia no 

País, com aumento preocupante do 

número de pacientes contaminados 

e, especialmente, da ocupação de 

leitos de UTI. É reconfortante saber 

Após quase um ano de pande-

mia, não poderia deixar de manifestar 

novamente minha gratidão ao empe-

nho e dedicação de nossos mais de 

25 mil colaboradores na exaustiva 

luta diária para combatermos a Co-

vid-19. Sem dúvida, permanecemos 

em um momento de união, resiliência 

e solidariedade. E, acima de tudo, 

com sentimento reconfortante de que 

não estamos sozinhos nesta batalha.

Graças à iniciativa voluntária da 

iniciativa privada, que tem olhado 

com empatia e generosidade às 

necessidades do Sistema Único de 

Saúde (SUS), podemos hoje publi-

camente agradecer às empresas 

Braskem, Fitesa e Grendene, que 

se uniram em uma causa tão nobre 

que a iniciativa privada está conos-

co, que dispõe de sensibilidade para 

ajudar e que entende sua importância 

em todo esse processo. Mostra que 

essa guerra contra o vírus não é só da 

Saúde, mas sim de toda a sociedade, 

que se engaja e luta com as suas 

armas para minimizar as taxas de 

contágio, atender os pacientes com 

dignidade e, principalmente, salvar 

vidas. Todos os dias!

Esta doação é mais um exemplo 

de responsabilidade social, compro-

metimento e amor à vida. Não vence-

remos essa pandemia sozinhos. Mas, 

juntos, certamente conseguiremos 

ultrapassar barreiras e superar nos-

sos numerosos desafios. Obrigada 

pela parceria de todos.

e doaram 1 milhão de máscaras ci-

rúrgicas para nossos profissionais 

da Saúde que atuam nas cidades 

de Santo André e Mauá.

Vale lembrar que essa não é a 

Dra. Adriana Berringer Stephan
PRESIDENTE DA FUABC

Conselho de Curadores (Titulares): Adriana 
Berringer Stephan; Antonio Aparecido Tavares; Ari 
Bolonhezi; Danilo Sigolo; Edilson Elias dos Santos; 
Edgard Brandão Júnior; Felix Saverio Majorana; 
Guilherme Andrade Peixoto; Heloisa Marconi de 
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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.

Professora Silmara Conchão e crianças atendidas pelo projeto

Em dezembro de 2020, o Núcleo 
Rondon de Extensão Comunitária (NU-
REC) do Centro Universitário FMABC 
realizou a tradicional ação natalina no 
Morro da Kibon, em Santo André, e 
mais de 120 crianças da região foram 
presenteadas com sacolinhas de Natal. 
Alunos e docentes que participaram da 
entrega seguiram rigorosamente as me-
didas de segurança, a fim de evitar as 
aglomerações e a transmissão do novo 
coronavírus.

Nas sacolinhas, as crianças en-
contraram um conjunto de roupa, um 
calçado, um par de meias, roupa íntima, 
brinquedos, chocolates e produtos bási-
cos de higiene, como sabonete, escova 
e pasta de dente. 

Desde 2017, o Projeto Rondon atua 
no território em parceria com organiza-
ções locais. “Devido ao isolamento so-
cial, dessa vez contamos com um maior 
esforço e autonomia da comunidade 
para cadastrar as famílias, organizar o 

evento e presentear as crianças”, explica 
a aluna do curso de Terapia Ocupacional 
da FMABC, Giovanna Carnelós Buzeto, 
que esteve no dia da entrega das saco-
linhas. Também participaram da ação 
as alunas Kauane Vieira de Oliveira, do 
curso de Enfermagem, Beatriz Diana e 
Isabella Martins, de Medicina, e a pro-
fessora da disciplina de Saúde Coletiva 
do Centro Universitário FMABC, a Dra. 
Silmara Conchão.

O grupo ‘Quem Ama, Abraça’ arre-
cadou mais de 120 chocotones, pacotes 
de bolachas e doces, e o Centro Cultural 
da Resistência Andreense (CECRAN) 
apoiou na divulgação do evento nas 
redes sociais. A força-tarefa ainda 
contou com o apoio da ONG Ajudaê, 
que arrecadou brinquedos para sacoli-
nhas extras preparadas para crianças e 
adolescentes não cadastrados, da ONG 
Irmã Marli e do grupo da Guiomar Ma-
galhães, parceiro em diversas iniciativas 
ao longo de todo o ano.
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Hospiral Geral de São Mateus Hospital Ipiranga

Hospitais Ipiranga e São Mateus ganham 20 leitos de UTI e aumentam a rede de cuidados destinada ao enfrentamento da pandemia

Fundação do ABC amplia parceria com 
Estado e reforça combate à Covid-19

A Fundação do ABC iniciou 2021 
com diversos serviços dedicados ao 
combate à Covid-19, sendo considera-
da braço fundamental de prefeituras e 
do Governo do Estado para o enfrenta-
mento à pandemia. Em 16 de janeiro, 
a parceria com a Secretaria de Estado 
da Saúde foi ampliada, com a implan-
tação de novos serviços e total de 20 
leitos adicionais de Terapia Intensiva 
divididos em dois hospitais.

O Hospital Geral de São Mateus 
Dr. Manoel Bifulco foi um dos equipa-
mentos de saúde contemplados com 
10 novos leitos de UTI. A FUABC já 
colabora com as atividades da unidade 
desde maio de 2020, quando foi fir-
mado contrato para gerenciamento do 
atendimento de urgência e emergência 
do Pronto-Socorro Adulto. O convênio 
inicial tinha validade de 6 meses e foi 
prorrogado no final do ano, com obje-
tivo de seguir contribuindo com o en-
frentamento da pandemia de Covid-19 
por meio do fortalecimento das ações e 

CORONAVÍRUS

Um promissor estudo europeu 
analisa a eficácia do tratamento de 
casos graves da Covid-19 com uso 
da medicação conestate alfa, já uti-
lizada para o tratamento e compen-
sação do angioedema hereditário 
(doença genética) e que modula 
a progressão de inflamações pelo 
corpo. Atualmente na fase 3, a pes-
quisa está recrutando pacientes vo-
luntários que estão hospitalizados 
com a infecção pela Covid-19 em 
três hospitais da região do ABC: 
Centro Hospitalar Municipal de 
Santo André (CHMSA), Hospital 
Estadual Mário Covas, em Santo 

Estudo para tratamento inovador de Covid-19 recruta 
pacientes internados em três hospitais do ABC

André, e Hospital de Urgência de São 
Bernardo do Campo.

O objetivo do estudo, originalmente 
conduzido na Universidade de Basileia, 
na Suíça, é analisar se a administração 
de conestate alfa por 72 horas além do 
padrão já utilizado em pacientes infec-
tados pela Sars-Cov-2 reduz o risco de 
progressão da doença para estágios 
mais graves, caracterizados por lesões 
pulmonares e síndrome do desconforto 
respiratório agudo. A pesquisa ocorre 
simultaneamente em hospitais da Su-
íça, Brasil e México e envolverá 120 
pacientes.

No Brasil, os responsáveis pelos 

testes de eficácia e segurança do estudo 
são o professor do Centro Universitário 
FMABC, Dr. Marcelo Rodrigues Bacci, e 
a docente de Imunologia Clínica e coor-
denadora do Ambulatório de Angioede-
ma Hereditário da FMABC, Dra. Anete 
Grumach, por meio do Centro de Pes-
quisa Médica Praxis. Na Universidade 
da Basileia, o pesquisador responsável 
é o professor doutor Michael F. Osthoff.

A hiperinflamação sistêmica é uma 
marca registrada de estágios mais gra-
ves da Covid-19, o que provoca sinto-
mas agudos como síndrome da dificul-
dade respiratória, ventilação mecânica 
e até a morte. No contexto da Covid-19, 

a expectativa é que o tratamento com 
conestate alfa possa reduzir substancial-
mente as chances de dano colateral nos 
pulmões. “Neste momento difícil para os 
pacientes internados com a infecção 
pelo Sars-Cov-2, doença sem tratamen-
to eficaz comprovado até agora, apenas 
através da pesquisa clínica consegui-
remos as respostas que precisamos.  
Temos outros medicamentos além do 

conestate sendo testados e que ini-
ciaremos em breve. Precisamos ur-
gentemente levar esperança através 
da ciência a essas pessoas”, disse o 
Dr. Marcelo Rodrigues Bacci.

Interessados em participar dos 
estudos podem entrar em contato 
pelo telefone (11) 2759-8377 ou 
pelo e-mail adm.praxis.pesquisa@
gmail.com. 

serviços de assistência à saúde presta-
dos aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) na região de São Mateus.

Além do atendimento na UTI, a con-
tratação visa a prestação especializada 
de serviços no atendimento de urgência 
e emergência. As atribuições inerentes 
aos médicos são desde a admissão do 
paciente na Clínica Médica do PS Adulto 
até a alta do setor ou transferência para 
internação, seguindo os protocolos da 

unidade. O serviço compreende aten-
dimento médico clínico no Pronto Aten-
dimento, Sala de Emergência, Sala de 
Estabilização, Observação Masculina e 
Feminina, e abrange consultas, medica-
ção, avaliação, observação, reavaliação, 
internação, evolução médica, prescrição 
e alta hospitalar.

HOSPITAL IPIRANGA
Outra unidade beneficiada pela 

parceria entre Fundação do ABC e 
Governo do Estado é o Hospital Ipi-
ranga. Também em janeiro de 2021, 
a FUABC deu início ao gerenciamen-
to de 10 novos leitos de UTI e de um 
Centro de Triagem, com equipes multi-
disciplinares de plantonistas e diaristas 
para o funcionamento ininterrupto e 
atendimento exclusivo aos casos de 
Covid-19. O objetivo é fortalecer a rede 
pública de saúde na assistência ade-

quada aos pacientes, com a garantia 
de acolhimento humanizado, atenção 
qualificada e eficiente.

Em 2020, a FUABC já havia atu-
ado no Hospital Ipiranga em contrato 
emergencial semelhante firmado em 
abril e encerrado em outubro. Com o 
avanço da pandemia no início deste 
ano, a entidade foi novamente acio-
nada para ampliar a oferta de leitos e 
de serviços contra a doença.

CHM de Santo André, Hospital Mário Covas e Hospital de Urgência de SBC 
integram os trabalhos

Fotos: Google Street View

EM ANDAMENTO

Pesquisa é realizada em universidade da Suíça e, no Brasil, testes de eficácia são 
conduzidos por pesquisadores do Centro Universitário FMABC
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São monitorados cerca de 100 pacientes que receberam alta médica do Hospital Estadual Mário Covas; 
objetivo é investigar a extensão dos danos respiratórios

MedABC cria ambulatório Pós-Covid-19 
para pacientes que foram internados

“A grande maioria dos 
pacientes que 

acompanhamos  
tem apresentado  

melhora da  
capacidade pulmonar, 

redução da falta 
de ar e do uso 

de medicações” 

Médico assistente 
do Ambulatório 

de Pneumologia 
da FMABC, 
Dr. Franco 

Chies Martins

Parceria entre as disciplinas de 

Infectologia e Pneumologia do Centro 

Universitário Faculdade de Medicina 

do ABC (FMABC) resultou na criação 

de um ambulatório multidisciplinar ex-

clusivo para atendimento de pacientes 

que foram internados com diagnósti-

co grave de Covid-19. Atualmente o 

serviço faz o monitoramento de cerca 

de 100 pacientes que receberam alta 

médica do Hospital Estadual Mário 

Covas (HEMC), em Santo André, e 

que apresentaram a forma grave da 

doença com internação em Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI).

O objetivo da iniciativa é avaliar 

a gravidade de cada caso, estudar 

possíveis sequelas pulmonares, a ne-

cessidade de fisioterapia respiratória, 

realizar avaliação da função pulmonar, 

entre outras ações. Mediante neces-

sidade, o próprio médico que autori-

za a alta médica no HEMC realiza o 

encaminhamento do paciente para a 

Unidade de Referência para Doen-

ças Infecciosas Preveníveis (URDIP) 

da FMABC, que posteriormente faz 

o agendamento junto ao serviço de 

Pneumologia do Centro Universitário.

Os principais sintomas apresen-

tados em alguns pacientes após o 

tratamento da Covid-19 são tosse, 

falta de ar e cansaço. O comprome-

timento respiratório causado pela 

multiplicação do vírus nas células 

dos alvéolos pulmonares pode oca-

sionar pneumonia e quadros graves 

de insuficiência respiratória. Além do 

acompanhamento com infectologistas 

e pneumologistas, os pacientes con-

tam com o atendimento do setor de 

Reabilitação Pulmonar da FMABC. O 

trabalho multidisciplinar pode alcan-

çar a melhora dos sintomas, o uso 

de menos medicamentos e a redução 

de sobrecarga na função cardíaca. A 

equipe é formada por fisioterapeutas, 

educador físico, psicólogo, nutricionis-

ta e terapia ocupacional.

“Atendo pacientes que já se cura-

ram há meses do vírus, mas que ainda 

apresentam alterações nos exames de 

tomografia, sintomas leves ou modifi-

cações cardiorrespiratórias. Busquei 

detalhamento científico na literatura 

médica, e não encontrei informações 

precisas. Por isso, decidimos estudar 

as características e a duração desses 

sintomas que demoram a se resolver, 

mesmo após a alta médica. O trabalho 

tornou-se objeto de estudo de uma 

pesquisa clínica que, em breve, sub-

meteremos para análise do Comitê 

de Ética em Pesquisa da FMABC”, 

explica o professor titular da discipli-

na de Pneumologia, Dr. Elie Fiss. A 

iniciativa conta com a participação do 

professor da cadeira de Infectologia, 

Dr. Olavo Munhoz, e do pneumologista 

e assistente do Ambulatório de Pneu-

mologia, Dr. Franco Martins.

“A Covid-19 causa inflamações 

que consomem muita musculatura 

dos pacientes. O resultado é a fra-

queza para desempenhar atividades 

diárias simples, como cozinhar, andar 

ou subir escadas. Os pacientes voltam 

a comer após a internação, ganham 

peso e gordura novamente, mas não 

melhoram a capacidade muscular 

respiratória, o que faz com que apre-

sentem cansaço contínuo e descon-

dicionamento físico. O diferencial do 

trabalho de reabilitação pulmonar é, 

ACOMPANHAMENTO

justamente, melhorar a qualidade de 

vida e devolver a autonomia. A grande 

maioria dos pacientes que acompa-

nhamos tem apresentado melhora da 

capacidade pulmonar, redução da falta 

de ar e do uso de medicações, como 

os corticoides”, explica o pneumolo-

gista Dr. Franco Martins.

O atendimento do Ambulatório 

Pós-Covid-19 da FMABC teve início 

em setembro, no próprio campus 

universitário. Além dos pacientes 

pré-selecionados do HEMC, o 

acompanhamento especializado 

pode ser indicado para pacientes 

já atendidos em outros ambulató-

rios da própria MedABC, mediante 

encaminhamento interno.

REABILITAÇÃO PULMONAR

Vinculado à disciplina de Pneumo-

logia do Centro Universitário FMABC, 

o setor de Reabilitação Pulmonar é 

destinado principalmente a adultos e 

idosos portadores de bronquite crôni-

ca, enfisema pulmonar, DPOC, asma 

e outras patologias pulmonares. O 

trabalho contínuo de reabilitação pro-

move melhoras da força muscular, da 

qualidade de vida e na independência. 

Os grupos frequentam o espaço duas 

ou três vezes por semana – segundo 

a necessidade – e têm atividades em 

bicicleta ergométrica, esteira, além de 

alongamento, palestras educativas e 

práticas de reeducação postural para 

fortalecimento de membros superio-

res e inferiores. Durante a pandemia, 

também foi adotado o serviço de “Tele 

Reabilitação”, com orientações virtuais 

sobre exercícios e demais atividades 

aos pacientes.
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Autoridades durante solenidade na FUABC

Elaine Idalgo, da FitesaDr. Fernando Luiz Affonso Fonseca,  
vice-reitor da FMABC

Secretária de Saúde de Mauá,  
Célia Bortoletto

Luiz Zacarias, vice-prefeito de Santo André, 
e Flavio Chantre, da Braskem

A presidente da FUABC, Dra. Adriana 
Berringer Stephan

Itens serão destinados aos profissionais de saúde da FUABC que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 
nos municípios de Santo André e Mauá

Fundação do ABC recebe doação de 1 milhão 
de máscaras da Braskem, Fitesa e Grendene

A Fundação do ABC, que ge-
rencia diversos serviços públicos 
de saúde no Estado de São Paulo, 
recebeu a doação de um milhão 
de máscaras cirúrgicas. Os itens 
serão destinados aos profissionais 
que atuam na linha de frente de com-
bate à Covid-19 em equipamentos 
de saúde nos municípios de Santo 
André e Mauá.

A cerimônia simbólica de entrega 
foi realizada dia 24 de fevereiro, na 
sede da FUABC, seguindo todos os 
protocolos de proteção e segurança, 
com a participação da presidente 
da FUABC, Dra. Adriana Berringer 
Stephan; do vice-reitor do Centro 
Universitário FMABC, Dr. Fernando 
Fonseca; do gerente de Relações 
Institucionais da Braskem no Su-
deste, Flávio Chantre; da controller 
da Fitesa em Jacareí e Cosmópolis, 
Sra. Elaine Idalgo; da secretária de 
Saúde de Mauá, Célia Bortoletto; do 
vice-prefeito de Santo André, Luiz 
Zacarias; e do vice-presidente da 
FUABC, Dr. Luiz Mario Pereira de 
Souza Gomes.

“Só temos a agradecer pela ini-
ciativa e o enorme esforço destas 
três empresas em nos ajudar. Para 
a FUABC, esta doação tem um valor 
inestimável. Certamente fará a dife-
rença no combate à Covid-19 no dia 
a dia destes profissionais. Acima de 

SOLIDARIEDADE

tudo, é um ato de amor à vida e de 
responsabilidade social”, declarou 
a presidente da Fundação do ABC, 
Dra. Adriana Berringer Stephan.

A ação é resultado da parceria 
entre Braskem, Fitesa e Grendene. A 
Braskem doou o polipropileno (PP), 
matéria-prima para a Fitesa produzir 
o nãotecido, base para a fabricação 
das máscaras. Já a Grendene usou 
sua expertise para confecção dos 
equipamentos de proteção.

“É um momento desafiador para 
todos nós e é muito importante que 
haja união para continuarmos en-
frentando juntos essa pandemia. Os 
profissionais da saúde que estão 
na linha de frente são verdadeiros 
heróis e nós precisamos apoiá-los. 
É mais do que um ato de solidarie-
dade e de cidadania”, disse Flávio 
Chantre, gerente de Relações Ins-
titucionais da Braskem.

“Essa solenidade não é um 

momento feliz, infelizmente, diante 
da situação que o País vive. Mas, 
sentimos que fazemos parte da so-
lução, mesmo que seja uma gota 
em um oceano. Agradecemos muito 
a oportunidade de estarmos aqui e 
desejamos muita saúde a todos”, 
disse Elaine Idalgo, da Fitesa. 

No caso da Braskem, trata-se da 
segunda vez que a empresa reali-
za doações às unidades de saúde 
gerenciadas pela FUABC em meio 

à pandemia. Em agosto de 2020, 
a empresa viabilizou a doação de 
mais de 46.300 frascos de 500 ml de 
álcool líquido 70° INPM. A iniciativa 
ocorreu em parceria com a Coperal-
cool, marca que pertence ao Grupo 
MPR / Álcool Ferreira e Companhia 
Nacional de Álcool (CNA), em con-
junto com os fornecedores Raízen 
(licenciada da marca Shell), Plimax, 
Alemolde, Grupo Mirassol, CCL e 
Bras-Onda.
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DESAFIOS

Meses de novembro e dezembro foram os mais críticos da pandemia, com mais de 40% de positividade para as amostras analisadas

Laboratório da Medicina ABC atinge a marca 
de 200 mil exames de Covid-19 realizados

O Laboratório de Análises 
Clínicas do Centro Universitário 
Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) atingiu neste fevereiro 
a marca de 200 mil exames de 
Covid-19 realizados. Instalada 
no campus universitário em 
Santo André, a unidade deu 
início em março de 2020 aos 
testes para detecção do novo 
coronavírus, atuando em par-
ceria com as cidades de São 
Bernardo e São Caetano. No 
mês seguinte, o Instituto Adolfo 
Lutz credenciou o laboratório 
do ABC, dispensando os resul-
tados de contraprova. Desde 
então, municípios de diversas 
partes do Estado passaram a 
contar com o serviço para suprir 
a grande demanda por testes.

Atualmente são analisados 
cerca de 30.000 exames por 
mês, sendo 65% do tipo RT- 
PCR e 35% de sorologia (teste 
rápido, ELISA e eletroquimio-
luminescência). Desde o início 
da pandemia, 10 cidades já es-
tabeleceram convênios com o 
Centro Universitário FMABC 
para exames de Covid-19: San-
to André, Ribeirão Pires, Mauá, 
Cajamar, Caieiras, Franco da 
Rocha, Francisco Morato e 
Mairiporã, além de São Bernar-
do e São Caetano. A parceria 
mais recente foi firmada em 
novembro com o Contrato de 
Gestão São Mateus, da Funda-
ção do ABC, para atendimento 
à rede assistencial localizada 
na Zona Leste da Capital.

POSITIVIDADE DOS 
CASOS
De acordo com o vice-reitor 

e coordenador do Laboratório 
de Análises Clínicas da FMA-
BC, Dr. Fernando Luiz Affonso 

Fonseca, os meses de novem-
bro e dezembro foram os mais 
críticos da pandemia. “Entre 
maio e junho, recebíamos 
amostras de famílias inteiras 
positivas para a doença. Era 
algo assustador e a positivida-
de dos casos no Laboratório 
chegou a 40% nessa época. 
Com o passar do tempo, os ín-
dices foram caindo em sintonia 
com o aumento das medidas 
de isolamento social, atingindo 
taxas de 20% em setembro e 
outubro”, recorda.

Porém, a chegada do final 
do ano e o relaxamento das 
medidas preventivas pela 
população fez com que os nú-
meros decolassem novamente. 
“A positividade teve aumento 
expressivo em novembro e 
dezembro, superando 41% 
das amostras que analisamos. 
Em alguns dias, as coletas de 
São Mateus chegaram a 60% 
de positividade, enquanto em 
Mauá passaram de 80%”.

PAPEL SOCIAL
Ratificando seu papel 

social, desde julho de 2020 o 
Laboratório mantém parceria 
com o Governo do Estado para 
realização de exames sem cus-
tos adicionais. “Fomos procu-
rados pelo Estado e aceitamos 
ajudar. O volume de testes era 
muito grande e passamos a 
receber as amostras e os rea-
gentes aqui na FMABC. Ana-
lisamos cerca de 300 exames 
por dia encaminhados pelo Ins-
tituto Adolfo Lutz e emitimos os 
resultados em no máximo 48 
horas”, detalha Fonseca.

Ao todo, o Laboratório de 
Análises Clínicas do Centro Uni-
versitário FMABC contabilizou 

Atualmente são analisados cerca de 30 mil exames por mês

Resultados são disponibilizados em até 48 horas

580 mil exames em janeiro de 
2021, sendo aproximadamente 
30.000 de Covid-19. São 350 
funcionários diretos atuando no 
local. “O trabalho de Análises 
Clínicas é fundamental no com-
bate à pandemia, não somente 
para o diagnóstico da doença, 
mas também para o monitora-
mento dos pacientes internados, 
que seguem realizando exames 
periódicos para verificação da 
carga viral”, explica o vice-reitor.

METODOLOGIA 
PRÓPRIA
A equipe do Laboratório da 

FMABC iniciou em janeiro de 
2020 a padronização de me-
todologia própria para exames 
de RT-PCR e enviou o pedido 
de credenciamento ao Instituto 
Adolfo Lutz, que avaliou o pro-
tocolo utilizado, a condução da 
reação, a coleta das amostras e 
a forma como é feita a extração 
do material genético-viral. O pro-

cesso foi aprovado e o Centro 
Universitário passou a realizar, 
em março do ano passado, exa-
mes para São Caetano e São 
Bernardo, cujos resultados posi-
tivos ainda eram enviados para 
contraprova no próprio Adolfo 
Lutz. Posteriormente, em abril, 
o credenciamento foi publicado 
no Diário Oficial. Desde então, 
os casos positivos são notifica-
dos diretamente à Secretaria de 
Estado da Saúde, sem neces-

sidade de contraprova. Já os 
testes sorológicos – modalidade 
que inclui os testes rápidos – 
começaram em abril de 2020.

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, Ma-
theus Perez, Katharyna Gois 
e Marina Peres.
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RECONHECIMENTO

Ao todo, quatro funcionários se despediram da instituição e receberam homenagens da Reitoria

Centro Universitário FMABC tem novos professores eméritos
O Centro Universitário FMABC, 

em Santo André, tem dois novos 
“Professores Eméritos”: os titulares 
das disciplinas de Clínica Geral, Dr. 
Orsine Valente, e de Endocrinologia, 
Dr. Fadlo Fraige Filho. No final de ja-
neiro, ambos foram homenageados 
e se despediram da instituição, após 
mais de quatro décadas de serviços 
prestados à escola. A indicação para 
recebimento do título de “Professor 
Emérito” foi aprovada em reunião do 
Conselho Universitário em 5 de feve-
reiro. O título, uma honraria concedida 
a membros do corpo docente que se 
destacaram na produção acadêmica, 
será entregue pela Reitoria em data 
a ser definida. A aposentadoria com-
pulsória ocorre pelo fato de ambos 
terem completado 75 anos de idade.

“Só tive alegrias. Recebi durante 
43 anos todas as homenagens e tí-
tulos que um professor pode receber 
na carreira médica. Tive o privilégio 
de ter três filhos formados nesta ins-
tituição, sendo dois deles professores. 
Por isso, aproveito para agradecer a 
todo ensinamento que foi dado aos 

meus filhos como alunos. Aos que 
permanecem, desejo saúde e energia 
para colocar cada vez mais a nossa 
instituição no lugar que ela merece 
no cenário médico do Estado de São 
Paulo”, disse Dr. Orsine Valente.

Na mesma ocasião, Dr. Fadlo 
aproveitou para deixar sua mensagem 
de gratidão ao Centro Universitário e 
demais professores titulares. “São 47 
anos. Dediquei a minha vida a esta 
faculdade, desde os primórdios. Agra-
deço a todos e deixo um abraço aos 
meus pares titulares. Estarei sempre 
à disposição e espero que, daqui para 
frente, possamos colaborar com a fa-
culdade e com a Medicina de outras 
formas”.

Durante a homenagem, o reitor 
do Centro Universitário, Dr. David 
Uip, destacou a importância da tra-
jetória histórica dos docentes e suas 
contribuições no cenário acadêmico e 
profissional. “Este Centro Universitário 
não abre mão daqueles que sempre 
nos lideraram e das pessoas que dedi-
caram as suas vidas a esta instituição. 
Ambos mudaram de posição em razão 

Homenagem aos professores titulares de Endocrinologia e Clínica Geral

Sr. Benedito Domingos de SouzaProf. Dr. Orsine ValenteProf. Dr. Fadlo Fraige Filho

Coordenador do Centro Cirúrgi-
co de Dermatologia do Centro Uni-
versitário Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) e professor do ser-
viço de Dermatologia da FMABC, 
Dr. Francisco Le Voci tomou posse 
em fevereiro como novo presidente 
da Associação Brasileira de Cirurgia 
da Restauração Capilar (ABCRC), 
associação sem fins lucrativos que, 
desde 2003, reúne dermatologistas 
e cirurgiões plásticos dedicados ao 
estudo e à prática de cirurgias de 
restauração capilar.

Formado em Medicina pela 
FMABC em 1989, o especialista em 
tratamento clínico e cirúrgico da queda 
de cabelos é o primeiro dermatolo-

gista que presidirá a entidade, até então 
apenas dirigida por cirurgiões plásticos. 
Hoje, a instituição reúne 281 associados 
das duas áreas. “É com muito orgulho, 
honra e senso de responsabilidade que 
assumo a presidência desta entidade para 
o próximo biênio. Ao longo dos anos, os 
dermatologistas conquistaram espaço na 
associação. Atualmente temos uma ótima 
convivência com os cirurgiões plásticos, de 
modo que as duas especialidades se com-
pletam e trabalham constantemente de 
maneira harmoniosa”, disse o professor.

Entre os principais desafios da nova 
gestão estão a continuidade da criação 
de conteúdos científicos aos associados, 
com foco em atualização de conheci-
mento, e a orientação da população em 

geral sobre a importância da escolha de 
um bom profissional para tratamento 
da alopecia – doença inflamatória que 
provoca a queda de cabelos, também 
conhecida como calvície. “O que ocorre 
hoje é o que chamamos de invasão de 
especialidade. Existem profissionais de 
outras áreas, inclusive não médicos e até 
de fora do Brasil, que se aventuram em 
fazer tratamentos clínicos e cirúrgicos 
de alopecias sem preparo adequado, 
com divulgação de notícias incorretas, 
propagandas enganosas, tratamentos 
não aprovados e técnicas discutíveis. 
Por isso, será um grande desafio desta 
sociedade alertar e conscientizar a popu-
lação sobre os riscos à saúde”.

Para ajudar a combater a desinfor-

mação, a entidade tem buscado o re-
conhecimento definitivo pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) para que tais 
procedimentos da área sejam de exclusi-
va responsabilidade de dermatologistas 
e cirurgiões plásticos. O processo conta 
com respaldo da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD) e da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). 
“Todos os passos sempre estão alinha-
dos às nossas ‘sociedades-mães’, para 
que possamos construir uma trajetória 
continuamente alinhada à ciência, ao 
bem-estar dos pacientes e à ética médi-
ca”, pontua Dr. Francisco Le Voci.

Mais informações sobre a entidade e 
atividades da área podem ser acessadas 
pelo site www.abcrc.com.br.

Professor do serviço de Dermatologia 
da FMABC, Dr. Francisco Le Voci 

BIÊNIO 2021-2022

Docente da MedABC assume Presidência da Associação 
Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC)

de uma formalidade, mas continua-
rão participando de outras formas do 
nosso Centro Universitário. Em meu 
nome, da FMABC, e de cada um dos 
titulares, deixamos um abraço afetivo 
e muita gratidão”, agradeceu o reitor.

MAIS HOMENAGENS
Outros dois funcionários do Centro 

Universitário FMABC foram homena-
geados em suas despedidas da insti-
tuição, por também terem atingido a 
idade para aposentadoria. O primeiro 
é o auxiliar do Laboratório de Parasi-
tologia, Benedito Domingos de Souza, 

funcionário da instituição desde 2007. 
O outro é o pesquisador do Labora-
tório de Delineamento de Estudos e 

Escrita Científica da FMABC, Cláudio 
Leone, que prestou serviços durante 
cinco anos. 

REFERÊNCIA
Formado na 16ª turma do curso 

de Medicina do Centro Universitário 
FMABC, Dr. Francisco Le Voci cursou 
duas especializações na instituição: 
em Dermatologia e em Cirurgia Der-
matológica. Também acumula título 
de mestre em Dermatologia pela Fa-
culdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP) e mais de 20 
anos de expertise nas áreas de trata-
mento e cirurgia de restauração capilar, 
sendo membro efetivo de sociedades 
médicas nacionais e internacionais. 
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A Fundação do ABC acaba 
de publicar portfólio com infor-
mações variadas sobre suas 
áreas de atuação, indicadores 
de gestão, responsabilidade 
corporativa, detalhamento 
das unidades gerenciadas e 
destaque para a atuação da 
entidade e de seus mais de 26 
mil colaboradores no combate 
à pandemia de Covid-19. Com 
20 páginas, o material de divul-
gação é um compêndio de 
dados históricos e atuais 
que retrata o que é a 
FUABC, sua im-
portância regio-
nal e a franca 
expansão da 
instituição no 
Estado de 
São Paulo, 
onde é res-
p o n s á v e l 
pela gestão 
de  d ive r -
sos serviços 
públicos de 
saúde em 14 
municípios, em 
parceria com pre-
feituras e Governo do 
Estado. Dedicada inte-
gralmente ao ensino, pes-
quisa, gestão e à assistência 
à saúde, a entidade acumula 
mais de 50 anos de expertise 
nessas áreas.

Em meio à pior pandemia 
registrada nas últimas déca-
das, a FUABC ocupou lugar 
de destaque e protagonismo 
na saúde pública regional e 
estadual. O material detalha a 
atuação da entidade no enfren-
tamento ao novo coronavírus, 
quando contratou mais de 4 

mil novos funcionários dire-
tos, abriu cerca de 800 leitos 
exclusivos para tratamento da 
doença e geriu assistencial e 
administrativamente cinco hos-
pitais de campanha. Além des-
se conteúdo, há espaço para a 
relevante atuação do Laborató-
rio de Análises 
Clíni-

c a s 
d o  C e n t r o 
Universitário Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC), 
que firmou convênio com 10 
municípios paulistas para reali-
zação de exames de detecção 
da Covid-19. No local, são ana-
lisadas por dia cerca de 900 
amostras.

No âmbito de Recursos Hu-

manos, o destaque fica por con-
ta da evolução anual no número 
de colaboradores diretos. Entre 
2015 e 2020 o crescimento foi 
de 22%, saltando de 21.489 fun-
cionários para 26.214. No por-
tfólio, o gráfico da área exem-
plifica os números anuais de 

todo o período. 
Já os 

i n d i -
cadores finan-

ceiros contemplam a evolução 
contábil da entidade dos últimos 
anos, o aumento de 97% no nú-
mero de fornecedores ativos (de 
10.371 para 20.395), entre ou-
tros índices.

Recentes projetos implan-
tados pelas áreas técnicas da 
Mantenedora também tiveram 

espaço para divulgação no ma-
terial. São os casos do serviço 
de Ouvidoria da FUABC, que 
teve início em agosto de 2020 
e é destinado à população e 
colaboradores internos; do lan-
çamento da ferramenta de Bu-
siness Intelligence, conhecida 
pela sigla B.I., plataforma que 
integra indicadores de gestão 
de todos os serviços de Saúde 
geridos pela FUABC; além do 

Planejamento de Controle 
Orçamentário (PCO), 

cujo objetivo é o 
controle financeiro 

de todas as uni-
dades da FUA-

BC, com foco 
na prevenção 
de eventuais 
déficits nos 
contratos. 
Instrumento 
d e  C o m -
p l i a n c e , 
governança 

corporativa e 
transparência 

são outros temas 
abordados.

Por fim, o por-
tfólio dedica algumas 

páginas que reúnem as 
inúmeras premiações da en-
tidade, o volume de atendi-
mentos assistenciais, o mapa 
de atuação no Estado de São 
Paulo e uma detalhada linha 
do tempo com fatos marcantes 
desde a criação da FUABC, em 
1967. O material será enviado 
ao Conselho Curador da FUA-
BC e às unidades gerenciadas. 
Também está disponível para 
acesso on-line pelo site: https://
is.gd/J3HJoi. 

Material também destaca a atuação regional e estadual da FUABC no 
combate à pandemia de Covid-19

Portfólio 2021 da FUABC detalha 
indicadores e revisa importância 

histórica da entidade

INSTITUCIONAL

No dia 9 de fevereiro aconteceu o “Talk Show: Promoção 
e prevenção cardiovascular na infância e adolescência”, or-
ganizado pela Regional ABCDM da Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo (SOCESP). O evento virtual contou 
com a participação de dois docentes do Centro Universitário 
Faculdade de Medicina do ABC (FMABC): o professor titular 
da disciplina de Cardiologia e Presidente do Departamento de 
Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 
Dr. Antonio Carlos Palandri Chagas, e a médica assistente da 
disciplina de Cardiologia, Dra. Carla Janice Baister Lantieri.

O talk show discutiu o tema junto aos especialistas em 
cardiologia, às universidades e à sociedade civil, com objetivo 
de promover assuntos ligados aos cuidados da saúde do 
coração, principalmente para a população leiga no assunto. 
“A doença cardiovascular é conhecida por apresentar o 
maior índice de mortalidade no mundo. Isso se dá, em par-
te, pelos fatores de risco modificáveis, como o tabagismo, 
sedentarismo, obesidade, hipertensão arterial, colesterol 
e triglicérides elevadas, diabetes e o estresse, que levam 
à aterosclerose (doença que prejudica as artérias), e que, 
por sua vez, provoca doenças cardiovasculares”, explica a 
Dra. Carla Lantieri.

“Como se trata de uma doença progressiva, que se 
desenvolve ao longo dos anos, a prevenção cardiovascular 
deve ser iniciada na fase mais precoce da vida. Quanto antes 
forem feitas intervenções, melhores serão os resultados a 
longo prazo”, alerta o Dr. Antonio Carlos Palandri Chagas. O 
encontro foi moderado pelo presidente da Regional ABCDM 
da SOCESP, Dr. Kamal Yazbek Jr., e pelo tesoureiro da 
SOCESP, Dr. Rogerio Krakauer. 

Evento teve participação do professor titular da disciplina de 
Cardiologia da FMABC, Dr. Antonio Carlos Palandri Chagas

MedABC participa de  
‘Talk Show’ sobre doenças 

cardiovasculares na  
infância e adolescência

ATUALIZAÇÃO

Ao todo, 
são 20 

páginas de 
conteúdo da 
Mantenedora
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SANTO ANDRÉ

Acreditada desde 2018, unidade atende aos padrões e requisitos de segurança do paciente e excelência em gestão

Hospital Estadual Mário Covas recebe
recertificação da acreditação ONA 3

O Hospital Estadual Mário Covas 
(HEMC), em Santo André, teve homo-
logada em 6 de fevereiro a recertifi-
cação da acreditação da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA) “Nível 
3 - Acreditado com Excelência”. Além 
de avaliar os critérios de segurança, 
gestão integrada dos processos e 
excelência em gestão, o reconheci-
mento da ONA demonstra os ciclos de 
melhorias e maturidade institucional 
da unidade. 

Com foco na segurança do pa-
ciente e melhoria contínua dos proces-
sos, a instituição passou por avaliação 
detalhada por meio de uma IAC - Ins-
tituição Acreditadora Credenciada, 
além de uma equipe de avaliadores 
habilitada pela ONA. Eles buscaram 
evidências de conformidade com os 
padrões do Manual Brasileiro de Acre-
ditação nas diversas áreas, incluindo a 
gestão organizacional, a qualidade e 
a segurança na assistência prestada.

De acordo com o superintendente 
técnico da ONA, Dr. Péricles Cruz, 
a certificação de uma organização 
de saúde através da acreditação é o 
reconhecimento de que a instituição 
atende aos rigorosos padrões que a 
metodologia exige.  Em mais de 20 
anos de atuação, a ONA já certificou 
várias organizações de Saúde. “A 

Integrantes da diretoria do HEMC

Profissionais do Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas II - 
Baixada Santista (IIER-BS), no 
Guarujá, receberam moção de ho-
menagem na Câmara Municipal. O 
movimento, aprovado na sessão 
ordinária de 2 de fevereiro, tem 
por finalidade “agradecer aos pro-
fissionais pela dedicação, carinho 
e profissionalismo que atenderam 
os pacientes e seus familiares, 
sempre dando uma palavra de 

apoio, de esperança e conforto em 
todos os casos, recuperados ou que 
vieram a óbito. A humanização de 
nossos profissionais de saúde con-
tou muito para o atendimento dos 
Guarujaenses”.

A iniciativa, de autoria da vereadora 
Sirana Bosonkian, oficializa e congratula 
os profissionais de saúde pelo traba-
lho de relevância desenvolvido desde 
o início da pandemia de Covid-19. O 
presidente da Câmara, José Nilton 

Lima de Oliveira, enviou nesta semana 
o comunicado de aprovação da moção 
001/2021 à unidade da FUABC.

Além do IIER-BS, no documento 
também são citadas outras estruturas 
hospitalares do município, como o 
Hospital Santo Amaro, Hospital Don 
Domênico, Hospital Guarujá, Unidade 
de Pronto Atendimento Professor Dr. 
Matheus Santamaria (UPA Rodoviária), 
além do Hospital de Campanha da Base 
Aérea de Santos. Iniciativa visa agradecer aos profissionais de Saúde do município pelo combate à pandemia

GUARUJÁ 

Profissionais do Emílio Ribas são homenageados pela Câmara Municipal 

acreditação do Hospital Estadual Má-
rio Covas é válida por dois anos e será 
acompanhada por nossos avaliadores 
por meio de visitas periódicas de ma-
nutenção. O processo de acreditação 
é de caráter voluntário e educativo, 
não configurando uma fiscalização. No 
decorrer da avaliação, todas as áreas 
da instituição são visitadas e mais de 

1,7 mil requisitos verificados antes da 
homologação da acreditação”, explica.

“Estamos muito satisfeitos com 
a acreditação em excelência nível 3, 
pois demonstra a dedicação e o com-
promisso de nossa instituição com a 
assistência prestada aos nossos pa-
cientes. Nosso desafio não terminou, 
continuamos a trabalhar para desen-

volver e implementar ações de me-
lhoria contínua em toda a instituição, 
visando primordialmente a segurança 
do paciente”, destaca o diretor-geral 
do HEMC, Dr. Desiré Carlos Callegari.

Ao confirmar a homologação da 
acreditação, conquistada inicialmen-
te em 2018, o gerente de Qualidade 
do hospital, enfermeiro Rodrigo Al-

veti Brolo, enfatizou que, embora o 
momento seja de enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, o Hospital Es-
tadual Mário Covas conseguiu superar 
as significativas mudanças repentinas 
na estrutura da assistência à saúde e 
manteve foco e gestão para garantir 
a qualidade e a segurança do serviço 
ao paciente. 
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A docente selecionou uma série de exercícios que podem ser executados por qualquer 
pessoa, com autorização de um médico especialista, e que servem de estímulo para 

quem quer criar uma rotina em casa e não sabe por onde começar:

SAÚDE E BEM-ESTAR

Vice-coordenadora do curso de Fisioterapia da FMABC, Dra. Alessandra Biagi aponta benefícios e sugere exercícios para fazer em casa

Especialista dá dicas sobre como manter o 
corpo ativo durante a pandemia

Uma rotina diária de exercícios 
pode trazer benefícios não só físicos, 
como psicológicos, além de provocar 
sensação geral de bem-estar. Por mo-
tivos como esses, é extremamente 
importante combater o sedentarismo – 
mal que, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), já 
atingia 40,3% de toda a população 
brasileira adulta até o final de 2019, 
antes mesmo da pandemia. Com o 
distanciamento social, as opções para 
movimentar o corpo sem colocar a 
si mesmo e aos outros em risco de 
contaminação são mais limitadas e 
podem aprofundar esse quadro.

A vice-coordenadora do curso 
de Fisioterapia do Centro Universi-
tário Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), Dra. Alessandra Cristina 
Biagi, alerta para os prejuízos cau-
sados pelo sedentarismo. “Além de 
provocar dores por desequilíbrio no 
sistema musculoesquelético devido à 
falta de força muscular, a ausência de 
exercícios acentua os vícios corporais 
de acordo com a forma com que a 
pessoa senta, deita ou trabalha em 
home office”, afirma. Essa fraqueza 
muscular pode desencadear outros 
problemas de saúde que não são 
apenas de caráter físico.

Porém, é possível reverter essa 
situação incluindo a prática de exer-
cícios físicos à rotina do dia a dia. De 
acordo com a Dra. Alessandra Biagi, 
além de aumentar a força muscular e 
a capacidade de equilíbrio, diminuindo 
o risco de quedas, manter o corpo em 
movimento melhora o desempenho do 
metabolismo, o controle da pressão ar-
terial e, para os diabéticos, o controle 
do nível glicêmico. “O mais importante 
de tudo é a quantidade e variedade de 
hormônios liberados ao exercitar-se, 
que aliviam a tensão, a ansiedade e 
a fadiga, trazendo ao indivíduo uma 
sensação de bem-estar”, completa a 
vice-coordenadora do curso de Fisio-
terapia da FMABC.

Existem formas muito simples que 
não exigem preparo físico de atleta 
nem equipamentos sofisticados para 
praticar exercícios dentro de casa. 
Inclusive, de acordo com um ranking 
divulgado neste ano sobre tendências 
fitness mundiais para 2021, treinos 
com o peso do corpo figuram entre 
os principais movimentos para o ano. 
A lista foi desenvolvida com base em 
estudo realizado pelo Colégio Ameri-
cano de Medicina do Esporte (ACSM, 
em inglês) e está disponível no site: 
https://is.gd/5Pz4wg.

1) Alongamento do pescoço: Apoiar a mão direita 
na lateral esquerda da cabeça por cima e puxar para 
baixo em direção ao ombro direito. Fazer o mesmo com 
o lado oposto e finalizar com as duas mãos na parte 
de trás da cabeça, puxando para baixo com o queixo 
em direção ao colo. Contar até 20 em cada um dos 3 
exercícios e repetir 3 vezes cada um.

2) Fortalecimento de ombros: Em pé e com um 
halter em cada mão (pode ser substituído por uma 
garrafa pequena e cheia de água), posicione-os ao 
lado do corpo com as palmas das mãos viradas para 
você. Eleve o braço levemente flexionado até a linha 
dos ombros e desça até que os halteres encostem 
ao lado do corpo. Faça duas séries de 10 repetições.

3) Fortalecimento do bíceps: Em pé e com um 
halter em cada mão, posicione-os ao lado do corpo 
com as palmas da mão viradas para você. Mantendo o 
cotovelo fixo ao lado do tronco, inicie a subida da carga 
rotacionando o punho. Suba até que o antebraço toque 

o bíceps e desça a carga até a posição inicial. Faça um 
braço de cada vez, duas séries de 10 repetições cada.

4) Alongamento das pernas: Deite-se com a barriga 
para cima, flexione a perna direita e puxe o joelho em 
direção ao queixo sem mover a cabeça ou pescoço. 
Conte até 20 e repita o movimento com a outra perna. 
Repita três vezes a série em cada perna.

5) Fortalecimento abdominal: Deite-se com a bar-
riga para cima, posicione as mãos atrás da cabeça e 
eleve o tronco com o olhar fixo em um ponto do teto 
para não forçar o pescoço. Retorne à posição inicial 
e faça duas séries de 10 repetições.

6) Agachamento: Em pé, com os pés ligeiramente 
afastados, estique os braços à frente do corpo e una 
as mãos para estabelecer o equilíbrio. Mantenha as 
costas retas e desça o suficiente para manter as coxas 
paralelas ao chão. Retorne à posição inicial e faça duas 
séries de 10 repetições.
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São Bernardo encaminha 
ampliação de parceria na Saúde 

com a Fundação do ABC

NOVIDADE

Prefeitura criará Complexo de Saúde, que terá o Centro Universitário FMABC 
como grande parceiro estratégico

A Prefeitura de São Bernardo do Cam-
po e a Fundação do ABC ajustam deta-
lhes para a ampliação da bem-sucedida 
parceria na área da Saúde. Está prevista 
para as próximas semanas a assinatura 
de um Termo de Cooperação para criação 
do “Complexo de Saúde do Município de 
São Bernardo do Campo - CSMSBC”, que 
contará com a expertise técnica do Centro 
Universitário Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC).

A ideia do Complexo de Saúde de 
São Bernardo não é de hoje. O modelo 
começou a ser formatado há cerca de dois 
anos. Em novembro de 2019, foi aprovado 
pelo Conselho de Curadores da Fundação 
do ABC, mas não avançou em 2020 em 
função da pandemia de Covid-19 e dos 
esforços iniciais estarem direcionados à 
readequação dos serviços de Saúde.

A entrega do Hospital de Urgência, o 
início da campanha de vacinação contra 
a Covid-19 e a rede de saúde totalmente 
estruturada para o combate à pandemia 

permitiram que o tema retornasse à pauta 
neste 2021.

PARCERIA TRIPARTITE
O Complexo de Saúde do Município de 

São Bernardo do Campo será construído 
a partir de parceria tripartite: Município, 
FUABC e Centro Universitário FMABC. 
Para isso, a Prefeitura de São Bernardo 
unificará os dois contratos de gestão que 
mantém com a Fundação do ABC – um 
para o Complexo Hospitalar da cidade e 
outro para serviços de Saúde diversos, 
como Atenção Básica, Saúde Mental, Ur-
gência e Emergência.

A parceria terá como base três verten-
tes: assistência, estágios e pesquisa. A 
expectativa é de que o Centro Universitário 
FMABC atue amplamente em todos eles, 
a partir da expertise de mais de 50 anos 
nessas áreas e da incontestável compe-
tência do corpo técnico e dos professores-
-doutores que estão à frente das disciplinas 
e especialidades.

Nessa mesma linha, o Complexo de 
Saúde de São Bernardo buscará conti-
nuamente a ampliação da qualidade dos 
serviços prestados, com alinhamento de 
processos assistenciais e parcerias com 
organizações especializadas em sistemas 
de certificação e acreditação, assegurando 
os resultados esperados para cada etapa 
do atendimento à população.

EVOLUÇÃO
O Termo de Cooperação está em fase 

final de elaboração para assinatura dos 
três entes envolvidos. Em seguida, terão 
início os ajustes técnicos nos contratos de 
gestão da Fundação do ABC para adequa-
ção dos planos operativos ao novo modelo 
proposto. Paralelamente, será redigido o 
Regimento Interno do Complexo de Saúde, 
que acompanhará integralmente os com-
promissos assumidos pela Fundação do 
ABC junto ao Ministério Público do Estado 
de São Paulo em Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) assinado em 2019.

Ideia do Complexo de Saúde de São Bernardo surgiu em 2019, quando foi aprovada pelo Conselho de Curadores da FUABC

Foto: Gabriel Inamine/PMSBC

As prefeituras do ABC Paulista têm se mobilizado para 
dar andamento à campanha de vacinação contra a Covid-19, 
iniciada em janeiro. Em São Caetano, a Prefeitura já aplicou a 
primeira dose da vacina em 99,06% da população acima de 90 
anos, segundo levantamento divulgado em 19 de fevereiro. Além 
disso, 90,41% das pessoas acima de 85 anos começaram a ser 
vacinadas e também já receberam a primeira dose.

A cidade tem cerca de 1.390 moradores acima de 90 anos. Destes, 
1.377 (o que corresponde a 99,06%), já receberam a primeira dose da 
vacina. Já dos 2.326 idosos com idade entre 85 e 89 anos, 2.103 (o que 
corresponde a 90,41%) já começaram a ser vacinados e aguardam o 
intervalo para receber a segunda dose e serem imunizados.

O idoso que será vacinado pode optar em agendar sua 
imunização pelo sistema Drive-Thru ou nas unidades de saúde. 
A cidade já vacinou, com a primeira dose, 14.540 pessoas, 
entre profissionais da linha de frente de hospitais públicos e 
privados; idosos asilados e cuidadores de Instituições de Longa 
Permanência (ILPIs); idosos acamados; coveiros, funcionários 
de funerárias e velórios; e idosos acima de 84 anos. 

SANTO ANDRÉ
Moradores de Santo André com 84 anos ou mais que não 

se vacinaram contra a Covid-19 ainda podem ser imunizados no 
sistema Drive-Thru. É necessário fazer agendamento no site psa.
santoandre.br/vacinacovid, onde o munícipe tem acesso às datas 
e horários disponíveis. A vacinação está acontecendo na Craisa 
(acesso pelo portão 5, da rua Varsóvia), Estádio Bruno Daniel 
(Rua 24 de maio - Vila América) e no estacionamento do Grand 
Plaza Shopping (Avenida Industrial, 600, com acesso pelo portão 
do Centro Empresarial). Quem não tem a possibilidade de ir de 
carro pode ligar ou ir à unidade de saúde mais próxima e fazer 
o agendamento para a vacinação. A campanha de imunização 
contra a Covid-19 em Santo André teve início dia 19 de janeiro. 
Desde então, até o dia 22 de fevereiro, foram aplicadas 44.224 
doses, sendo 35.314 de primeira dose e 8.910 da segunda dose. 

SÃO BERNARDO
A Prefeitura de São Bernardo iniciou em 12 de fevereiro a 

aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos 
indígenas da etnia Guarani, residentes em duas aldeias na região 
do pós-Balsa. Esse público, de aproximadamente 100 indígenas, 
foi imunizado dia 10 de fevereiro. Em paralelo, a Administração 
continua com o processo de imunização com a segunda dose 
dos profissionais de Saúde. Já a vacinação dos idosos de 85 
a 89 anos segue sendo realizada em domicílio pelas equipes 
da Atenção Básica do município. Até meados do mês, 1.806 
idosos desta faixa etária haviam sido vacinados na cidade. O 
agendamento é feito pelo telefone por profissionais das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) onde o morador possui cadastro. 

Prefeituras do ABC 
se mobilizam 

em campanhas de 
vacinação

COMBATE À PANDEMIA
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Projeto Rondon da FMABC inova para
manter as atividades durante a pandemia

AÇÃO SOCIAL

Em ano atípico, projeto manteve atuação e fortaleceu relações com a comunidade do Morro da Kibon, em Santo André

O isolamento social provocado 
pela Covid-19 ofereceu uma série de 
desafios para a realização de projetos 
sociais in loco, que exigem a intera-
ção com comunidades e intervenção 
presencial. Dessa forma, o ano de 
2020 foi especialmente desafiador 
para docentes e discentes membros 
do Núcleo Rondon de Extensão Co-
munitária (NUREC) do Centro Univer-
sitário Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) que, desde 2017, atuam em 
defesa dos direitos à saúde, moradia, 
alimentação, lazer e cultura no Morro 
da Kibon, em Santo André.

Desde março de 2020, porém, 
o projeto foi forçado a suspender a 
maior parte de suas atividades pre-
senciais em decorrência do surto de 
transmissão da Covid-19. Frente às 
novas circunstâncias, a coordenadora 
discente do NUREC e aluna do curso 
de Terapia Ocupacional, Giovanna 
Carnelós Buzeto, conta que os mem-
bros do projeto se viram obrigados 
a pensar em formas inovadoras de 
manter os laços com a comunidade. 
“Começamos a gravar vídeos que 
foram publicados nas redes sociais 
e compartilhados com os grupos da 
comunidade, trazendo informação de 
forma lúdica e reforçando os vínculos, 
além de colocar os rondonistas como 
parceiros diante desse enfrentamento 
do vírus”, explica Giovanna.

A iniciativa foi importante no 
combate à onda de Fake News que 
ameaça todo o País, além de manter 
proximidade entre o projeto e mora-
dores da região. “O ano de 2020 foi 
atípico, mas não perdemos o contato 
com a comunidade. Em nossas ações, 
priorizamos a doação de alimentos 
e de produtos de higiene, além da 
criação de vídeos socioeducativos e 
de saúde para orientar a população 
com informações baseadas em dados 
científicos”, explica a coordenadora 
docente do NUREC e professora da 
disciplina de Saúde Coletiva da FMA-
BC, Dra. Silmara Conchão.

As parcerias existentes no território 
desempenharam papel fundamental 
para a manutenção das ações ao longo 

Integrantes do Projeto Rondon da FMABC

do ano. É o caso do Centro Cultural 
da Resistência Andreense (CECRAN), 
localizado no Morro da Kibon, que 
apoiou a divulgação das campanhas 
por meio das redes sociais. O grupo 
“Quem Ama Abraça” esteve ao lado do 
NUREC durante todo o ano, além de 
outros parceiros como a organização 
Ajudaê, a ONG Irmã Marli e o grupo da 
Guiomar Magalhães, que contribuíram 
para as campanhas de arrecadação 
de Natal. Em dezembro, mais de 120 
crianças da região foram presenteadas 
com sacolinhas de Natal que continham 
panetones, roupas, calçados, meias, 
roupa íntima, brinquedos, chocolates 
e produtos básicos de higiene, como 
sabonete, escova e pasta de dente. 
Para 2021, a professora prevê a priori-
zação de campanhas de arrecadação e 
a continuidade da reconstrução da sede 
do CECRAN, devastada pelas chuvas.

INTERAÇÃO DIGITAL
O período de distanciamento 

social também serviu para fortale-
cer a presença digital do NUREC. 
Foram organizados eventos de 
formação direcionados aos alunos 
do Centro Universitário FMABC 
para discussão de temas como 
saúde coletiva, representatividade 
racial e saúde mental. Além dis-
so, rondonistas participaram de 
lives e compartilharam vivências 
e aprendizados adquiridos com o 
projeto. “Contribuir com o Rondon 
me fez ver que podemos fazer a 
diferença, por exemplo, na vida de 
uma criança, dando um apoio para 
a realização de um sonho que ela 
acredita não ser possível”, afirma a 
coordenadora discente do NUREC 
e aluna do curso de Enfermagem da 
FMABC, Kauane Vieira de Oliveira.

A professora Silmara Conchão 
também resume as frentes do Proje-
to Rondon desde a sua criação, bem 
como o impacto das atividades na vida 
da população e dos alunos. “Além de 
oferecer assistência de saúde, atua-
mos para combater a fome e fortale-
cer a cidadania e a auto-organização 
daquela comunidade para que haja 
desenvolvimento local. Trabalhamos 
para que as famílias vivam ali por op-
ção, e não por falta de alternativa”, 
afirma. Em relação à atuação dos 
alunos da FMABC, a docente des-
taca a importância do engajamento 
social. “O projeto desenvolve futuros 
profissionais da saúde extremamente 
propositivos, ativos e com potencial 
criativo fortalecido para lidar com as 
diferenças sociais”, analisa.

O projeto iniciou suas atividades 
locais em 2013, quando atuava com 

as populações na região de Parana-
piacaba e Parque Andreense. Hoje 
o trabalho é realizado no Morro da 
Kibon e na região baixa do Campo 
Guaraciaba, em Santo André, onde 
200 famílias são assistidas.

PROJETO RONDON
O objetivo do Projeto Rondon, 

presente em todo o País, é desen-
volver ações que tragam benefí-
cios permanentes às comunidades 
parceiras por meio da melhoria do 
bem-estar social e da capacitação 
da gestão pública. Além disso, busca 
integrar universitários à realidade dos 
municípios, dando a eles o sentido 
de responsabilidade social e coletiva 
em prol da cidadania, do desenvol-
vimento e da defesa dos interesses, 
contribuindo com a formação acadê-
mica dos estudantes. 
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AME de Sorocaba busca certificação ONA
PLANEJAMENTO

Processo para alcançar a qualificação foi retomado após início da gestão da FUABC, em novembro

O Ambulatório Médico de Espe-
cialidades (AME) de Sorocaba, gerido 
pela Fundação do ABC, retomou as 
tratativas para conquistar a acredi-
tação nível 1 junto à Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), en-
tidade não governamental e sem fins 
lucrativos que certifica a qualidade de 
serviços de saúde no Brasil, com foco 
na segurança do paciente. 

A certificação “ONA 1 – Acredita-
do”, que tem validade de dois anos, é 
concedida às unidades de saúde pú-
blicas ou privadas que cumprem ou 
superam 70% dos padrões de qua-
lidade e segurança estipulados pela 
entidade. São avaliadas todas as áreas 
de atividades da instituição, incluindo 
aspectos estruturais e assistenciais. 

“O processo que já vinha sendo 
desenvolvido, agora, foi retomado. 
Por isso, o setor de Qualidade do 
AME Sorocaba realizou visita técnica 
na unidade do AME Santo André, 
que também pleiteia a certificação 

e já possui todos os seus proces-
sos dentro dos padrões da FUABC. 
O primeiro esboço de cronograma 
foi apresentado tendo como meta a 
certificação ainda em 2021. Com a 
força estratégica de uma entidade 
como a FUABC, benchmarking in-
terno e alto comprometimento dos 
gestores locais, temos expectativas 
bastante positivas quanto à rapidez 
do processo”, explica a Assistente 
de Qualidade do AME Sorocaba, 
Caroline Machado Rosa. 

A ONA é responsável pelo de-
senvolvimento e gestão dos padrões 
brasileiros de qualidade e segurança 
em saúde. Desde 1999, a organiza-
ção trabalha para que as instituições 
de saúde no Brasil adotem práticas 
de gestão e assistenciais que levem à 
melhoria do cuidado para o paciente. 
Além da ONA 1, as demais certifi-
cações emitidas pela entidade são 
“ONA 2 – Pleno” e ONA 3 – Acredi-
tado com Excelência”. Ambulatório atende a moradores de 48 municípios da região

Em comemoração ao Carnaval, o 
Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Sorocaba promoveu nos dias 
15 e 16 de fevereiro uma oficina de 
confecção de máscaras. Com foco no 
início do projeto de humanização da 
unidade, a proposta buscou a integra-
ção entre os colaboradores por meio 
de uma atividade lúdica e realizada em 
duplas. Foram premiados os autores 
das três máscaras mais criativas, elei-
tos por meio de votação da Diretoria 
e Coordenação. Os prêmios incluíram 
vale-presente, vale-almoço em restau-
rante da cidade e cesta de chocolate.

AME SOROCABA
Em novembro de 2020, a Funda-

ção do ABC ampliou a bem-sucedida 
parceria com o Governo do Estado 

Unidade organiza oficina de máscaras de Carnaval
INTEGRAÇÃO

Premiações incluíram vale-presente e cesta de chocolate Vencedores foram eleitos por votação da Diretoria

de São Paulo e assumiu a gestão do 
AME Sorocaba. Inaugurada em dezem-
bro de 2013, a unidade tem por objeti-
vo atender com alta resolutividade ao 
déficit regional de serviços em regime 
ambulatorial. Recebe exclusivamente 
usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e abrange 48 municípios da região, 

totalizando 2.457.760 habitantes.
A assistência é voltada à investigação 

diagnóstica e orientação terapêutica nos 
ambulatórios clínicos, e resolução cirúrgica 
nos ambulatórios cirúrgicos. Oferece 5.200 
consultas médicas mensais – ou 62.400 
no ano – divididas entre primeira consulta, 
interconsulta e consulta subsequente. São 

20 especialidades médicas no total.
Com centro cirúrgico próprio, o AME 

Sorocaba realiza 5.280 cirurgias ambu-
latoriais por ano. Também oferece 2.400 
consultas e sessões não médicas por 
mês nas áreas de Enfermagem, Farmá-
cia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutri-
ção. Anualmente são mais de 159.097 

exames auxiliares de diagnóstico e 
terapêutica em 30 diferentes áreas, 
entre as quais análises clínicas, pa-
tologia e citopatologia, ecocardiogra-
ma, endoscopia, eletrocardiograma, 
holter, teste ergométrico, exames 
oftalmológicos, eletroneuromiografia 
e colonoscopia.
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Segunda parte da vacinação teve início dia 15 de fevereiro

Imunização seguiu protocolos de distanciamento e segurança

Funcionários do CHM de 
Santo André recebem  

segunda dose da Coronavac

Unidade ganha mais  
20 leitos de UTI para  

pacientes com Covid-19

VACINAÇÃO REFORÇO

Cidade amplia capacidade de leitos para  
tratamento da doença 

A Prefeitura de Santo André come-
çou a aplicar dia 15 de fevereiro a se-
gunda dose da vacina Coronavac nos 
profissionais do Centro Hospitalar Mu-
nicipal de Santo André (CHM-SA). As 
vacinas fazem parte do lote de 16.808 
doses recebidas pelo município dia 10 
de fevereiro, sendo que 11.360 foram 
destinadas à essa finalidade.

Os profissionais que atuam no 
hospital e estão diretamente na linha 
de frente de atendimento aos pacien-
tes com Covid-19 foram imunizados 
dia 16, sem a necessidade de agen-
damento. A convocação é feita por 
setores. “Estamos prestes a concluir 
a primeira etapa de vacinação dos 
profissionais de saúde que estão na 
linha de frente. Até que todos estejam 
vacinados, não mediremos esforços 
para conseguir mais doses e ampliar 
a vacinação aos demais públicos, 
de acordo com o Plano Nacional de 
Imunização”, destaca o prefeito Paulo 
Serra.

Além dos profissionais da linha 
de frente, Santo André está aplicando 
a primeira dose da vacina contra a 
Covid-19 em assistentes sociais, biólo-

Santo André criou 20 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) para tratamento de pacientes com Covid-19. Os leitos foram 
instalados no Centro Hospitalar Municipal (CHM), que passa a contar 
com 82 leitos de UTI Adulto e dois leitos de UTI Infantil para pacientes 
infectados pelo coronavírus. O município possui ainda outros 40 leitos 
de Suporte Ventilatório UTI instalados nos dois hospitais de campanha 
e cinco leitos no Hospital da Mulher.

"O planejamento e a infraestrutura de Santo André vem garantindo 
atendimento a todos os andreenses e capacidade hospitalar instalada 
ao longo de toda pandemia. Mesmo com a desmobilização do Hospital 
de Campanha Bruno Daniel, não nos desfizemos dos leitos, realocando-
-os na nossa rede. Agora, com a crescente dos casos, em resposta ao 
período de festas de fim de ano, nos antecipamos e criamos mais 20 
leitos de UTI, aptos a receber pacientes que necessitem de suporte 
ventilatório", assegurou o prefeito Paulo Serra.

O município se mantém estruturado para o atendimento aos pa-
cientes, uma vez que foi o primeiro da região a montar hospitais de 
campanha, mantendo dois em operação (Pedro Dell’Antonia e UFA-
BC). Na área hospitalar, há também o CHM e o Hospital da Mulher, 
estruturados para receberem pacientes que necessitem de internação.

“Os 20 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para 
atendimento à Covid-19 estão prontos e já foram habilitados pelo 
Governo do Estado”, explicou o secretário de Saúde, Márcio Chaves 
Pires. Santo André conta ainda com um Centro de Enfrentamento à 
Covid-19, além do suporte de UPAs e Unidades de Saúde para assis-
tência, encaminhamento e diagnóstico da doença.

CHM-SA passa a contar com 82 leitos de UTI Adulto
gos, biomédicos, profissionais de edu-
cação física, enfermeiros, farmacêuti-
cos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
médicos, veterinários, nutricionistas, 
odontólogos, psicólogos e terapeutas 
ocupacionais que comprovem víncu-
lo/atuação em estabelecimentos de 
saúde. Munícipes entre 85 e 89 anos 
também estão sendo vacinados.

Até 16 de fevereiro, Santo André 
já havia vacinado 28.123 pessoas. A 
imunização contra a Covid-19 é pla-
nejada segundo a disponibilidade das 
remessas do Ministério da Saúde. À 
medida que mais doses são enviadas 
ao município, novas etapas do crono-
grama e públicos-alvo da campanha 
serão divulgadas.

Fotos: Divulgação/PSA
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