
Nova parceria firmada entre a FUABC e o Governo do Estado de São Paulo, o Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília iniciou suas atividades 
em 11 de abril e é dedicado exclusivamente aos casos de Covid-19. Ao todo, a unidade, localizada no Centro de São Paulo, terá cerca de 

900 profissionais e 180 leitos, que serão abertos gradativamente. Inauguração contou com a presença do governador João Doria. Págs. 8 e 9
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Fundação do ABC assume gestão do Hospital 
Estadual Metropolitano Santa Cecília, em SP

Omar Matsumoto/PMSBC
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MENSAGEM

NOVIDADE

Chegaremos lá. Acreditem!

Santo André cria novo ponto de vacinação 
‘drive thru’ contra a Covid-19 

Foram dias e noites de trabalho 
e mais trabalho. Reformas, ade-
quações, higienização, instalação 
de equipamentos, visitas técnicas, 
recebimento de materiais e muitos 
outros detalhes para colocar em 
operação um hospital de grande 
porte, com dez andares e destinado 
a casos graves de Covid-19.

No dia 11 de abril internamos o 
primeiro paciente – que já teve alta, 
inclusive. Neste momento, bateu o 
sentimento de dever cumprido. De 
gratidão a todos os envolvidos. E 
também de responsabilidade ainda 
maior. Afinal, passamos a receber 
os doentes e o hospital, de fato, 
exercia seu papel no enfrentamento 
à pandemia.

Paralelamente aos esforços 
no Santa Cecília, as equipes do 
AME Sorocaba e do AME Santo 

Foram 15 dias de muito traba-
lho. Certamente um dos maiores 
desafios que a Fundação do ABC 
já assumiu em toda sua história. 
Uma quinzena entre o dia em que 
recebemos as chaves do Hospi-
tal Estadual Metropolitano Santa 
Cecília e a admissão do primeiro 
paciente internado. Os esforços, 
na verdade, iniciaram bem antes, 
com a equipe de projetos determi-
nada a atender às demandas do 
Governo do Estado e a apresentar 
a melhor proposta, não apenas le-
vando em consideração questões 
econômicas, mas tendo como ponto 
de partida a humanização da assis-
tência, a empatia, o acolhimento de 
pacientes e familiares.

Nosso projeto foi considerado 
“ousado” e vencemos. É motivo de 
orgulho para a FUABC o Governo 

André também trabalhavam duro 
para colocar seus hospitais de 
campanha em funcionamento. Em 
Sorocaba, o primeiro paciente deu 
entrada em 8 de abril. Em Santo 
André também já está tudo pron-
to, com o serviço à disposição da 
regulação estadual.

Agradeço a todos os envolvidos 
nesses projetos e também aos que 
atuam nos demais serviços em que 
a Fundação do ABC está à frente. 
Equipes assistenciais, administra-
tivas, setores de apoio, terceiros, 
enfim, todos que vestiram a camisa 
e aceitaram desafiar a Covid-19, 
derrotar o vírus desconhecido, lutar 
pela vida de cada paciente, vencer 
o medo e as dificuldades pessoais, 
superar o cansaço e contribuir para 
o final da pandemia. Chegaremos 
lá! Obrigada a todos vocês.

do Estado ter confiado este Hos-
pital de Campanha de 180 leitos, 
900 funcionários e de importância 
incomensurável no combate à pan-
demia, no esforço conjunto para 
salvar vidas. Desde que pegamos 
as chaves, não paramos mais!

Dra. Adriana Berringer Stephan
PRESIDENTE DA FUABC
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(Hospital Anchieta, Hospital Municipal Universi-
tário, Hospital de Clínicas, Hospital de Urgência, 
e Hospital e Pronto-Socorro Central); Complexo 
Hospitalar Municipal de São Caetano (Hospital 
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Emergências Albert Sabin, Hospital São Caetano, 
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Municipal de Saúde e UPA 24 Horas Engenheiro 
Julio Marcucci Sobrinho); Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II do Guarujá; Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário (CHSP); Contrato de Ges-
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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; 
Editoração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio 
Operacional (Textos e Fotos): Eduardo Nas-
cimento, 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.

Santo André passou a contar dia 
24 de abril com um novo ponto de va-
cinação contra a Covid-19 em formato 
‘drive thru’. O Atrium Shopping, na Vila 
Homero Thon, será o quinto local da 
cidade a receber estrutura para que os 
munícipes possam ser imunizados sem 
precisar sair do carro.

“Mais um ‘drive thru’ aberto para 
otimizar a vacinação em Santo André. 
Continuamos buscando por mais doses, 
ampliando e antecipando a vacinação 
dos públicos prioritários para garantir 
proteção e cuidado às pessoas. A es-
trutura de mais um local de vacinação, 
desta vez no Atrium Shopping, nos ga-
rante manter com agilidade e eficiência a 
imunização contra a Covid-19”, afirmou 
o prefeito Paulo Serra.

Assim como nos outros ‘drive thru’, é 
necessário realizar agendamento no site 
psa.santoandre.br/vacinacovid. A vacina-
ção no Atrium terá início com aplicação 

de primeira dose em munícipes com 64 
anos e profissionais da educação básica 
com idade superior a 47 anos.  

O Atrium Shopping fica na Rua 
Giovanni Battista Pirelli, 155. O acesso 
ao drive se dá pela avenida Alexandre 
de Gusmão, s/nº, no estacionamento 

do piso G2. Nos dias 24 e 25 de abril, 
o funcionamento teve início às 8h com 
horário estendido até as 19h.

Os outros quatro ‘drive thrus’ da 
cidade ficam no Paço Municipal (Pra-
ça IV Centenário, no Centro), Craisa 
(acesso no portão 5 pela rua Varsóvia, 

em Santa Teresinha), Estádio Bruno 
Daniel (localizado na rua 24 de Maio, na 
Vila América) e Grand Plaza Shopping 
(Avenida Industrial, 600, com acesso 
pelo portão do Centro Empresarial). To-
dos funcionaram das 8h às 19h até 25 
de abril e das 8h às 17h após esta data. 

Estacionamento no Atrium Shopping é o quinto local de imunização neste formato na cidade

Divulgação/Atrium 
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Donativos da ‘Campanha de Inverno’ entregues em agosto do ano passado

Em ação durante pandemia, grupo distribui 350 garrafas de água

Voluntários da FMABC doam marmitas a famílias carentes

Projeto é coordenado pelo Departamento de Assistência e Previdência (DAP) da FMABC e visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social

MedABC organiza campanha de arrecadação 
de doações para compra de cestas básicas

O Departamento de Assistência e 
Previdência (DAP) do Centro Univer-
sitário Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), formado por estudantes do 
2º e 3º anos do curso de Medicina, está 
promovendo uma campanha benefi-
cente de combate à fome na região do 
ABC. Até dia 9 de maio, o grupo estará 
arrecadando doações em dinheiro para 
a compra de pelo menos 500 cestas 
básicas, que têm custo individual de 
R$ 39. A campanha tem como objetivo 
combater o agravamento da situação 
de fome provocada nacionalmente pela 
pandemia de Covid-19.

Os mantimentos serão destinados 
às famílias que passam por atendimen-
tos nos ambulatórios da FMABC, fun-
cionários da equipe de Higienização da 
FMABC e familiares, ao GRAAC (Grupo 
de Apoio ao Adolescente e à Criança 
com Câncer), além de nove comunida-
des, sendo oito no Grande ABC: Morro 
da Kibon e Vila Sacadura Cabral, em 
Santo André, Terra Prometida, Morro 
do Macaco, Jardim Ruyce, Naval, Eldo-
rado e Comunidade da Coca, em Dia-
dema, além da comunidade Caminho 
de Luz – projeto que cuida de famílias 
de refugiados na região do bairro da 
Sé, na Capital.

“O projeto surgiu como forma de 
tentar sanar, mesmo que de maneira 
pontual, um problema que se agravou 
muito durante a pandemia. Há algum 
tempo a economia não apresenta sinais 
de melhora e muitos estão sendo afe-

SOLIDARIEDADE

tados por essa instabilidade. O número 
de pessoas em situação de rua au-
mentou, a taxa de desemprego subiu, 
muitos estabelecimentos comerciais 
tiveram que encerrar suas atividades 
e a população que vive em condições 
de insegurança alimentar chegou a 
níveis muito preocupantes. Tendo em 
vista esse cenário, decidimos promover 
uma campanha para arrecadação de 
cestas básicas para ajudar algumas 
das muitas famílias que se encontram 
nesta situação tão difícil. Todo pequeno 
gesto fará uma grande diferença”, disse 
o estudante de Medicina e presidente 
do DAP, Caio Henrique Bertoni.

A iniciativa tem apoio do Projeto 
Rondon da FMABC, que já realiza 
ações sociais no Morro da Kibon e na 
comunidade Terra Prometida. Caso 
a arrecadação alcance valor maior, o 
grupo pretende ampliar a quantidade 
de donativos. O depósito pode ser feito 
em conta corrente ou via PIX. Os dados 
para transferência estão disponíveis no 
Instagram do DAP (@dapmedicinaabc) 
ou na página no Facebook “DAP Medi-
cina ABC”. Atualmente o grupo conta 
com 43 membros na gestão, sendo 
que os alunos do 1º ano de Medicina 
atuam como voluntários.

AÇÕES NA PANDEMIA
Durante o ano passado foram or-

ganizadas quatro grandes campanhas 
de arrecadação pelo DAP da MedABC. 
Em agosto, em ação na Praça da Sé, 
na Capital, a ‘Campanha de Inverno’ 
arrecadou R$ 10 mil para aquisição 
de itens para doação às pessoas em 
situação de rua. O montante foi inves-
tido na compra de 350 marmitas, 350 
cobertores, 350 garrafas de água, kits 
de higiene, máscaras de proteção, ál-
cool gel, chocolates, entre outros itens.

Em outubro, dois projetos foram 
destinados às crianças: entrega de 
brinquedos para os pacientes do am-

bulatório de Pediatria da FMABC e 
arrecadação de livros para incentivo 
à leitura. Ao todo, foram cerca de 2.500 
livros e uma parte ainda será doada.

Por fim, em dezembro, a Campa-
nha de Natal foi promovida em par-
ceria com uma líder comunitária de 
Diadema, quando foram entregues 300 
sacolinhas contendo troca de roupa, 
brinquedo e kits de higiene pessoal 
para crianças de diversas comunidades 
carentes do município. Junto às saco-
linhas, também foram doadas cestas 
básicas às famílias.

Em paralelo às campanhas de arre-
cadação, o DAP realiza outros projetos 
que envolvem crianças e adultos por 
intermédio de palestras, bate-papo 
e debates sobre temas importantes 
e em evidência na sociedade, como 
racismo na medicina, saúde mental, 
além de fornecer orientações de saúde 
preventiva relacionadas a campanhas 
como Outubro Rosa e Novembro Azul.

Em 2021, na ocasião do Dia Inter-
nacional da Mulher, em março, foram 
arrecadados absorventes para mulhe-
res em situação de vulnerabilidade. Já 
no Morro da Kibon, em Santo André, 
foram distribuídos livros didáticos e 
roupas. Todas as ações são promovi-
das de acordo com normas sanitárias 
e protocolos de segurança contra a 
Covid-19.

O PROJETO
O DAP é um órgão sem fins lucra-

tivos vinculado à FMABC e responsá-
vel por realizar projetos e campanhas 
sociais que prestam auxílio às comu-
nidades carentes do Grande ABC. O 
objetivo é proporcionar aos voluntários 
contato com a medicina social para que 
tenham acesso à realidade cotidiana 
da população local. O projeto conta 
com pontos de entrega de doações em 
cidades da Grande São Paulo, Grande 
ABC e Campinas.
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Prefeito e secretário de Saúde em visita às instalações na unidade

Transformação de leitos de enfermaria em UTI foi possível após chegada de novos respiradores

Mudança válida desde início de abril permitiu ampliar de 19 para 30 número de leitos de UTI na unidade

Desde 27/03 atendimento de urgência e emergência no município é realizado nas 9 UPAs e no PA Taboão

Hospital Anchieta de São Bernardo 
amplia leitos de UTI

PS Central de São Bernardo passa a ser exclusivo para atendimento Covid-19

Em mais uma ação estratégica 
de enfrentamento à pandemia da Co-
vid-19, a Prefeitura de São Bernardo 
concluiu o processo de reestruturação 
do Hospital Anchieta. As mudanças na 
configuração do equipamento possibili-
taram, desde 10 de abril, que a unidade 
hospitalar passasse a contar com mais 
11 leitos de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI), permitindo o aumento na sua 
capacidade de atendimento para casos 
graves de pacientes com Covid-19.

Referência no atendimento de pa-
cientes com o vírus, o Hospital Anchie-
ta conta atualmente com 100 leitos, 
sendo 19 de UTI e 81 de enfermaria. 
Com a reestruturação, o complexo 
amplia sua capacidade de leitos de 
alta complexidade, passando a ter 30 
leitos de UTI e 70 de enfermaria.

Segundo o prefeito Orlando Mo-
rando, a modificação foi possível após 
a Administração municipal equipar o 
hospital com novos equipamentos de 
alta complexidade, como respiradores, 

permitindo transformar leitos de enfer-
maria em UTI. “Graças ao empenho 
da nossa equipe da Saúde vimos que 
era possível equipar leitos até então 
de enfermaria, com aparelhos de alta 
complexidade, garantindo esse refor-
ço de vagas na UTI. Uma mudança 
estratégica que amplia a capacidade 
de atendimento de casos graves, em 
um momento da pandemia em que 
a maior demanda é justamente nas 
UTIs. Com isso, chegamos a quase 
200 leitos de UTI para pacientes com 
Covid-19”, pontuou o prefeito Orlan-
do Morando. O Hospital Anchieta foi 
devolvido à população há um ano e 
desde então tem prestado atendimen-
to exclusivo para pacientes diagnosti-
cados com a doença. 

Com as mudanças, São Bernardo 
passa a contar com 196 leitos de UTI 
e 341 de enfermaria, totalizando 537 
vagas exclusivas, distribuídas por todo 
o Complexo Hospitalar Municipal. A 
reestruturação ocorre após a rede 

Em mais uma ação emergencial 
de combate à Covid-19, a Prefeitura 
de São Bernardo transformou em 27 
de março o Hospital Pronto-Socorro 
Central, no Centro, em equipamento 
de portas fechadas, com atendimen-
to referenciado para o tratamento 
de casos de Covid-19. Dessa for-
ma, os atendimentos de urgência e 
emergência do município passam a 
ser realizados apenas nas nove Uni-
dades de Pronto Atendimento (UPAs) 
e no Pronto Atendimento (PA) Taboão. 
Com a mudança, o município amplia 
em 40 os leitos destinados às vítimas 
da doença, totalizando, neste primeiro 
momento, 554 leitos exclusivos para 
auxiliar no combate à pandemia.

O prefeito Orlando Morando expli-
ca que a medida emergencial foi ado-
tada após o estrangulamento da rede 

de atendimento para casos do novo 
coronavírus no município. “Nossa taxa 
de ocupação dos leitos de UTI che-
gou a 100% dia 25/03 e, de imediato, 
colocamos em prática essa mudança 
para ampliar nossa capacidade de 
atendimento. Estamos, há um ano, 
ampliando nossa estrutura de Saúde 
para atender à demanda criada por 
essa pandemia, com a abertura de 
dois hospitais permanentes, o Novo 
Anchieta e o Hospital de Urgência. 
Vivemos um momento crítico e preci-
samos, mais do que nunca, do apoio 
da população para que se protejam e 
protejam o próximo”, destaca.

Secretário da Saúde, Dr. Geraldo 
Reple Sobrinho ressalta que, com a 
transformação do PS Central, a uni-
dade funcionará com portas fechadas 
para o atendimento clínico referenciado 

e de pessoas contaminadas pela Co-
vid-19, assim como já ocorre com o 
Hospital Anchieta, Hospital de Urgência 
e Hospital de Clínicas. Neste caso, o 
ingresso dos pacientes nos equipa-
mentos ocorre após transferência às 
nove UPAs e PA Taboão.

“Esperamos conseguir um fôlego 
com essa ampliação de leitos, trans-
ferir os pacientes que hoje estão in-
ternados nas UPAs, ao mesmo tempo 
em que avançamos com a vacinação. 
Os atendimentos de urgência e 
emergência realizados nas UPAs que 
necessitarem de suporte clínico ou 
cirúrgico para avaliação e internação 
seguirão sendo encaminhados ao PS 
Central via ambulância, não mais porta 
aberta, quando a pessoa chega por 
meios próprios ao hospital”, explicou 
Dr. Geraldo.

REESTRUTURAÇÃO 

ADEQUAÇÃO

municipal de São Bernardo apresen-
tar queda na taxa de ocupação de 
leitos de enfermaria. Durante o perí-
odo emergencial, entre os dias 27 de 
março a 4 de abril, o recuo observado 
foi de 16%.

Para o secretário de Saúde, Dr. 
Geraldo Reple Sobrinho, a modifica-
ção adequa a estrutura hospitalar de 
São Bernardo para o atual cenário da 
pandemia, uma vez que os leitos de 
UTI são cada vez mais requisitados. 

“Entender a necessidade dos pacien-
tes acolhidos pela nossa rede neste 
momento da pandemia é fundamental 
para que possamos estruturar a rede 
municipal conforme a atual realidade”, 
pontuou.

Atualmente, o PS Central dispõe 
de 152 leitos, dos quais 31 já estão 
sendo utilizados para o tratamento de 
Covid-19. A transformação amplia em 
40 novos leitos para tratamento da 

doença. Dessa forma, o equipamento 
passou a funcionar com 192 leitos, 
sendo 176 de enfermaria (130 adulto 
e 46 infantil) e 16 de UTI (11 adulto 
e 5 infantil).

Ricardo Cassin/PMSBC

Omar Matsumoto/PMSBC
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Unidade é o principal equipamento 
hospitalar do SUS na cidade

Integração dos novos funcionários do Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília

Aumento é de 23% desde o início da pandemia; alta é impulsionada pela demanda nas unidades de saúde e novos contratos

Fundação do ABC alcança a marca 
de 27 mil colaboradores diretos

HISTÓRICO

Pesquisa com mais de 600 usuários registrou 99% de aprovação da equipe médica e 97% de satisfação com atendimento no PS

Referência em Mauá, Nardini atinge 96% de satisfação geral dos usuários

A Fundação do ABC, responsável pela gestão 
de serviços públicos de Saúde em 14 cidades do 
Estado de São Paulo, atingiu em abril a expressiva 
marca de 27 mil colaboradores diretos. Em com-
paração com janeiro do ano passado, antes do 
início da pandemia, a alta chega a 23%. À época, 
o índice era de 22 mil funcionários. Apenas em 
2021, entre janeiro e abril, foram contratados cerca 
de 800 novos funcionários.

A alta reflete a constante readequação dos 
serviços assistenciais exigida pela pandemia de 
Covid-19, que obrigou as unidades a reorganizar 
o atendimento em diversas frentes, com foco nos 
casos suspeitos e confirmados da doença. Muitas 
unidades, inclusive, passaram a atender exclusiva-
mente esses pacientes. O cenário confirma o prota-
gonismo da instituição no enfrentamento ao vírus. 
Atualmente, são gerenciados pelo menos 1.095 
leitos hospitalares dedicados exclusivamente ao 
tratamento de casos de Covid-19. O balanço ainda 
não contabiliza os novos leitos do Hospital Estadual 
Metropolitano Santa Cecília, recém-inaugurado em 
abril e que terá 60 leitos somente em sua primeira 
fase (ver mais abaixo).

O aumento do quadro de colaboradores passa 
pelo crescimento natural da demanda em áreas 
consideradas sensíveis, como as Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI), diretamente afetadas pela 
pandemia, além da necessidade de reposição de 
mão de obra em função de funcionários que fo-
ram contaminados e precisaram permanecer em 

quarentena. Já outros profissionais integram os 
grupos de risco e foram afastados das atividades.

NOVAS PARCERIAS
Os novos contratos firmados junto ao Governo 

do Estado de São Paulo, além de fortalecer e con-
solidar uma antiga parceria com o Poder Público, 
contribuíram decisivamente com a alta no número 
de funcionários da entidade. Entre os convênios 
mais recentes destaca-se o Hospital Estadual 
Metropolitano Santa Cecília, no Centro de São 
Paulo, inaugurado em 13 de abril. Com capacidade 
para abrigar 180 leitos, a nova unidade, em pleno 
funcionamento, contará com 900 funcionários. As 
alas serão abertas em etapas e até o fim de abril já 
serão 60 leitos, sendo 20 de UTI e 40 de enfermaria.

Além disso, em janeiro, a FUABC assumiu a 
gestão de 20 novos leitos de UTI em equipamentos 
estaduais de Saúde, sendo 10 no Hospital Ipiranga, 
em São Paulo, onde também gerencia o Centro de 
Triagem, e 10 no Hospital Geral de São Mateus 
Dr. Manoel Bifulco. A instituição já colabora com as 
atividades da unidade de São Mateus desde maio 
de 2020, quando foi firmado contrato para gerencia-
mento do atendimento de urgência e emergência 
do Pronto-Socorro Adulto. O convênio inicial tinha 
validade de 6 meses e foi prorrogado.

No caso do Hospital Ipiranga, a Fundação do 
ABC também já havia atuado na unidade em contrato 
emergencial semelhante firmado em abril e encer-
rado em outubro. Com o avanço da pandemia em 

Considerado o principal equipamento hos-
pitalar para atendimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em Mauá, o Hospital de Clínicas 
Dr. Radamés Nardini registrou 96% de satisfação 
geral dos usuários em pesquisa com mais de 
600 pacientes e acompanhantes que utilizaram 
os serviços da unidade em março. Referência 
regional também para os municípios de Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra, o Nardini integra 
o Complexo de Saúde de Mauá (COSAM), cuja 
gestão clínica e administrativa está sob respon-
sabilidade da Fundação do ABC.

Na área assistencial, pacientes e familiares 
avaliaram com 100% de satisfação o setor de 
Clínica Médica. A Clínica Cirúrgica registrou 94% 
e os atendimentos no Pronto-Socorro atingiram 
97%. A ala de Maternidade foi avaliada pelos 
usuários com 94% de satisfação, enquanto a 
Pediatria e a UTI Neonatal marcaram 89%.

No campo dos serviços, a alimentação 
oferecida aos pacientes apresentou 97% de 
satisfação, assim como o ambiente hospitalar. 
A equipe médica teve 99% de aprovação e a de 
Enfermagem 98%. A recepção aos usuários foi 
avaliada com 99%.

Os dados integram relatório referente à 
pesquisa de satisfação hospitalar de março de 
2021 e contemplam 601 usuários entrevistados 
pela equipe de Ouvidoria do Hospital Nardini. 
Conforme acordado no plano de trabalho com 
a Prefeitura de Mauá, a satisfação dos usuários 
deve ser mantida acima de 75%.

“Diante dos dados, fica claro o esforço de 
toda a equipe do Hospital Nardini para prestar a 
melhor assistência, com humanização e cuidado 
integral aos pacientes. Não apenas temos cum-
prido com as metas contratuais, mas estamos 
atingindo índices muito acima do que é exigido. 

Esses resultados positivos e o elevado índice de 
satisfação dos usuários ratificam que estamos no 
caminho certo e estimulam nossos colaboradores 
a buscar cada vez mais a excelência”, informa a 
diretora-geral do Complexo de Saúde de Mauá, 
Dra. Adlin Savino Veduato.

COVID-19
Desde o início da pandemia, o Hospital Nar-

dini se tornou referência para casos de Covid-19 
tanto para Mauá como para Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra. Em março deste ano, o equi-
pamento de saúde colocou em funcionamento 
10 novos leitos, ampliando a capacidade de 
atendimento a casos graves do novo coronavírus. 
Desde então, o Nardini passou a contar com 
70 leitos instalados contra a Covid-19, sendo 
40 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 30 
de enfermaria.

BALANÇO

2021, a FUABC foi novamente acionada para ampliar 
a oferta de leitos e de serviços contra a doença.

Outras três importantes parcerias, consolidadas 
ainda em 2020, trouxeram impacto no número de 
novos funcionários da instituição. Em novembro, 
a FUABC assumiu a gestão dos Ambulatórios 
Médicos de Especialidades (AMEs) de Sorocaba 
e de Santos, e do Polo de Atenção Intensiva (PAI) 
em Saúde Mental da Baixada Santista. Juntas, as 
unidades somam cerca de 400 novas admissões. 
Neste ano, o AME Sorocaba criou estrutura de 

hospital de campanha para atendimento aos ca-
sos de Covid-19, com instalação de 10 leitos. O 
serviço funciona separadamente do ambulatório, 
que permanece em atividade.

A FUABC também segue à frente da gestão de 
outros hospitais de campanha, centros de triagem 
e diversos serviços ligados ao enfrentamento da 
pandemia no sistema de saúde de cidades como 
Santo André, São Bernardo, São Caetano, Gua-
rujá, Mauá, Itatiba, Mogi das Cruzes, São Paulo 
(Capital) e Santos.
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A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 destinada aos 
funcionários do Centro Universitário 
FMABC, em Santo André, imunizou, 
ao todo, 879 funcionários diretos e 
indiretos entre janeiro e abril. Neste 
montante também estão incluídos 
alunos do 5º e 6º anos do curso de 
Medicina e do 4º ano do curso de 
Enfermagem, que realizam atendi-
mentos ao público em campos de 
estágio em diversos equipamentos 
de Saúde do ABC, além de moto-
ristas do Laboratório de Análises 
Clínicas da FMABC. Alunos que 
integram o programa de Pós-Gra-
duação, Mestrado e Doutorado da 
FMABC também foram imunizados.

Do total, 365 doses foram 
produzidas pela Sinovac/Institu-
to Butantan e outras 514 são da 
Oxford/AstraZeneca.

Entre os funcionários do Am-
bulatório de Especialidades da 
FMABC, responsável por cente-

nas de atendimentos diariamente, 
foram imunizados desde recep-
cionistas e médicos até equipes 
de higienização e manutenção. 
“Seguimos todas as diretrizes do 
Ministério da Saúde e conside-
ramos todos os colaboradores 
que estão em atendimento di-
retamente com pacientes, além 
dos grupos prioritários”, explica a 
enfermeira do Serviço de Contro-
le de Infecção Hospitalar (SCIH) 
da FMABC, Flaviane Kesia Ro-
drigues. Tanto o SCIH quanto o 
Ambulatório de Especialidades 
têm como coordenador médico o 
infectologista Dr. Marcello Magri.

O processo está sendo con-
duzido pela Reitoria da FMABC, 
com apoio da Fundação do ABC e 
das prefeituras de Santo André e 
São Caetano do Sul, além de São 
Bernardo, que vacinou os profis-
sionais do Centro Universitário 
que atuam na rede do município. 

CAMPANHA COLETIVA FORÇA-TAREFA

Foram imunizados desde recepcionistas, médicos e residentes até equipes de  
higienização e motoristas do Laboratório

Ação ocorreu em 21 de março,  
com sistema ‘drive thru’ montado no 

Parque da Juventude

Município completou 468 anos e já aplicou mais de 135 mil doses de imunizantes

Centro Universitário FMABC vacina 
879 colaboradores contra a Covid-19

Fundação do ABC 
apoia imunização 
de 1.800 idosos 

durante “Vacinaço” 
em Itatiba

A Prefeitura de Itatiba intensificou as ações 
de combate à Covid-19. Com apoio dos funcio-
nários da Fundação do ABC, foi realizada em 21 
de março (domingo) a maior ação de vacinação 
anti-Covid do município. Ao todo foram aplicadas 
mais de 1.800 doses em idosos entre 72 e 74 
anos. A ação no formato ‘drive thru’ ocorreu 
das 8h às 14h, no Parque Luis Latorre (Parque 
da Juventude).

A chegada de 2.140 doses da vacina Coro-
navac em 17 de março permitiu a organização do 
“Vacinaço”, que recebeu a população conforme 
horários pré-definidos: das 8h às 10h, para os 
nascidos em 1947; das 10h às 12h, nascidos 
em 1948; e das 12h às 14h, aos nascidos em 
1949. Graças ao sistema drive thru, os idosos 
foram imunizados dentro dos próprios carros, 
que tiveram a entrada no parque permitida com 
acesso pelo portão principal. A checagem de 
documentos e aplicação das vacinas ocorreram 
no pavilhão coberto e, na sequência, a saída 
pelo portão dos fundos.

O “Vacinaço” foi a forma encontrada para 
acelerar a vacinação em primeira dose desse 
público prioritário, em que a doença tem mais 
letalidade. Pelo menos 50 profissionais da Saúde 
estiveram envolvidos na ação, entre os quais os 
colaboradores da Fundação do ABC, parceira 
do município de Itatiba na área da Saúde.

Ismael Pereira, 68 anos, foi o munícipe de número 100 mil a  
receber a vacina contra a Covid-19

Foram aplicadas mais de 1.800 doses  
em idosos entre 72 e 74 anos

Santo André chega à marca de 100 mil vacinados 
contra a Covid-19 no aniversário da cidade

Dia 8 de abril, dia em que 
completou 468 anos, a cidade de 
Santo André ultrapassou a mar-
ca de 100 mil pessoas vacinadas 
contra a Covid-19. A Prefeitura 
começou a imunização no dia 19 
de janeiro e, desde então, tem 
se destacado como referência 
em agilidade e organização na 
aplicação de doses das vacinéas.

Até a data do aniversário, a 
Prefeitura vacinou 100.422 pes-
soas, o que equivale a aproxima-
damente 14% da população da 
cidade. Foram ao todo 135.567 
vacinas aplicadas, sendo 100.422 
aplicações de primeira dose e 
35.145 de segunda dose.

Ismael Pereira, de 68 anos, 
foi o munícipe de número 100 

mil a receber a vacina contra a 
Covid-19. Ele foi imunizado no 
dia 8, no ‘drive thru’ do Paço Mu-
nicipal. “Estou muito feliz e tenho 
muito orgulho desta cidade em 
que nasci”, comemorou o mora-
dor do bairro Santa Teresinha. 
“Todos precisam tomar a vacina. 
Não senti dor nenhuma. O coro-
navírus não é brincadeira, temos 
que tomar cuidado pois é coisa 
séria”, pontuou.

Até então, Santo André ha-
via recebido 166.528 doses de 
vacinas, tanto da Coronavac, 
produzida pelo Instituto Butantan, 
quanto da Oxford/AstraZeneca, 
produzida pela Fiocruz. A vacina-
ção beneficiou inicialmente pro-
fissionais de saúde que estavam 

8 DE ABRIL

Angelo Baima/PSA

na linha de frente de combate à 
Covid-19 nos hospitais de campa-
nha, Centro Hospitalar Municipal 
(CHM), Hospital da Mulher, nas 
seis Unidades de Pronto Atendi-
mento, além dos profissionais do 

Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU). As vacinas 
também foram distribuídas para 
o Hospital Estadual Mário Covas 
e para os hospitais privados do 
município.

A enfermeira Adriana Lira da Silva e Flaviane Kesia Rodrigues, 
enfermeira do SCIH da FMABC
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que garante maior segurança a todos, 
especialmente aos pacientes. Metade 
da população que utiliza os serviços do 
AME tem mais de 50 anos. Ou seja, é 
um público de risco e estamos tomando 
todos os cuidados necessários para 
que essa população siga com seus 
tratamentos sem riscos adicionais em 
função ao Hospital de Campanha”, ga-
rante o diretor-geral do AME Sorocaba, 
Marcos Paiva de Oliveira.

O primeiro paciente internado no 
Hospital de Campanha de Sorocaba 
recebe oxigênio da rede própria de ga-

ses do AME. Um tanque de oxigênio 
específico para o hospital foi instalado 
dia 9 de abril para suprir os 10 leitos de 
Covid-19, permitindo que a rede própria 
permaneça em stand by, como backup 
para qualquer tipo de eventualidade.

Conforme planejamento de ocu-
pação, os próximos pacientes serão 
encaminhados via CROSS ao longo de 
abril, mediante disponibilidade de insu-
mos, equipamentos e medicamentos.

“Desde o início, entendemos a 
filosofia da Fundação do ABC e o de-
sejo de fazer parte da solução nesta 

pandemia. Aceitamos esse desafio e 
todos os colaboradores se envolve-
ram nos processos e se empenharam 
no projeto, que culminou na abertura 
do Hospital de Campanha. Nos últi-
mos 30 dias, as equipes trabalha-
ram incansavelmente para que tudo 
estivesse pronto e conseguíssemos 
contribuir com os novos leitos de 
Covid-19 para Sorocaba e região. É 
gratificante perceber que esse esfor-
ço coletivo será compensado através 
de vidas salvas”, acrescenta Marcos 
Paiva de Oliveira.

PARCERIA

Primeiro paciente internado deu entrada em 8 de abril, via Central de Regulação Estadual

FUABC e Estado reforçam combate à Covid-19  
com Hospital de Campanha no AME Sorocaba

O Ambulatório Médico de Especia-
lidades (AME) de Sorocaba recebeu na 
noite de 8 de abril o primeiro paciente 
do Hospital de Campanha montado 
na unidade. O equipamento Estadual 
é gerido pela Fundação do ABC desde 
novembro de 2020 e foi selecionada 
pelo Governo do Estado para reforçar 
a rede de atenção destinada à inter-
nação de pessoas com a Covid-19. 
Ao todo são 10 leitos, sendo 8 de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) e 2 de 
enfermaria, cujas vagas são reguladas 
pela Central de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (CROSS).

Os atendimentos ambulatoriais 
foram mantidos no AME Sorocaba, 
que passou a contar com estrutura 
completamente apartada para a as-
sistência aos casos de Covid-19. “A 
vocação inicial do AME continua. Nosso 
ambulatório segue funcionando normal-
mente. Contudo, criamos um sistema 
híbrido na unidade, inclusive com en-
tradas diferentes para os pacientes do 
ambulatório e os casos de internação 
pelo novo coronavírus. Internamente, 
os fluxos também não se cruzam, o 

Doação de face shields pelo Rotary Club SorocabaAo todo são 10 leitos, sendo 8 de UTI e 2 de enfermaria 

O tanque de oxigênio do Hos-
pital Municipal de Mogi das Cruzes 
(HMMC) foi trocado dia 15 de abril 
pela empresa responsável pelo for-
necimento de gases, passando de 
4.950 para 9.870 m³. A capacidade 
ampliada é uma antiga solicitação 
da Prefeitura de Mogi das Cruzes 
que permitirá a instalação de novos 
leitos Covid-19. Desde o início da 
pandemia, o HMMC se transfor-
mou em principal referência para 
atendimento aos casos suspeitos 
e confirmados do novo coronavírus 
na região. 

O prefeito Caio Cunha esteve 
no local para acompanhar o proce-
dimento. “O novo equipamento tem 
o dobro da capacidade do antigo. 

É um avanço muito importante que es-
távamos esperando há algum tempo e 
que possibilita ampliarmos o número 
de leitos no Hospital Municipal, além de 
garantir mais segurança para pacientes 
e equipes”, explicou. 

Com a capacidade ampliada pelo 
novo tanque de oxigênio, a unidade po-
derá, nos próximos dias, abrir mais 45 
leitos públicos (30 de enfermaria e 15 de 
UTI) para atendimento Covid-19. Com 
isso, a unidade passará a contar com 
76 leitos de terapia intensiva e 100 de 
enfermaria, incluindo as acomodações 
implantadas na UnicaFisio, no prédio 
anexo.

O oxigênio é fundamental no tra-
tamento hospitalar de pacientes com 
a Covid-19. Isso porque o coronavírus 

REFORÇO

Hospital de Mogi dobra capacidade de fornecimento de oxigênio
Divulgação/PMMC

Sars-CoV-2 causa uma inflamação no 
pulmão que faz com que o órgão não 
consiga transferir, de forma eficaz, o oxi-
gênio que a pessoa respira para dentro 

do sangue e das células. Quando isso 
acontece, a saturação de oxigênio – a 
concentração dele no sangue – começa 
a cair. O percentual normal de satura-

ção fica entre 95% e 99%. Quando 
a pessoa não respira direito, esse 
índice cai e o aporte de oxigênio 
ajuda na recuperação. 

Ampliação permitirá a instalação de novos leitos Covid na unidade

DOAÇÃO DO ROTARY CLUB
No mesmo dia da inauguração 

do Hospital de Campanha do AME 
Sorocaba, a unidade recebeu a vi-
sita de representantes do Rotary 
Club Sorocaba para a doações 
de máscaras faciais do tipo “face 
shield”. Ao todo foram doadas 200 
peças do equipamento de proteção 
individual, que será utilizado pelas 
equipes assistências da unidade no 
atendimentos aos usuários.
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Gestores e equipes técnicas da FUABC e do Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília

O governador João Doria, o secretário de Saúde, Jean 
Gorinchteyn, e a presidente da FUABC, Dra. Adriana Berringer

Presidente da FUABC, Dra. Adriana Berringer, a diretora-geral do 
hospital, Dra. Sandra Giron Gallo, e o diretor técnico, Dr. José Carletti

Hospital de Campanha no Centro de São Paulo começou a funcionar em 11 de abril e estrutura inicial prevê 60 leitos – sendo 20 de UTI e 40 de enfermaria

Fundação do ABC e Governo do Estado inauguram 
Hospital Santa Cecília e ampliam combate à Covid-19

Paciente recebe alta e agradece assistência

Parceria entre a Fundação do ABC 
e o Governo do Estado de São Paulo, o 
Hospital Estadual Metropolitano Santa 
Cecília recebeu seu primeiro paciente às 
20h04 de 11 de abril. Dedicado exclusi-
vamente a casos de Covid-19, o hospi-
tal de campanha terá ao todo cerca de 
900 profissionais e 180 leitos, que serão 
abertos gradativamente. Nesta primeira 
fase, a unidade está sendo ativada com 
60 leitos, sendo 40 de enfermaria e 20 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em 13 de abril, o governador João 
Doria e o secretário de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn, visitaram as instalações 
e realizaram a inauguração oficial do hos-
pital, sucedida por coletiva de imprensa. 

Localizado na região central da Ca-
pital, o Hospital Estadual Metropolitano 
Santa Cecília está instalado em prédio 
com 10 andares cedido por um ano ao 
Estado pela iniciativa privada, onde fun-
cionou até 2019 o Hospital Santa Cecília. 
O plano de trabalho apresentado pela 
Fundação do ABC foi eleito vencedor 
para celebração do convênio emergen-
cial para gerenciamento da unidade, cuja 
publicação no Diário Oficial do Estado 
ocorreu em 27 de março. Na mesma 
data, comitiva da FUABC e da Secretaria 
de Estado da Saúde estiveram no local 
para receber as chaves.

A partir de então, em apenas 
15 dias o hospital recebia o primeiro 
paciente internado por Covid-19. To-
das as equipes da Fundação do ABC 
estiveram envolvidas no processo e 
trabalharam ininterruptamente para 
a contratação de pessoal, revisão de 
todas as instalações, aquisição de insu-
mos e medicações, reformas, compra 
e instalação de equipamentos, entre 
muitas outras ações básicas necessá-
rias para a abertura da unidade.

“Está sendo um grande desafio. Co-
meçamos o projeto do ponto zero, com 
a missão da abertura de leitos o mais ra-
pidamente possível, tendo em vista que 
enfrentamos a pior fase da pandemia no 
País. Sabemos da importância desses 
novos leitos e sem dúvidas estamos 
contribuindo diretamente para salvar 
vidas. Nossas equipes entenderam esse 
cenário e trabalharam todos os dias, 
inclusive sábados, domingos e feriados, 
a fim de viabilizar a abertura do hospi-
tal. Foi um grande alívio quando, final-
mente, conseguimos inserir as vagas 
no CROSS (Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde) e colocar 

NOVO CONTRATO

a unidade à disposição do Poder Público 
e da população. Ainda há muito trabalho 
pela frente, mas temos certeza de que 
estamos no caminho certo”, considera 
a Presidente da Fundação do ABC, Dra. 
Adriana Berringer Stephan.

ACOLHIMENTO
Paralelamente às questões assis-

tenciais, um dos pontos mais importan-
tes do projeto da Fundação do ABC foi 
a preocupação com o bem-estar dos 
pacientes e de seus familiares durante 
todo o período de internação.

“Desde o início, direcionamos nosso 
foco para a humanização do serviço e 
acolhimento dos pacientes e seus fa-
miliares. Temos equipes de assistentes 
sociais e de Psicologia empenhadas 
nesse sentido. Também optamos pela 
instalação de uma espaço exclusivo 
para os familiares, que chamamos de 
Visita Virtual”, informa a diretora-geral do 
Hospital Estadual Metropolitano Santa 
Cecília, Dra. Sandra Giron Gallo, que 
detalha: “Como temos restrição de vi-
sitas em função do elevado risco de 
contaminação pela Covid-19, criamos 
a Visita Virtual em ala externa, no pri-
meiro pavimento do Hospital. Em breve 
esse novo serviço estará disponível, com 
computadores e internet para as famílias 
se conectarem aos entes queridos inter-
nados. Do lado de dentro, as equipes 
assistenciais coordenarão a questão 
logística, que funcionará a partir de vi-
deochamadas em tempo real”.

O autônomo Edson Guerreiro 
Lima, 34 anos, morador do Par-
que Bristol, região do Sacomã, em 
São Paulo, deu entrada no Hospital 
Estadual Metropolitano Santa Ce-
cília em 12 de abril. O paciente foi 
transferido da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Rudge Ra-
mos, em São Bernardo, e teve alta 
médica no dia 15 – a primeira alta 
registrada na unidade.

Ao todo foram três dias de in-
ternação na enfermaria do Santa 
Cecília. Antes com sintomas como 
tosse, falta de ar e febre constan-
te, o paciente já se encontra em 
casa e totalmente recuperado da 
Covid-19. “Os médicos conver-
savam bastante comigo e com a 
família diariamente. Nos traziam 

bastante tranquilidade quanto à rápi-
da recuperação. As conversas com a 
psicóloga do hospital também foram 
muito importantes para enfrentar o 
momento. Agradeço muito o apoio 

de toda a equipe”, disse Edson. 
No dia 17 de abril, o Hospital 

Estadual registraria sua segunda 
alta médica, desta vez do paciente 
João Maria Felix de Souza.

Em 17 de abril, unidade registrou a segunda alta 
médica, do paciente João Maria Felix de Souza
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Fotos: Governo do Estado de São Paulo
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Doações foram recebidas na sede do CESCO, no campus universitário da FMABC Entrega foi realizada dia 3 de abril às famílias

CORRENTE DO BEM

Foram distribuídos 150 kits com caixas de chocolate e ovos de Páscoa para 120 crianças da comunidade, em Santo André

Rondon FMABC realiza ação 
de Páscoa no Morro da Kibon

Membros do Projeto Rondon do 
Centro Universitário Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC) realiza-
ram dia 3 de abril uma ação social 
destinada às crianças que vivem no 
Morro da Kibon, comunidade localiza-
da em Santo André e assistida pelo 
projeto desde 2013. A campanha é 
batizada de “Páscoa Solidária Ron-
don”. Ao todo, 120 crianças foram 
beneficiadas com a entrega de 150 
kits de bombons sortidos e ovinhos 
de páscoa, montante acumulado por 
meio de doação coletiva. A iniciativa 
é coordenada pelo Núcleo Rondon 
de Extensão Comunitária (NUREC) 
da FMABC em parceria com o CES-
CO (Centro de Estudos de Saúde 
Coletiva), formado por professores e 
alunos de diversos cursos de gradu-
ação. Participaram da ação cerca de 
60 estudantes.

Para ajudar no combate à pande-
mia, no último ano o projeto manteve 
periodicamente as ações sociais na 
localidade com a doação de diversos 
itens às famílias. Apenas durante o 
mês de março, foram entregues 30 
cestas básicas, 400 máscaras de 
proteção e álcool gel. Em projeto de 

amparo aos animais de rua, também 
foram realizadas castrações em 27 
cães. Já para ação de Páscoa, foram 
entregues 100 barras de sabão ca-
seiro produzidas pela família de uma 
das alunas integrantes do projeto. 
Os próprios moradores organizaram 
a distribuição, gradativamente, para 
evitar aglomeração.

“Nossa gratidão é imensa. De-
vemos tudo aos nossos parceiros 
doadores. Além disso, mais de 60 
caixas de bombom foram levadas 
até a ocupação Terra Prometida, em 

Mauá, para onde também são direcio-
nadas as doações do nosso projeto. 
Até maio queremos, com apoio dos 
nossos parceiros do Rondon, juntar 
mais 300 cestas básicas para entrega 
às famílias”, disse a coordenadora do-
cente do NUREC e professora da dis-
ciplina de Saúde Coletiva da FMABC, 
Dra. Silmara Conchão. Desde 2017, o 
NUREC atua em defesa dos direitos 
à saúde, moradia, alimentação, lazer 
e cultura no Morro da Kibon.

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, também em Santo André, 
onde 200 famílias são assistidas.

REFORÇO
Dia 27 de março ocorreu a recep-

ção on-line de 55 novos “rondonistas”, 
como são chamados os estudantes que 
integram o projeto. Os ingressantes, 
inclusive, já participaram do planeja-
mento das ações de Páscoa e das cam-

panhas de doação de mantimentos.
Presente em todo o País, o obje-

tivo do Projeto Rondon é desenvolver 
ações que tragam benefícios perma-
nentes às comunidades parceiras por 
meio da melhoria do bem-estar social 
e da capacitação da gestão pública. 
Além disso, busca integrar universitá-
rios à realidade dos municípios, dando 
a eles o sentido de responsabilidade 
social e coletiva em prol da cidada-
nia, do desenvolvimento e da defesa 
dos interesses, contribuindo com a 
formação acadêmica dos estudantes.

Representantes da Casa Padre Luís Scrosoppi, de São CaetanoCantinho da Mei Mei, de São Bernardo, foi uma das entidades selecionadas

Campanha ‘Páscoa Solidária’ da FUABC arrecada mais de 200 caixas de chocolate para doação
O Departamento de Recur-

sos Humanos (RH) da Fundação 
do ABC organizou neste ano a 
campanha “Páscoa Solidária - 
Doe uma caixa de Bis e faça 
uma criança feliz”. O objetivo foi 
arrecadar doações de chocola-
tes para crianças em situação de 
vulnerabilidade social atendidas 
por projetos assistenciais de en-
tidades beneficentes localizadas 
no ABC Paulista.

A campanha, que teve par-
ticipação da FUABC, Central de 
Convênios e Centro Universitá-

rio Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), foi realizada du-
rante todo o mês de março. Ao 
todo, os colaboradores das três 
unidades doaram 222 caixas de 
Bis para 202 crianças. Todas as 
entregas foram realizadas na 
primeira semana de abril. 

Foram beneficiadas crianças 
atendidas pelo Projeto Amigos 
que Fazem, de Santo André, As-
sociação Beneficente Cantinho 
da MeiMei, de São Bernardo, 
e Casa Padre Luís Scrosoppi, 
localizada em São Caetano.

AÇÃO SOCIAL
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Paciente recebe visita de cachorro 
de estimação no CHM de Santo André

HUMANIZAÇÃO

Equipe abriu exceção ao saber da saudade que o paciente sentia do amigo de quatro patas

Internado no Centro Hospitalar Mu-
nicipal (CHM) de Santo André, o pacien-
te João Sanches, de 63 anos, recebeu 
dia 22 de abril a visita de seu cachorro 
de estimação, o Theo. Um alívio para 
o coração, em meio ao tratamento de 
neoplasia pulmonar com metástase. 
Theo faz parte da família há três anos, 
tempo suficiente para ser o “amor da 
vida” de João. “É amor demais. Ele é 
o amor da minha vida. Só isso que eu 
tenho a dizer”, disse o paciente.

Após o diagnóstico e a impos-
sibilidade de alta de João, a equipe 
de humanização da unidade decidiu 
liberar a visita de Theo, de acordo 
com todos os protocolos sanitários 
exigidos durante a pandemia. 

“Conseguimos articular esta visita 
que é muito importante, até em ques-
tão de tratamento, porque melhora o 
ânimo e tranquiliza o paciente. Ele 
chorou ao pedir para se despedir do 
animal de estimação. Além de encher 
toda a equipe de esperança e grati-
dão”, afirmou a médica paliativista, 
Dra. Letícia Sousa Teixeira Cordeiro.

O paciente, internado dia 5 de abril 
com neoplasia pulmonar metastática, foi 
submetido a cuidados paliativos. João 
chamava diariamente pelo Theo, porém 
devido às complicações da doença não 
era possível que fosse retirado do supor-
te de oxigênio. Desta forma, foi solicitado 
à diretoria do CHM a liberação da visita 
do animal no hospital.

“Ele chorava de saudade do 
Theo. Tenho certeza que esse encon-
tro fez muito bem para ele, até ajudar 
no tratamento. Me senti emocionada 
e muito grata por terem liberado, por-
que era tudo o que ele queria. Estou 
em paz. Ele ficou muito feliz. O que 
eu puder fazer para vê-lo feliz, eu vou 
fazer”, afirmou Silmara de Queiroz 
Sanches, esposa de João.

A ação foi integrada pela equipe 
de cuidados paliativos, diretoria, equi-
pe médica, enfermagem, psicologia 
e serviço social do CHM. 

Estudos apontam que a interação 
entre cães e pacientes tem efeito cal-
mante e antidepressivo, além da redu-
ção da pressão sanguínea e cardíaca, 

Visita de Theo, o animal doméstico da família, trouxe alívio a João Sanches, 63 anos, em tratamento contra neuplasia pulmonar na unidade

Angelo Baima/PSA

A Prefeitura de São Bernardo 
recebeu dia 21 de abril um novo 
lote de 7.850 doses da vacina Co-
ronavac, que será usada na primeira 
etapa da imunização de idosos com 
64 anos. Prevista para iniciar em 23 
de abril, a vacinação deste grupo 
foi antecipada no município para 
um dia antes.

Para se vacinar, os idosos po-
dem realizar cadastro no site da Pre-
feitura (www.saobernardo.sp.gov.br/
web/coronavirus) e agendar a data 
e o local da aplicação. Também é 
necessário efetuar cadastro no site 
Vacina Já, do Governo do Estado 
(www.vacinaja.sp.gov.br).

Para evitar aglomerações, o pú-

blico poderá escolher um dos cinco pos-
tos avançados de vacinação disponibili-
zados pela Prefeitura: no sistema drive 
thru do Paço Municipal (Praça Samuel 
Sabatini, 50, Centro), Igreja São João 
Batista (Praça São João Batista, 1, Rud-
ge Ramos), Ginásio Poliesportivo Adib 
Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, 
Parque Anchieta), Ginásio Poliesportivo 
do Jardim das Orquídeas (Estrada do 
Poney Club, 90, Alvarenga) ou Ginásio 
Poliesportivo do Riacho Grande (Rua 
Marcílo Conrado, 210, Riacho Grande).

SEGUNDA DOSE
Idosos que receberam a primeira 

dose da vacina no município e perderam 
o prazo de 28 dias para aplicação do re-

forço devem ir ao Ginásio Poliesportivo 
da Avenida Kennedy, 1155, das 9h às 
16h, de segunda a sexta-feira. Não pre-
cisa de agendamento, a aplicação será 
realizada enquanto houver estoques. A 
documentação exigida é a mesma, mais 
o comprovante da aplicação de primeira 
dose. Os profissionais de Saúde que 
perderam o prazo de reforço continu-
am a receber a vacina na UBS da Vila 
Euclides (Rua Anunciata Gobbi, 165).

INFLUENZA
A vacinação contra Influenza conti-

nua em 27 Escolas Municipais de Edu-
cação Básica (EMEBs) do município, 
das 9h às 15h, sem necessidade de 
agendamento. Nesta primeira etapa 

IMUNIZAÇÃO

Prefeitura de São Bernardo inicia vacinação em idosos de 64 anos
Ricardo Cassin/PMSBC

de vacinação, conforme definição do 
Ministério da Saúde, devem se vacinar 
profissionais da Saúde, crianças de 6 

meses a menores de 6 anos, ges-
tantes e mulheres no pós-parto e 
indígenas.

Novo lote com 7.850 doses chegou ao município em 21 de abril

melhoria do sistema imunológico e do 
bem-estar geral. O CHM iniciou em 
junho de 2019 as atividades de Pet 

Terapia em sua unidade pediátrica, 
mas a ação está temporariamente 
suspensa devido à pandemia.

Infelizmente, três dias após a 
visita de seu amigo, o paciente veio 
a óbito na unidade.
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Hospital de Campanha Pedro Dell'Antonia 
completa um ano em funcionamento 

SANTO ANDRÉ

Equipamento se tornou crucial no combate à Covid-19 na cidade e acumula marca de 7.406 pacientes recuperados

O primeiro hospital de campanha 
instalado em Santo André completou 
dia 15 de abril um ano em funciona-
mento. O Complexo Esportivo Pedro 
Dell'Antonia, reconhecido pela realiza-
ção de grandes partidas de basquete 
e vôlei, abriga desde 15 de abril de 
2020 uma estrutura montada com o 
objetivo de garantir assistência aos 
pacientes com Covid-19.

“O Hospital de Campanha Pedro 
Dell'Antonia já salvou a vida de 7.406 
andreenses em um ano de operação. 
São pessoas que superaram a doença 
e puderam voltar para as suas famí-
lias. Esta estrutura nos garantiu capa-
cidade para resistir ao pior momento 
da pandemia, sem que a nossa gente 
ficasse sem atendimento médico. Uma 
marca que nos coloca como referência 
mundial no cuidado com as pessoas. 
Nossas equipes também se diferen-
ciam pela humanização e atenção, um 
trabalho incansável por salvar vidas”, 
destaca o prefeito Paulo Serra.

Desde sua inauguração, em 15 
de abril do ano passado, o hospital de 
campanha trabalha como retaguarda 
do serviço público de saúde. O local, 
que atualmente conta com 190 leitos, 
sendo 30 de UTI, foi preparado para 
acolher pacientes leves e moderados 
e, na condição de agravamento dos 
casos, garantir o tratamento em leitos 
de UTI completos.

O espaço recebe munícipes enca-
minhados dos hospitais municipais ou 
das Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs). As três primeiras pacientes 
foram transferidas para o Dell'Antonia 
em 17 de abril de 2020, dois dias após 
a inauguração.

A aposentada Hilda dos Santos, 
de 70 anos, foi a segunda a ser atendi-
da no local. “Eu pensei que ia morrer, 
até chamei meus filhos do interior para 
se despedirem de mim. Fui na UPA 
Perimetral e, quando fiz a tomografia, 
o médico viu que o meu pulmão estava 
comprometido. Fui transferida para o 

Cidade dispõe de 560 leitos destinados à Covid-19, sendo 190 no ‘Pedro Dell’Antonia’

hospital de campanha, onde fiquei oito 
dias. Quando cheguei, chorei muito, 
mas não pensava em morte, só em 
Deus para me curar e eu poder cuidar 
dos meus sete filhos”, lembra. 

Para Hilda, a atuação da equipe 
da saúde foi fundamental para sua 
recuperação. “Os profissionais do 
hospital de campanha trataram muito 
bem de mim. Hoje, estou me cuidando, 
passei com pneumologista, com car-
diologista e estou bem. Tenho muito 
a agradecer. Já tomei a primeira dose 
da vacina e agora estou esperando a 
segunda”, comemora.

Danielle da Silva Máximo, de 28 
anos, foi a quinta paciente a dar en-
trada no Dell'Antonia. “Eu apresentei 
alguns sintomas no dia 9 de abril de 
2020. No dia 13, tive muita tosse e 
fui até a Policlínica do Parque Novo 
Oratório, de onde me encaminharam 
para a UPA Bangu e depois para o 
hospital de campanha com mais de 
50% do pulmão comprometido. Foi 

muito difícil ficar longe da minha fa-
mília, tenho um filho pequeno e tive 
que controlar muito a minha cabeça 
para me manter bem”, conta.

A munícipe explica que tem pro-
blema de ansiedade e que o apoio 
psicológico dentro do hospital de cam-
panha foi importante. “Eu agradeço 

toda equipe pois o tratamento foi muito 
diferente. No dia que eu soube que 
eu ia ter alta foi um momento mara-
vilhoso, vi meu filho e fiquei com a 

Angelo Baima/PSA

Angelo Baima/PSA

Prefeito Paulo Serra cumprimenta funcionários em visita ao local
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SANTO ANDRÉ
minha família. Infelizmente, fiquei com 
sequelas, hoje faço uso de bombinha, 
tenho falta de ar. Não tenho mais re-
sistência para fazer atividade física, 
mas estou bem apesar disso. Eu nasci 
de novo depois da Covid e passei a 
valorizar cada momento”, ressalta.

HUMANIZAÇÃO
Desde a abertura do espaço, a 

Prefeitura de Santo André promove 
iniciativas para humanizar o atendi-
mento aos munícipes internados no 
hospital de campanha do Complexo 
Esportivo Pedro Dell’Antonia.

As ferramentas tecnológicas se 
tornaram grandes aliadas para apro-
ximar pacientes e familiares. A equipe 
multiprofissional realiza diariamente as 
visitas humanizadas, que são feitas 
por videochamada, com duração de 
aproximadamente 20 minutos cada. 
“Durante a visita, o paciente consegue 
falar com a família e matar um pouco 
da saudade. Tem feito um bem tre-
mendo e é uma hora muito esperada 
por eles”, explica o superintendente 
dos hospitais de campanha de Santo 
André, Victor Chiavegato. 

Além disso, houve adesão do uso 
de crachás com fotos que mostram 
os profissionais de saúde que atu-
am no local sorrindo. Isso porque os 
trabalhadores precisam utilizar uma 
paramentação especial composta, na 
maioria das vezes, por touca, ócu-
los, máscara, viseira, avental, luva e 
propé, o que dificulta a identificação 
pelo paciente.

Morador da Vila Vitória, Anderson 
Bernardo dos Santos, de 28 anos, fi-
cou 18 dias em atendimento no Hospi-
tal de Campanha Pedro Dell’Antonia. 
O munícipe recebeu alta em 12 de 
abril e elogiou os profissionais que o 
acompanharam durante a internação. 

“Gostei muito do tratamento dos 
médicos, o Dr. (José Roberto) Dente 
passa muita segurança, principalmen-
te na forma de falar e explicar o nosso 
quadro clínico. Também gostei muito 
dos enfermeiros. Fui muito bem tra-
tado, me passaram muito carinho e 
até anotei o nome de alguns porque 
quero fazer uma carta de agradeci-
mento para eles”, pontua. 

Professor de educação física, An-
derson relembra os sintomas quando 
chegou ao hospital de campanha. “Pri-

meiro senti febre e cansaço. Entrei 
com 50% de comprometimento pul-
monar, depois tive derrame bilateral 
nos pulmões e contraí três tipos de 
pneumonia. Os médicos e enfermeiros 
cuidaram de mim e hoje estou zerado”, 
comemora.

ATENDIMENTO
A Prefeitura de Santo André ins-

talou no Hospital de Campanha Pedro 
Dell'Antonia um completo serviço de 
apoio diagnóstico e terapêutico para 
acolher e tratar os pacientes, com la-
boratório de análises clínicas e exa-
mes de imagem (raio-x e tomografia). 

O município selecionou e con-
tratou uma equipe multidisciplinar, 
composta por médicos clínicos, inten-
sivistas, infectologistas, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, nutricionis-
tas, assistentes sociais, psicólogos 
e fisioterapeutas, que contam ainda 
com o apoio assistencial de médicos 
especialistas da rede de saúde de 
Santo André, como cardiologistas, 
neurocirurgiões, proctologistas, anes-
tesistas e vasculares.

LEITOS COVID-19
Por causa das medidas adota-

das pela Prefeitura desde o início da 
pandemia, Santo André é hoje uma 
das cidades mais bem preparadas 
para enfrentar a doença e preservar 
vidas. Sob gestão municipal, há 560 
leitos destinados exclusivamente à 
Covid-19, sendo 182 de UTI. Em pleno 
funcionamento, além do Hospital de 
Campanha Pedro Dell’Antonia, Santo 
André conta com mais um hospital de 
campanha, na Universidade Federal 
do ABC (UFABC), com 180 leitos de 
enfermaria e 10 de UTI.

O Estádio Municipal Bruno José 
Daniel também já funcionou como hos-
pital de campanha, com 120 leitos, au-
xiliando o sistema municipal de saúde. 
Após a desativação do espaço, toda 
sua estrutura (leitos e equipamentos) 
foi absorvida pelo Centro Hospitalar 
Municipal Dr. Newton da Costa Bran-
dão (CHM) e Hospital da Mulher, sem 
prejuízo no atendimento à população. 

ESTRUTURA
Para a instalação dos hospitais de 

campanha em Santo André, optou-se 
pelo aproveitamento de infraestruturas 

existentes, com as devidas adequa-
ções, já que não eram espaços cons-
truídos com o objetivo de atendimento 
hospitalar. Com tais medidas, a cidade 
ampliou sua capacidade hospitalar 
com novos leitos de enfermaria e UTI 
para atendimento de pacientes com 
Covid-19.

“Essas opções objetivavam ga-
rantir agilidade na viabilização dos 
hospitais de campanha, redução de 

custos, localizações estratégicas de 
mobilidade para o atendimento aos 
cidadãos, além de instalações que 
propiciassem maior conforto aos 
pacientes e profissionais de saúde, 
como disponibilidade de espaços 
para descanso, refeitório, cozinha 
industrial, estacionamento e ins-
talações sanitárias com chuveiros 
para higienização pessoal e ainda 
espaços para apoio administrativo. 

Os espaços escolhidos atenderam 
esses requisitos satisfatoriamente”, 
enfatiza o secretário de Saúde, Már-
cio Chaves Pires.

Para estruturar os hospitais de 
campanha foram adquiridos equipa-
mentos hospitalares e mobiliário que 
serão incorporados ao patrimônio da 
municipalidade e utilizados em unida-
des do sistema municipal de saúde 
após a pandemia.

 Helber Aggio_PSA

Alex Cavanha_PSA

Ao todo, unidade conta com 30 leitos de UTI

Profissionais de Saúde da unidade



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

COMBATE À PANDEMIA MEIO AMBIENTE

Medida adotada pela Secretaria de Saúde desde março tem ajudado as UPAs 
durante período de agravamento da pandemia

Montante foi recebido em quatro dias de mobilização; iniciativa integra a 
campanha ‘Mauá na Luta Contra a Fome’ 

Três UBSs de Mauá atendem 
mais de 500 pacientes em 

um fim de semana

‘Dia da Água’ 
é tema de 

conscientização no 
Hospital Nardini 

No terceiro fim de semana de 
abertura das UBSs (Unidades de 
Básicas de Saúde) para ajudar 
a desafogar a alta demanda 
nas quatro UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) de Mauá, 
principalmente durante período 
de agravamento da pandemia, 
as unidades Magini, São João e 
Zaíra 1 atenderam, juntas, 559 
pessoas dias 27 e 28 de março 
(sábado e domingo). Deste total, 
361 pessoas apresentaram sinto-
mas de síndrome respiratória e 46 
testaram positivo para a Covid-19. 

O objetivo da ação, além de 
aliviar as UPAs, é identificar pre-
viamente o grau de complicação 
dos casos de Covid. A Secretaria 
de Saúde decidiu abrir UBSs aos 

fins de semana em 13 de março. 
O projeto-piloto foi realizado com 
as unidades da Magini e do Zaíra 
1. Diante do resultado positivo, a 
medida foi estendida uma semana 
depois para a UBS São João. A 
Prefeitura de Mauá avalia a pos-
sibilidade de ampliar a cobertura 
aos sábados e domingos.  

Somando os três finais de 
semana que a medida foi im-
plantada, 1.606 pessoas foram 
atendidas nas UBSs e 127 pes-
soas positivaram. A ação conta 
com a participação de cerca de 
60 profissionais, entre os quais 
médicos, equipe de enfermagem, 
administrativo e auxiliares de far-
mácia, responsáveis pela entrega 
de medicação aos pacientes. Funcionários do Hospital Nardini de Mauá 

participaram de uma dinâmica de conscientiza-
ção sobre o Dia da Água, celebrado mundial-
mente em 22 de março. O objetivo da atividade 
foi reforçar a importância do uso responsável do 
maior recurso natural do mundo, bem como a 
necessidade de preservá-lo. Ao todo, 360 funcio-
nários participaram da ação, que foi conduzida 
de forma itinerante nos setores pelo departa-
mento de Sustentabilidade.

Os participantes foram questionados sobre: 
“Qual é a sua contribuição para evitar o desperdí-
cio da água?”. As respostas foram armazenadas 
em uma urna. Depois da atividade, dias 24 e 
25 de março, foram sorteados 285 kits com 
calendário, caneta e um creme hidratante.

CELEBRAÇÃO 
A data do Dia Mundial da Água foi sugeri-

da na Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, 
e passou a ser comemorada em 1993. A cada 
ano, um novo tema é escolhido. Em 2021, o 
tema é “Valorizar a água”. Segundo o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
órgão ligado à Organização das Nações Unidas 
(ONU), mais de 1,4 bilhão de pessoas em todo 
o mundo não têm acesso à água. Deste total, 
450 milhões são crianças. A entidade avalia que 
mais de 3 bilhões de pessoas vivem sob risco 
de contrair doenças por inexistirem informações 
sobre a qualidade da água de seus rios, lagos 
e lençóis freáticos.

UBS Jardim Zaíra 1 foi uma das unidades selecionadas

Funcionários do ambulatório do hospital

Equipe da UBS Jardim Mauá arrecada mais de 200 cestas básicas

Que os profissionais da saúde 
já são os maiores heróis dessa 
pandemia pela luta diária para sal-
var vidas está claro. Imagina esses 
mesmos profissionais se mobili-
zando para arrecadar alimentos 
e combater a fome de quem mais 
precisa? Isso está ocorrendo em 
Mauá, onde residentes de pediatria 
da rede pública municipal de saúde 
se mobilizaram. 

“Ficamos sabendo da iniciativa 
da Prefeitura em arrecadar alimen-
tos e resolvemos contribuir tam-
bém. Conversamos entre a equipe 
da UBS Jardim Mauá e reforçamos 
os pedidos de ajuda a amigos e fa-
miliares”, explicou Ana Paula Bar-
bosa Pinto, que liderou a iniciativa 
do grupo formado pelas médicas 
Mariana Ananias Andreoli, Daniele 
Ferreira Rocha, Monique Scatolin 
Pinatti, Andressa Ferreira da Silva 
e a agente comunitária de Saúde, 
Marina Santos Vieira. 

A mobilização cresceu e deu 

resultado. Em quatro dias foram 
arrecadadas 204 cestas básicas, 
228 kits de higienes, 230 cartelas 
com 30 ovos cada cartela e 155 
kits de guloseimas para crianças. 
“Vamos continuar a arrecadação. 
Infelizmente, a pandemia não está 
dando trégua e não podemos per-
mitir que as pessoas passem fome, 
especialmente em um momento crí-
tico como o atual”, disse a pediatra. 

Os produtos arrecadados 
foram encaminhados para a Se-
cretaria de Assistência Social mu-
nicipal, responsável por distribuir 
os alimentos arrecadados pela 
campanha 'Mauá na Luta Con-
tra a Fome' a famílias que pro-
curaram um dos sete Centros de 
Referência de Assistência Social 
(CRAS) da cidade em busca de 
algum tipo de ajuda.

 
ARRECADAÇÃO
Quem quiser fazer doação 

para a campanha 'Mauá na luta 

DOAÇÕES

Edu Guimarães/PMM

contra a fome' tem mais três op-
ções de locais para entregar os 
alimentos. Além das UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde), dos 
CRAS (Centros de Referência 
de Assistência Social) e da Se-
cretaria de Assistência Social, o 
Hospital de Clínicas Dr Radamés 
Nardini (Rua Regente Feijó, 166 
- Vila Bocaina), a sede da Sama 
(Av. Washington Luiz, 2923 - Vila 
Magini) e a Secretaria de Edu-
cação (Rua Rio Branco, 183 – 

Centro – Prédio Redondo) foram 
incluídos na lista como locais de 
arrecadação. 

O objetivo do 'Mauá na luta 
contra a fome' é arrecadar alimen-
tos não-perecíveis que integrem 
a lista de cestas básicas para 
atender a famílias em situação 
de vulnerabilidade e combater a 
fome e a desnutrição. A campa-
nha estimula as doações tanto de 
pessoas físicas como de empre-
sas e de entidades. 

Divulgação/PMM

Funcionárias da unidade com o prefeito Marcelo Oliveira 
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