
Parceria entre a FUABC e o Governo do Estado de São Paulo, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André abrirá nos próximos dias 
mais 15 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, sendo 12 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 3 de enfermaria. Inaugurado há cerca de 
um mês, em 21 de abril, o Hospital de Campanha da unidade funcionava parcialmente em função da limitação no fornecimento de oxigênio. Com a  

instalação de usina própria de oxigênio, o AME-SA garante o suprimento adequado do gás, permitindo a ampliação dos atendimentos. Pág. 10
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AME Santo André instala usina de oxigênio e  
amplia oferta de leitos no Hospital de Campanha

Ricardo Cassin/PMSBC Governo do Estado de São Paulo
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MENSAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimento e valorização

Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário promove SIPAT virtual

cuidar de quem cuida “pra gente”. A 

Universidade Corporativa tem esse 

caráter de periodicidade, de continui-

dade, de acompanhamento e avanço.

O motor da Fundação do ABC são 

os seus trabalhadores. Temos que 

ter um olhar diferenciado, entender 

cada serviço e suas peculiaridades. 

Identificar pontos que podemos atuar 

para ajudar, com capacitações, treina-

mentos e até mesmo levando ações 

para a valorização e reconhecimento 

desses colaboradores.

A pandemia atrasou nossos pla-

nos, mas nunca deteve nosso desejo 

de colocar a Universidade em prática. 

Finalmente chegou a hora e estamos 

muito felizes com essa primeira turma, 

com o início dos primeiros treinamentos.

Estamos prestes a inaugurar a 

Universidade Corporativa da Funda-

ção do ABC (UCFUABC), um projeto 

que trago comigo desde que assumi a 

Presidência da instituição, em janeiro 

de 2020. Nosso departamento de Re-

cursos Humanos foi completamente 

reestruturado, com objetivo de trazer 

justamente essa linha de trabalho, 

que valorize os nossos colaborado-

res, entenda as principais demandas, 

proponha e execute as soluções.

Infelizmente, a pandemia atrasou 

o início das atividades. O planejamen-

to foi refeito e, para este ano, cerca 

de 600 funcionários serão treinados 

em cursos on-line, a fim de garantir a 

segurança de todos, sem prejuízos 

ao projeto de capacitação.

Aproveito para informar que tere-

mos uma palestra de lançamento da 

Universidade Corporativa da Funda-

ção do ABC, em junho, com o tema: 

“Assumindo a responsabilidade pelo 

seu desenvolvimento”. O conteúdo 

ficará disponível on-line no site da 

FUABC (www.fuabc.org.br), para 

acesso de todos os colaboradores. 

Aos nossos “alunos”, sejam todos 

bem-vindos!

Mas esse é apenas o início. Va-

mos chegar aos 27 mil colaborado-

res da Fundação do ABC. Essa é a 

meta! Mais do que isso, vamos atingir 

cada funcionário, de cada unidade, e 

aproximá-lo da FUABC. Queremos 

Dra. Adriana Berringer Stephan
PRESIDENTE DA FUABC
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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; 
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.

O Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário (CHSP), gerido pela Fun-
dação do ABC desde 2014, promoveu 
entre 26 e 30 de abril a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes (SIPAT). Em 
formato virtual devido à pandemia, este 
ano o tema escolhido para o evento foi 
“Os diversos aspectos, físico, social, 
mental e emocional em meio à pande-
mia”, realizado por meio de votação 
virtual entre os próprios colaboradores.

A psiquiatra do CHSP, Dra. Ednéia 
Zanuto, elaborou o artigo principal do 
evento com base no tema escolhido para 
a edição. Os textos sobre depressão, 
depressão sorridente e ansiedade, além 
dos formulários on-line, foram elabora-
dos pelos membros da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) e da 
equipe de Segurança do Trabalho. Já 
o “Quiz SIPAT”, “Jogo da Conexão” e 
“EPIs SIPAT” foram enviados aos cola-
boradores para que todos respondes-

sem questões pertinentes aos temas e a 
diversos outros associados à pandemia 
e protocolos de prevenção à Covid-19. 
A médica do Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH) da unidade, 
Dra. Karin Regina Kolbe, prestou auxílio 
para elaboração dos materiais.

Os funcionários que responderam 
corretamente as questões enviadas por 
formulários, e em menos tempo, foram 
presenteados com brindes como álcool 
gel, máscaras, chinelos, doces, camise-
tas, cremes, fones de ouvido, sapatos, 
entre outros itens. Todos os presentes 
virtualmente no evento também integra-
ram o sorteio de outros três prêmios.

Outro método de premiação ocor-
reu por ligações realizadas nos ramais 
telefônicos dos funcionários. Para cada 
um dos cinco dias de evento foi definida 
uma frase diferente. Quem falou a fra-
se correta ao atender o ramal, recebeu 
mais brindes.

A presidente da CIPA do CHSP, Rute Loureiro dos Santos Nunes, 
e o diretor-geral da unidade, Dr. Rogério Bigas
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Novo Hospital Anchieta completa um ano 
como referência no tratamento da Covid-19

Em visita à unidade, prefeito Orlando Morando cumprimenta colaboradores e 
agradece empenho dos profissionais da Saúde

Unidade conta com 100 leitos exclusivos para tratamento da doença

Desde a inauguração, equipamento foi destinado exclusivamente para o tratamento de pacientes diagnosticados com Covid-19 

Ao todo, 1.631 vidas foram salvas por equipes do hospital durante a pandemia

Hospital de Urgência de São Bernardo 
comemora 1º ano em funcionamento

Considerado o maior equipamento 
de referência no tratamento da Co-
vid-19 construído no País, o Hospital 
de Urgência (HU) de São Bernardo 
completou, dia 14 de maio, seu 1° 
ano em funcionamento. A média é 
de 10 vidas salvas por dia, reforçando 
a marca do município com a menor 
letalidade por Covid-19 entre as cida-
des do Grande ABC, de acordo com 
a plataforma Info Tracker.

O prefeito Orlando Morando 
esteve no HU para cumprimentar 
os 1.500 funcionários, entre médi-
cos, enfermeiros, profissionais de 
limpeza e segurança, pela marca 
alcançada. Na sua avaliação, foi 
uma decisão acertada ter destinado 
o equipamento para o tratamento 
da doença. “Quando inauguramos 
o equipamento dobramos a capa-
cidade de atendimento hospitalar 
para pacientes de Covid-19 no mu-
nicípio. Ninguém ficou sem leito, até 
o momento, inclusive pacientes de 
outras cidades”, relatou. 

INVESTIMENTO
Com investimento de aproximada-

mente R$ 200 milhões, entre a obra, 
mobiliário e equipamentos, inicialmen-
te o HU seria destinado a substituir o 
Hospital Pronto-Socorro Central no 
serviço de urgência e emergência do 
município e teria apenas 20 leitos de 
UTI. O esforço contínuo da Prefeitura 
para garantir assistência à população 
durante a pandemia causada pela Co-
vid-19 permitiu a ampliação da unida-
de, que hoje conta com 89 leitos de 
UTI e outros 170 de enfermaria.

“Tivemos a parceira do Estado e 
da União, com envio de recursos que 
foram fundamentais para que pudés-
semos atender a todos os pacientes. 
Neste primeiro ano, o custo para os 
cofres municipais foi de R$ 113 mi-
lhões para manter toda a estrutura 
funcionando”, reforçou o prefeito. 

SUPERAÇÃO
Entre as muitas vidas salvas, a 

história de Dona Adelaide Nascimento 

de Souza, de 62 anos, é especial. A 
paciente foi uma das que permaneceu 
por mais tempo sob os cuidados da 
equipe do HU: foram 84 dias de in-
ternação. A filha, Jussara de Souza, 
relata a emoção no momento da alta.

“Ela foi uma guerreira. Passou 21 
dias intubada, teve muitas complica-
ções, voltou para a UTI por duas vezes 
depois de ter ido para a enfermaria. 
Se não fosse a dedicação e o cuidado 
de todos os profissionais de Saúde, 
poderia não tê-la aqui comigo hoje. 
Nossa família só tem a agradecer, 
por eles, e pela saúde da minha mãe”, 
descreveu Jussara.

O hospital atendeu ainda Valentina 
Silva da Cruz, de apenas 1 ano de ida-
de, que precisou de internação devido 
à baixa saturação. A mãe, Marta, agra-
deceu muito pelo tratamento da filha. 
“A estrutura do hospital é maravilhosa. 
Quando me informaram que ela teria 
que ficar internada não me preocupei, 
pois vi o cuidado com que ela já estava 
sendo atendida por toda equipe”.

Unidade de referência para o atendi-
mento de pacientes com a Covid-19 em 
São Bernardo, o Novo Hospital Anchieta 
completou dia 30 de abril um ano de 
sua reabertura, após passar por amplo 
processo de adequação. Em visita à 
unidade de Saúde, o prefeito Orlando 
Morando celebrou a eficiência do equi-
pamento no combate à pandemia, con-
tabilizando marca de 1.631 vidas salvas.

O equipamento conta com 100 leitos 
exclusivos para o tratamento da doença, 
sendo atualmente 70 deles de enferma-
ria e 30 destinados a pacientes graves 
que necessitam de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). No total, a unidade de 
Saúde conta com 704 funcionários.

O prefeito Orlando Morando lembra 
que o Hospital Anchieta foi herdado da 
administração passada com todos os 
leitos fechados, apenas com o trata-
mento de oncologia em funcionamento. 
“Devido à pandemia, rapidamente inves-
timos quase R$ 8 milhões para reativar 
o hospital, que hoje cumpre com muita 
eficiência seu papel de salvar vidas. 
Quero agradecer aos profissionais do 
Novo Anchieta, que têm desempenha-
do trabalho fundamental para cuidar da 
nossa população”, destaca Morando.

“Inicialmente, o Novo Anchieta con-
tava com 81 leitos de enfermaria e 19 de 
UTI. No entanto, devido ao agravamento 
da Covid-19 e a necessidade de novos 

leitos para pacientes graves, fizemos 
nova reestruturação, no início de abril, e 
ampliamos a capacidade de atendimento 
de UTI para 30 leitos. É uma sensação de 
trabalho cumprido”, ressalta o secretário 
da Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho.

VIDAS SALVAS
Em um ano de operação, o Novo 

Hospital Anchieta contabilizou 2.191 
internações e 1.631 altas hospitalares. 
Uma das pacientes que passaram pelo 
equipamento foi a moradora do Royal 
Park, Damiana Juvina, de 89 anos. Ela 
ficou 12 dias internada na unidade e 
recebeu alta médica na véspera de seu 
aniversário, em 19 de junho de 2020. 

CELEBRAÇÃO

BALANÇO

Ricardo Cassin/PMSBC

Ricardo Cassin/PMSBC

“Fui muito bem cuidada no Hospital An-
chieta. Lembro das enfermeiras todos 
os dias. Gostei muito do jeito que elas 
cuidaram de mim. Todas muito atencio-
sas. Sou muito agradecida”.

ONCOLOGIA
Originalmente, o Hospital Anchie-

ta é voltado ao atendimento oncológi-
co e estava sendo modernizado para 
ofertar radioterapia aos pacientes do 

município. O serviço, pioneiro em uni-
dade de Saúde municipal do Grande 
ABC, integra projeto de expansão 
nacional e foi viabilizado pela Pre-
feitura junto ao Ministério da Saúde, 
com investimento de R$ 10 milhões. 
Enquanto durar a pandemia, os 1.000 
pacientes oncológicos do Hospital 
Anchieta estão sendo acolhidos no 
Hospital de Clínicas, sem prejuízo 
em seus tratamentos.
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Docente foi aluno da segunda turma do curso de Medicina da FMABC

Ex-diretor e professor de Ginecologia da FMABC, médico deixa legado de 45 anos de carreira e milhares de alunos formados

Conselho Universitário lamenta perda  
do Dr. Luiz Carlos João e homenagem é 

aprovada por unanimidade
A comunidade acadêmica do Cen-

tro Universitário Faculdade de Medi-
cina do ABC (FMABC) se despediu 
neste mês do ex-aluno da 2ª turma e 
professor da instituição por mais de 
quatro décadas, Dr. Luiz Carlos João. 
Em 9 de maio, o eterno docente de 
Ginecologia e Obstetrícia perdeu a 
batalha para a Covid-19. A reunião do 
Conselho Universitário da FMABC, em 
14 de maio, teve início com um minuto 
de silêncio e proposta de homenagem.

“Esta é uma semana muito triste, 
pois perdemos um grande profissio-
nal, que faz parte da história desta 
instituição. Ainda neste primeiro se-
mestre devemos iniciar as obras para 
a construção de novas e modernas 
salas de aula no campus universitário. 
Proponho que a primeira delas seja 
inaugurada e batizada com o nome 
do nosso ilustre professor”, sugeriu o 
reitor do Centro Universitário FMABC, 
Dr. David Everson Uip, cuja proposta 
foi aprovada por unanimidade pelo 
Conselho.

Cerca de 20 dias antes, a esposa 
Nilce João também faleceu em decor-
rência das complicações por Covid-19. 
O casal estava internado no Hospital 
Assunção, em São Bernardo, e deixa 
uma filha e netos.

ENTIDADES MÉDICAS
A perda foi sentida pelas mais 

diversas representações médicas, 
que se manifestaram publicamente 
com notas de pesar, como a Direto-
ria da Associação de Obstetrícia e 
Ginecologia do Estado de São Paulo 
(SOGESP) e Diretoria Regional ABC 
da SOGESP, Associação Médica Bra-
sileira (AMB), Associação Paulista de 
Medicina (APM) SBC/D, APM Santo 
André, APM, entre outras.

A diretoria da APM, Regional 
SBC/D, divulgou nota de pesar pelo 

falecimento do professor. “Foi uma 
grande perda, tanto pelo ser humano, 
pelo profissional médico e colega sem-
pre presente na Associação Paulista 
de Medicina – Regional SBC/D. Um 
grande defensor dos direitos médi-
cos e do associativismo e foi um dos 
responsáveis pelo crescimento e in-
tegração da nossa sede, hoje pujante 
graças às suas ações. Nunca deixou 
de participar de qualquer atividade que 
exigisse sua presença batalhadora”.

DESPEDIDA
Na noite de 13 de maio, o Depar-

tamento de Ginecologia e Obstetrícia 
da FMABC organizou homenagem 
póstuma via Google Meet. Em comu-
nicado, o setor informou: “Juntos nos 
uniremos, abrindo nossos corações 
e reverenciando quem muito nos 
inspirou na carreira que abraçamos, 
trabalhou na formação de tantos de 
nós e ofereceu seu exemplo de pro-
fissionalismo, ética e amor à medicina 
e às pacientes”.

Na homenagem, os colegas de 
departamento se mobilizaram para 
deixar inúmeras mensagens de sau-
dação ao professor. “Dr. Luiz Carlos 
João sempre participou da formação 
de inúmeros ginecologistas e obste-
tras de uma maneira muito generosa, 
pois sempre ensinou tudo o que sabia. 
E também por seu exemplo de cari-
nho, cuidado e dedicação com todos 
os seus pacientes, tanto no serviço 
público quanto no privado. Da FMA-
BC, ele nunca se afastou. Sempre 
externou seu amor pela faculdade e 
pela vida docente. Foi inspiração para 
muitos de nós. Somos muito gratos 
pela oportunidade de conviver com 
ele e por todos os ensinamentos que 
nos deixou”, disse a professora de 
Obstetrícia da FMABC, Dra. Elisabeth 
Jehá Nasser, emocionada.

DESPEDIDA

“Foi um dos pioneiros do estudo 
da vitalidade fetal. Seguramente, um 
dos maiores obstetras de São Paulo 
e do Brasil. Era uma pessoa muito 
especial, e não apenas como médico, 
mas principalmente por seu espíri-
to humano. Não consigo imaginar a 
disciplina, o departamento, sem ele. 

Vamos ter de trabalhar com a lembran-
ça e com todos os ensinamentos que 
nos deixou”, disse o professor titular 
de Obstetrícia, Dr. Mauro Sancovski.

Professor titular de Neonatologia, 
Dr. José Kleber Kobol também registrou 
homenagem: “Conheci o Luiz Carlos no 
2º ano da faculdade, ainda enquanto 

diretor da FMABC. Todos os alunos o 
tinham, à época, como nosso porto-se-
guro. Foi alguém inesquecível na minha 
vida acadêmica. Sempre defendia seus 
pontos de vista com ética, educação e 
personalidade. Com o tempo, se tornou 
um amigo. Seu sorriso ficará na nossa 
lembrança”, finalizou. 

Arquivo pessoal
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Palestras on-line foram transmitidas em dois períodos, de manhã e à noite

Ação contou com participação de 10 docentes de Enfermagem e 25 alunos do 2° e do 
4° ano de graduação

A exemplo dos anos anteriores, imunização abrangeu todos os colaboradores que 
atuam no complexo de saúde do campus universitário   

Campanha contra a gripe imunizou 741 profissionais do Centro Universitário FMABC, Fundação do ABC e Central de Convênios

Enfermagem da FMABC vacina trabalhadores 
da saúde do campus contra o vírus Influenza

IMUNIZAÇÃO

Atividade virtual debateu uso de fármacos contra a Covid-19, interações medicamentosas, descarte de remédios, entre outros temas

Curso de Farmácia aborda uso racional de medicamentos na pandemia

O curso de Enfermagem do Centro 
Universitário Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC) realizou no início 
de maio a tradicional campanha de 
vacinação contra a gripe para os tra-
balhadores da saúde que atuam no 
complexo de saúde do campus univer-
sitário. A exemplo dos anos anteriores, 
a imunização contra o vírus Influenza 
abrangeu todos os colaboradores que 
atuam no espaço, como os assisten-
ciais, administrativos, de apoio, pesqui-
sadores, prestadores de serviços, entre 
outros, totalizando 741 doses aplicadas 
nos dias 5 e 6 de maio.

A ação contou com participação 
de 10 docentes de Enfermagem e 25 
alunos do 2° e do 4° ano de graduação. 
Os trabalhadores vacinados atuam na 
própria FMABC e nas sedes administra-
tivas da Fundação do ABC e da Central 
de Convênios, que estão inseridas e 
compartilham os espaços no complexo 
de saúde do campus universitário.

“O curso de Enfermagem tem 
se consolidado como referência na 
FMABC para a imunização de nos-
sa comunidade nas campanhas de 
vacinação, principalmente pela par-
ceria com a Secretaria de Vigilância 
Epidemiológica do município de Santo 

O curso de Farmácia do Centro 
Universitário Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC), em Santo André, 
organizou em 6 de maio a 7ª edição da 
Campanha de Uso Racional de Medi-
camentos. Um dos temas abordados 
foi o uso irracional de medicamentos 
contra a Covid-19, discussão em evi-
dência no cenário científico nacional 
e internacional. 

O objetivo da ação foi celebrar 
o Dia Nacional do Uso Racional de 
Medicamentos – comemorado oficial-
mente em 5 de maio – com palestras 
e orientações sobre o tema à popula-
ção e alunos. Devido à pandemia, as 
atividades foram transmitidas on-line, 
pelo YouTube, em dois períodos. De 

manhã, das 8h às 10h (https://is.gd/
Tw0YFI), e à noite, das 18h40 às 
20h40 (https://is.gd/HbF6Zh).

“Não existem comprovações 
científicas que mostrem que medica-
mentos como cloroquina, hidroxicloro-
quina e ivermectina sejam eficazes e 
seguros no tratamento da COVID-19, 
sendo que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e o Conselho Federal 
de Farmácia (CFF) não recomendam 
o uso. Além dessas drogas não serem 
efetivas no tratamento da doença, elas 
podem causar reações adversas gra-
ves, incluindo retinopatias, distúrbios 
cardiovasculares, hepáticos, entre 
vários outros efeitos. A decisão so-
bre a prescrição é uma prerrogativa 

do médico, mas o farmacêutico deve 
esclarecer ao paciente qual a sua indi-
cação e a forma de uso, orientando-o 
sobre os riscos da utilização”, explica 
a coordenadora do curso de Farmácia 
da FMABC, Dra. Sonia Hix.

Os outros temas abordados na cam-
panha foram: “Uso racional de medica-
mentos: conceitos e estratégias”, “Você 
sabe o que é uso racional de medica-
mentos?”, “Interação medicamentosa”, 
“Interação fármaco-alimentos”, “Intera-
ção medicamentosa em plantas medi-
cinais” e “Descarte de medicamentos”.

Todas as atividades foram condu-
zidas por docentes da FMABC. São 
eles: Ana Elisa Prado Coradi, Carla 
Daniely Pombal Bianchini, Fernanda 

EM PAUTA

André e o Centro de Saúde-Escola de 
Capuava. Deste modo, esta ação de 
parceria beneficia as pessoas imuni-
zadas no cuidado com a saúde, preve-
nindo contra a doença respiratória pelo 
vírus Influenza. Sobretudo, também 
oferece uma excelente experiência de 
proatividade aos alunos”, considera a 
coordenadora do curso de Enferma-
gem do Centro Universitário FMABC, 
Dra. Rosangela Filipini.

PREVENÇÃO
A campanha de vacinação contra 

a gripe no Estado de São Paulo teve 
início em 12 de abril, dividida em três 
etapas. A primeira fase da imuniza-
ção é destinada aos trabalhadores da 
saúde, indígenas, gestantes, puérpe-
ras (mulheres com até 45 dias após o 
parto) e crianças com idade a partir 
de 6 meses até cinco anos completos. 
Em 11 de maio começou a segunda 

fase, para os idosos (pessoas com 
60 anos ou mais) e os professores 
das redes pública e privada. No dia 
9 de junho, a terceira etapa atingirá 
pessoas com comorbidades, deficiên- 
cia, caminhoneiros, trabalhadores 
portuários e de transporte coletivo, 
profissionais das forças armadas, de 
segurança e salvamento, funcionários 
do sistema prisional, população pri-
vada de liberdade e jovens e adoles-

centes sob medidas socioeducativas.
Neste ano, o Instituto Butantan 

disponibiliza ao Brasil 80 milhões de 
doses para a campanha nacional, 
com produção integral do imunizante 
e sem necessidade de importação de 
matéria-prima. A vacina deste ano é 
constituída por três cepas de Influenza: 
A/Victoria/2570/2018 (H1N1)pdm09; A/
Hong Kong/2671/2019 (H3N2); e B/Wa-
shington/02/2019 (linhagem B/Victoria).

Yakel Stefani, Ana Beatriz Ramos de 
Oliveira Pinn, José Armando Júnior, 
Andrea de Andrade Ruggiero, Marisa 
Regina de Fátima Veiga Gouveia e 
Maria Lucila Ujvari de Teves.

Em alusão à data, o aluno do 3º 
ano do curso, Matheus de Almeida 
Gomes, produziu um vídeo, que pode 
ser acessado pelo link https://is.gd/
bdmEPW.

Reprodução
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O curso de graduação em Enfer-

magem do Centro Universitário Facul-

dade de Medicina do ABC (FMABC), 

em Santo André, promoveu nesta 

semana a 22ª edição da “Semana de 

Enfermagem” em homenagem ao Dia 

Internacional da Enfermagem, cele-

brado anualmente em 12 de maio. 

Devido à pandemia, pela segunda vez 

o encontro foi realizado virtualmente. 

Ao todo, participaram da ação cerca 

de 200 pessoas, entre eles professo-

res, palestrantes, alunos e ex-alunos 

da instituição.

A cerimônia de abertura foi rea-

lizada pela coordenadora do curso, 

Dra. Rosangela Filipini, que aproveitou 

para destacar o tema do evento deste 

ano. “É um privilégio estar aqui pra-

ticamente desde a criação do nosso 

curso, há 22 anos. Trata-se de um 

momento especial para refletirmos 

sobre a temática este ano: ‘O trabalho 

em enfermagem no contexto da crise’, 

estipulada pela Associação Brasileira 

de Enfermagem (ABEn Nacional). É 

uma honra termos tantos convidados 

presentes”, disse a docente.

Criadora do curso de Enfermagem 

da FMABC, em 1998, a enfermeira 

Maria Belén Salazar Posso foi uma 

das participantes ilustres. “É sempre 

um prazer e uma emoção ver que o 

que semeamos lá atrás encontrou terra 

fértil. Se a terra não fosse fértil, hoje 

não teríamos bons frutos. Tenho muito 

orgulho de participar desta celebração. 

Principalmente por ver que palestrantes 

do evento nasceram do nosso curso e 

hoje estão brilhando. Agradeço imen-

samente o convite. Parabéns a todos”, 

disse Maria Belén Salazar Posso.

DEBATES
A primeira palestra do evento foi 

conduzida pela integrante do Conselho 

Regional de Enfermagem de São Paulo 

(Coren-SP) e professora da UniSALE-

SIANO, Patrícia Crivelaro, sob o tema: 

“Enfermagem: uma voz para liderar, 

uma visão para o futuro dos cuidados 

de saúde”. A profissional propôs re-

flexões sobre o processo de cuidado 

do paciente desde a assistência até a 

gestão, contextos de liderança asso-

ciados à prática de enfermagem e a 

importância da comunicação assertiva 

entre profissionais e pacientes.

Em seguida, três ex-alunas do 

curso de Enfermagem da FMABC 

– Daniele Lima Cotrufo, Dimitra Oli-

veira Delijaicov e Thainá Peres de 

Sá – fizeram apresentações sobre 

suas trajetórias profissionais, áreas 

de atuação, além de explanar sobre 

desafios e experiências acumulados 

em programas de residência multi-

profissional em três das principais 

instituições de Saúde do País, como 

a Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), Instituto Dante Pazzanese 

de Cardiologia e a Beneficência Por-

tuguesa de São Paulo.

A palestra da “leader coach” 

para profissionais de Enfermagem, 

a enfermeira Regiane Machado, que 

acumula 25 anos de experiência como 

servidora pública de saúde – sendo 

21 deles no Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo (USP) 

–, abordou o tema “Reflexões para 

autoconhecimento, engajamento e 

qualidade de vida na carreira de en-

fermagem”. Segundo a palestrante, 

o enfermeiro precisa ter atenção aos 

seus sentimentos para poder prestar 

assistência adequada aos pacientes. 

“O autoconhecimento não é banal. É 

algo muito profundo. A enfermagem 

precisa se autoconhecer, pois há so-

frimento no dia a dia de trabalho. E 

quem ocupa cargos de liderança pre-

cisa aprender a reconhecer as dores 

destes profissionais. A gentileza é a 

embalagem do nosso atendimento, 

por isso não basta apenas ter habi-

lidades, é preciso cuidar do nosso 

comportamento e agirmos sempre 

com empatia, lealdade e contribuição 

ao próximo”, resume a especialista.

O evento foi encerrado com o 

sorteio de três exemplares do livro 

“Semiologia e Semiotécnica de Enfer-

magem”, da autora Maria Belén Sa-

lazar Posso, que dá nome ao Centro 

Acadêmico do curso da FMABC.

A 22ª edição da Semana de En-

fermagem da FMABC ocorreu em 13 

de maio e foi organizada pelo curso de 

Enfermagem, pelo Centro de Estudos 

de Enfermagem Maria Belén Salazar 

Posso e pelo Centro Acadêmico de 

Enfermagem Maria Belén Salazar 

Posso. Também marcaram presen-

ça no evento virtual a pró-reitora de 

Graduação da FMABC, Dra. Roseli 

Oselka Saccardo Sarni, a coordenado-

ra do curso de Farmácia e pró-reitora 

adjunta de Graduação, Dra. Sonia Hix, 

a pró-reitora de Extensão, Dra. Vânia 

Barbosa do Nascimento, além da vice- 

coordenadora do curso de Enferma-

gem, Isabel Cristine Fernandes.

Em homenagem à Semana da 

Enfermagem, o Diretório Acadêmico 

Nylceo Marques de Castro da FMABC 

produziu um vídeo destinado a todos 

os docentes, alunos e profissionais 

da área. O conteúdo está disponível 

no link https://is.gd/YE98CI.

TRADIÇÃO

Docentes, alunos e ex-alunos participam de celebração virtual em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem

FMABC reúne 200 participantes
na 22ª Semana de Enfermagem

Evento on-line teve transmissão de depoimentos e palestras
Criadora do curso de Enfermagem da FMABC, em 1998, a enfermeira 

Maria Belén Salazar Posso foi uma das participantes ilustres

Fotos: Reprodução
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Dra. Sandra Giron Gallo, a sensação 
é gratificante, de “dever cumprido com 
responsabilidade e êxito”. A dirigente 
completa: “Este sentimento gratifican-
te não diz respeito somente a entrega 
dos leitos, mas também sobre a as-
sistência humanizada e respeitosa 
que estamos proporcionando aos 
pacientes e seus familiares. E isto só 
foi possível porque houve um apoio 
significativo da equipe de projetos da 
Fundação do ABC e uma parceria vi-
gorosa, comprometida em fazer o seu 

melhor, de todos os colaboradores e 
prestadores do hospital, que muitas 
vezes viraram a noite trabalhando para 
dar conta de deixar em condições de 
funcionamento os locais e equipa-
mentos para assistência adequada 
aos nossos pacientes. Eu só tenho a 
agradecer a todos eles, sem exceção”.

Mesmo com a entrega dos 60 
leitos, o trabalho não para. “Temos 
muitos desafios. Estamos finalizando 
a revisão da estrutura predial, como 
rede elétrica, hidráulica e ar-condi-

cionado dos andares ainda desocu-
pados. Temos condições de ampliar 
em curto espaço de tempo leitos de 
enfermaria e UTI adulto, a depender 
da necessidade da Secretaria Esta-
dual de Saúde. Hoje, o cenário nos 
aponta um grande desafio com dois 
gargalos nesta ampliação: medica-
mentos para sedação (kit intubação) 
e bombas de infusão”, informa a Dra. 
Sandra Giron Gallo, já adiantando os 
próximos passos do planejamento 
para a unidade.

META CUMPRIDA

Em menos de dois meses, Hospital de Campanha entregou todos os leitos previstos no contrato com a Secretaria de Estado da Saúde

Rede municipal de Saúde passa a contar com 82 leitos de UTI exclusivos para pacientes Covid

Hospital Estadual Santa Cecília alcança 60 leitos  
em funcionamento contra a Covid-19

O Hospital Estadual Metropolitano 
Santa Cecília inaugurou, em 19 de 
maio, a Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do 7º andar, com 10 novos leitos 
para pacientes com Covid-19. Dessa 
forma, a FUABC completou a oferta de 
leitos previstos no contrato de gestão 
com a Secretaria de Estado da Saúde. 
Ao todo são 60, sendo 40 leitos de 
enfermaria e 20 de UTI.

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 o Hospital Santa Cecília até 2019 
– desde então, permaneceu desativado. 
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, às 
20h04 de 11 de abril. Com alas e lei-
tos abertos gradativamente, foram 54 

dias entre o recebimento das chaves 
e o cumprimento integral do contrato, 
com a entrega dos 60 leitos. Todas 
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 insumos e medicações, reformas, 
compra e instalação de equipamentos, 
entre muitas outras ações básicas ne-
cessárias para a abertura da unidade.

“Começamos o projeto do ponto 
zero, com a missão da abertura de 
leitos o mais rapidamente possível, 
tendo em vista que enfrentamos a 
pior fase da pandemia no País. Foi 
um grande alívio quando, finalmente, 
conseguimos inserir as primeiras va-
gas na CROSS (Central de Regulação 
de Oferta de Serviços de Saúde) e 
colocar a unidade à disposição do Po-
der Público e da população. Agora 
completamos mais um passo, com a 
entrega completa dos 60 leitos”, in-
forma a presidente da Fundação do 
ABC, Dra. Adriana Berringer Stephan.

 
PLANEJAMENTO
Para a diretora-geral do Hospital 

Estadual Metropolitano Santa Cecília, 

Unidade é gerida pela FUABC desde abril e, em maio, recebeu 10 novos leitos de UTI

A Prefeitura de São Caetano 
criou em maio mais 20 leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) no 
Hospital de Campanha. Os leitos, 
custeados pelo Governo do Estado 
de São Paulo, auxiliarão na inter-
nação de pessoas da região que 
aguardam por vagas na CROSS 
(Central de Regulação de Ofertas 
e Serviços de Saúde).

O Hospital de Campanha, mon-
tado no Hospital São Caetano, foi 
reaberto no dia 20 de março, com 
48 leitos de Enfermaria e dois leitos 

de terapia intensiva de retaguarda. A 
Enfermaria funciona no 4º andar e a 
UTI, agora com 32 leitos, no 3º andar.

Com os novos leitos, o número de 
UTIs na rede pública da cidade para atendi-
mento exclusivo a pacientes com Covid-19 
passa para 82. Os de Enfermaria são 96, 
no Complexo Hospitalar e no Hospital de 
Campanha. “Já estamos atendendo pa-
cientes do sistema CROSS desde o início 
do mês, quando os primeiros dez leitos de 
UTI foram instalados no Hospital de Cam-
panha. Pouco a pouco temos observado 
aumento nas internações, principalmente 

nos hospitais particulares. O cenário se 
repete, mas estamos preparados para 
atender a demanda”, disse a secretária 
de Saúde, Regina Maura Zetone.

O Hospital de Campanha não tem 
atendimento porta aberta. Recebe so-
mente pacientes transferidos do siste-
ma de Urgência e Emergência (Hospital 
Municipal de Emergências Albert Sabin 
e UPA) e do Complexo Hospitalar de 
Clínicas (formado pelos hospitais Maria 
Braido, Márcia Braido e Euryclides de 
Jesus Zerbini). Desde que foi reaberto 
já recebeu 185 pacientes.

AMPLIAÇÃO

Hospital de Campanha de São Caetano ganha mais 20 leitos de UTI

Desde a reabertura em março, unidade já recebeu 185 pacientes

Governo do Estado de São Paulo

Eric Romero/PMSCS
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Pacientes foram presenteadas com mensagens da família e apresentações musicais em unidades de Santo André, São Bernardo, São Paulo e Mogi das Cruzes

Unidades da Fundação do ABC 
homenageiam mães internadas

Diversas unidades de Saúde 
gerenciadas pela Fundação do ABC 
homenagearam as mamães interna-
das, por ocasião do Dia das Mães, 
comemorado no domingo, 9 de maio. 
No Hospital Municipal Universitário 
(HMU) de São Bernardo, a comemo-
ração se deu pelo índice de 100% de 
altas médicas de grávidas e puérperas 
internadas com Covid-19 neste ano. O 
equipamento, que completa 22 anos 
de funcionamento em maio, recuperou 
todas as pacientes internadas que tes-
taram positivo para a doença em 2021.

Até o momento, foram 291 aten-
dimentos realizados na unidade, dos 
quais 126 pacientes precisaram de 
internação, sendo 17 em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). Todas 
se recuperaram da doença. Desde 
o início da pandemia, foram mais de 
900 atendimentos e 453 internações.

Sara dos Santos Graciano, de 28 
anos, é uma das pacientes que temeu 

a Covid-19 e chegou a pensar que não 
conheceria seu segundo filho, quando 
foi informada que sua cesárea seria 
realizada com 33 semanas de ges-
tação e que, após o procedimento, 
permaneceria intubada para recupe-
ração de seus pulmões. “No início da 
doença não imaginei que precisaria 
ser intubada, muito menos que conhe-
ceria meu filho só depois de 16 dias 
do parto, sendo 14 deles ‘apagada’, 
respirando artificialmente. Estar viva, 
e meu filho também, é um presente a 
mais nesta data. Só tenho a agradecer 
todos os cuidados da equipe. Fizeram 
de tudo por mim e pelo meu bebê. 
Foi um Dia das Mães inesquecível”, 
declarou Sara.

Outra paciente que esteve sete 
dias na UTI e se recuperou da doença 
é Luana Almeida Camargo, de 35 anos, 
grávida de 24 semanas. Foi a sua pri-
meira filha. “Estar gestante me deu mais 
força para me recuperar. A falta de ar 

DIA DAS MÃES

Mães com Covid-19 internadas comemoram alta após parto

No HMU de São Bernardo, 100% das gestantes internadas este ano com  
diagnóstico de Covid-19 se recuperaram da doença 

Fotos: Omar Matsumoto/PMSBC

era enorme e foi tudo muito assustador. 
Nunca tinha precisado de internação, 
quanto mais numa UTI. Estar de alta e 
poder ir para casa é uma sensação de 
vitória maravilhosa”, comemorou.

Para o prefeito Orlando Morando, 
colher resultados positivos em meio à 
pandemia é sinônimo de esperança de 
dias melhores. “Todos os profissionais 
de Saúde, de todo o nosso complexo 
hospitalar, estão muito empenhados 
em salvar vidas. E isso fica ainda mais 
claro quando analisamos os números. 
Foi um domingo especial, de muitas 
comemorações por todas as vidas 
salvas da Covid-19, especialmente 
das nossas grávidas e puérperas de 
São Bernardo”, relatou durante a tra-
dicional entrega de rosas às mães no 
HMU, realizada anualmente. 

A diretora do HMU, Dra. Monica 
Carneiro, reforça que os resultados 
expressivos foram possíveis pela 
qualidade da equipe de profissionais e 
pela constante pesquisa sobre como a 
Covid-19 age nas gestantes e situações 
de transmissão – inclusive em relação 
ao leite materno –, o que permite ofertar 

o melhor tratamento possível.
“Desde o início da pandemia esta-

mos colhendo dados, especialmente 
por sermos um hospital de formação. 
Da primeira onda para segunda, vi-
mos o número de internações em 
UTI aumentar de 5% para 15%, com 
81% destas pacientes precisando ser 
intubadas e o nosso conhecimento nos 
auxiliou muito no sucesso de todos 
estes casos”, explicou a ginecologista.

LEITE MATERNO x COVID-19
Um dos estudos do Hospital Mu-

nicipal Universitário, em parceria com 
o Centro Universitário FMABC, provou 
que o leite materno não transmite a 
doença, pelo contrário: o alimento é 
capaz de transmitir a imunoglobulina, 
substância protetora contra a Covid-19. 
“Esta descoberta também foi muito im-
portante para nós, porque a amamenta-
ção é mais uma aliada no combate ao 
coronavírus”, completou Dra. Mônica.

MOGI DAS CRUZES
Outra ação de humanização foi 

promovida pelo Hospital Municipal de 

Mogi das Cruzes (HMMC). Durante 
a semana que antecedeu o Dia das 
Mães, a equipe multidisciplinar da uni-
dade — Psicologia, Serviço Social e 
Terapia Ocupacional — identificou 
as mães internadas na ala de Enfer-
maria e entrou em contato com as 
famílias para que enviassem cartas 
com mensagens de afeto e carinho. 
Quem não conseguiu entregar as 
cartas pessoalmente pôde enviar por 
e-mail. As mensagens das famílias 
foram entregues às pacientes junto 
a artigos de artesanato produzidos 
pela Associação do Voluntariado de 
Mogi das Cruzes.

A diretora-geral do HMMC, Helo-
ísa Molinari Nascimento, esteve pre-
sente na ação, organizada em 7 de 
maio. “Foi muita emoção poder levar 
um pouco do carinho da família a pa-
cientes que estão internadas conosco, 
algumas inclusive há um maior tempo. 
A alegria e amor delas foi imenso”.

Já no Hospital Estadual Metro-
politano Santa Cecília, no Centro de 
São Paulo, pacientes e colaboradoras 
mamães foram presenteadas com a 
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DIA DAS MÃES

Nos hospitais de campanha de Santo André, pacientes foram presenteadas  
pela apresentação musical da Orquestra Magistrale

No Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília, equipe produziu  
sobremesa especial para pacientes e colaboradoras

Pacientes internadas no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes 
ganharam artigos de artesanato

Emocionadas, mamães internadas receberam cartas das famílias  
entregues pelas equipes dos hospitais de campanha de Santo André 

Humanização tem sido a marca da assistência à saúde

entrega de sobremesas especiais 
durante os plantões, decoradas com 
mensagens de homenagem.

SANTO ANDRÉ
Em Santo André, a iniciativa foi 

organizada nos dois hospitais de 
campanha da cidade, instalados no 
Complexo Dell’Antonia e no campus 
da Universidade Federal do ABC 
(UFABC), ambos apoiados pela ges-
tão da Central de Convênios-FUABC.

As pacientes assistiram às apre-
sentações musicais da Orquestra Ma-
gistrale, com músicos do Projeto Loco-
motiva. Enquanto ouviam as músicas, 
as mães receberam cartas enviadas 
pelos filhos. Entre as canções toca-
das estavam “Anos dourados”, “Eu 
sei que vou te amar”, “Fascinação”, 
“Hallelujah”, “Como é grande o meu 
amor por você” e o tema do filme “A 
Bela e a Fera”.

“Santo André homenageia e se so-
lidariza com cada paciente e com cada 
herói e heroína da Saúde, na linha de 
frente do combate à Covid-19. Pesso-
as que doam vida para salvar vidas. 
Mães que cuidam de outros filhos para 
garantir proteção e recuperação. Por 
isso, a nossa solidariedade e apoio”, 
destacou o prefeito Paulo Serra.

No ano passado, a data também 
foi celebrada com a apresentação de 
um enfermeiro do hospital de cam-
panha Pedro Dell'Antonia que, com 
um violão, tocou as músicas pedidas 
pelas mães internadas à época. “Nós 
usamos estas estratégias de huma-
nização com o objetivo de deixar os 
pacientes acolhidos e mais tranquilos 
neste momento em que passam por 
esta doença tão difícil e longe de seus 
familiares”, afirmou o superintendente 
dos hospitais de campanha de Santo 
André, Victor Chiavegato.

HUMANIZAÇÃO 
Além destas ações, a Prefeitura 

de Santo André segue princípios de 
humanização do atendimento, reali-
zando videochamadas com os fami-
liares dos pacientes em tratamento de 
Covid-19 e passando boletim médico 
aos parentes diariamente via telefone. 
Outra iniciativa foi o uso dos crachás 
dos funcionários sorrindo, estabele-
cendo uma relação mais próxima entre 
a equipe e os munícipes internados.

Fotos: Helber Aggio/PSA
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COMBATE À PANDEMIA

Administrada pela Fundação do ABC, unidade do 
Governo do Estado mantém leitos de UTI e de 

enfermaria contra a Covid-19 desde abril

AME Santo André 
instala usina de 

oxigênio e  
amplia oferta de 
leitos no Hospital 

de Campanha

Parceria entre a Fundação do 
ABC e o Governo do Estado de São 
Paulo, o Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Santo André 
abrirá nos próximos dias mais 15 
leitos exclusivos para pacientes com 
Covid-19, sendo 12 de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 3 de enfer-
maria. Inaugurado há um mês, em 21 
de abril, o Hospital de Campanha da 
unidade funcionava parcialmente em 
função da limitação no fornecimento 
de oxigênio. No fim de maio, o AME 
Santo André terminou a instalação 
de uma usina própria de oxigênio, 
que garante o suprimento adequado 
do gás, permitindo a ampliação dos 
atendimentos.

“Com o aumento da demanda por 
oxigênio nos serviços públicos e priva-
dos de todo o País, não conseguimos 
um fornecedor que pudesse atender 
integralmente a demanda do AME San-
to André para a instalação de todos 
os leitos do Hospital de Campanha. 
Pesquisamos soluções alternativas e 
a instalação de uma usina própria cum-
pria com todos os requisitos para que 
pudéssemos viabilizar as internações 
de pacientes com Covid-19”, explica o 
diretor-geral do AME Santo André, Dr. 
Manoel Miranda.

Dessa forma, o Hospital de Cam-
panha da unidade já foi inaugurado 
contando com uma miniusina de 
oxigênio, que dava suporte aos 8 
leitos em operação – 3 de UTI e 5 
de enfermaria. Com a montagem da 
nova usina, a capacidade de produção 
anterior foi quintuplicada, atingindo 

atuais 26 metros cúbicos por hora de 
oxigênio – cerca de 624 metros cúbi-
cos diários. Com isso, o AME Santo 
André passará a contar com total de 
23 leitos Covid-19, sendo 15 de UTI 
e 8 de Enfermaria.

Em 21 de maio, a presidente da 
Fundação do ABC, Dra. Adriana Ber-
ringer Stephan, esteve no AME Santo 
André para conferir o funcionamento 
da nova usina. Durante a visita, a di-
rigente foi acompanhada pelo diretor-
-geral da unidade, pelo diretor-técnico, 
Dr. Gilberto Palma, e pela Gerente de 
Qualidade, Marina Daminato.

MISSÃO CUMPRIDA
Com o agravamento da pandemia, 

a Fundação do ABC aceitou o desafio 
de apoiar o Governo do Estado na 
abertura de novos leitos exclusivos 
para pacientes com Covid-19. Entre 
os diversos Hospitais de Campanha 
entregues pela Secretaria de Estado 
da Saúde neste ano, três são parce-
rias com a FUABC: AME Santo André, 
AME Sorocaba e Hospital Estadual 
Metropolitano Santa Cecília.

“Nossas equipes estavam habitu-
adas com a assistência em ambiente 
ambulatorial. Trazer um hospital de 
campanha para dentro do AME e 
em tão pouco tempo foi um grande 
desafio. Mas sabemos das nossas 
responsabilidades e temos que apoiar 
o Poder Público. Estamos em uma 
pandemia e para avançar contamos 
com o empenho e superação de to-
dos”, detalha o Dr. Manoel Miranda.

Segundo o diretor-geral, as de-

mandas de uma unidade hospitalar 
são totalmente diferentes do dia a 
dia de um serviço ambulatorial, o 
que exigiu a readequação completa 
de processos, implantação de novos 
protocolos de segurança, contrata-
ção de mão de obra especializada 
e treinamentos específicos para 
os funcionários. “O AME continua 
atendendo as consultas e exames 
ambulatoriais. Montamos o Hospital 
de Campanha totalmente apartado, 
com entrada de pacientes separa-
da e o 4º andar integralmente de-
dicado à internação de Covid-19, 

justamente para que os fluxos não 
se misturem dentro da unidade. Es-
tamos muito felizes com o resultado 
alcançado e com a abertura desses 
novos leitos, que certamente refor-
çarão a ampla estrutura montada 
para o enfrentamento à pandemia no 
Estado”, finaliza Dr. Manoel Miranda.

TOMOGRAFIA
Outro diferencial disponibilizado 

pelo AME Santo André em função da 
instalação do Hospital de Campanha é 
o serviço de tomografia. O tomógrafo 
da unidade foi substituído por aparelho 

mais moderno e com capacidade para 
pacientes com até 200 quilos. Trata-se 
de um dos únicos equipamentos da re-
gião do ABC com essa característica, 
pois a maioria dos tomógrafos suporta 
até 120 quilos e os pacientes acima 
desse peso precisam ser transferidos 
para serviços muitas vezes distantes 
de suas residências.

Ao final da pandemia, a Fundação 
do ABC e o AME Santo André busca-
rão junto à Secretaria de Estado da 
Saúde a manutenção do equipamento 
na unidade, em benefício aos pacien-
tes do todo o Grande ABC.

Com a nova usina, unidade passará a contar com 23 leitos Covid-19, sendo 15 de UTI e 8 de Enfermaria

Tomógrafo foi substituído por aparelho mais moderno e suporta pacientes com até 200 quilos
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Hospital Estadual Covid-19 do
AME Sorocaba registra primeira alta

SUPERAÇÃO

Unidade foi selecionada pelo Governo do Estado para reforçar a rede de atendimento no combate à doença 

Morador de Ribeirão Grande, re-
gião de Sorocaba, interior do Estado, o 
caminhoneiro Bruno Gerônimo Sena, 
de 37 anos, foi o primeiro paciente 
a receber alta do Hospital Estadual 
Covid-19 do Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME) de Sorocaba, 
gerido pela Fundação do ABC. Trans-
ferido do Hospital Regional de Itapeti-
ninga, Bruno ficou três dias internado 
no leito de enfermaria na unidade de 
Sorocaba até receber alta, dia 24 de 
abril. Ao se despedir, recebeu home-
nagens das equipes e familiares.

“Sou muito grato a Deus. Após cin-
co dias de grande agonia fui transferido 
para esta unidade de Sorocaba e meu 
sentimento foi de muita esperança. Fui 
muito bem acolhido pelas equipes. As 
instalações são ótimas e tive todo cari-

nho e conforto que precisava nesse ter-
rível momento. Enfermeiros, médicos, 
fisioterapeuta, equipe de higienização, 
os profissionais que serviam as refei-
ções, os que davam notícias à minha 
família e nos acompanharam na alta. O 
sorriso e as palavras de todos transmi-
tiram esperança e nos fizeram acreditar 
que existe uma vida após essa doença 
tão traiçoeira. Vocês, profissionais da 
Saúde, são anjos nas nossas vidas e 
sempre estarão presentes em nossas 
orações. Obrigado por tudo”, disse o 
agora ex-paciente, que se recupera 
em casa. 

Coordenador de enfermagem da 
unidade, Leandro Fragoso ressalta 
a união e dedicação das equipes no 
enfrentamento ao vírus. “Apesar das 
dificuldades impostas pela doença, 

temos trabalhado com uma equipe 
altamente capacitada para ofertar 
uma assistência de alta resolutivi-
dade, segura e eficaz. Vibramos e 
comemoramos cada alta, pois tam-
bém simboliza uma vitória para nós”, 
resume o coordenador. 

COVID-19
O equipamento Estadual é gerido 

pela Fundação do ABC desde novem-
bro de 2020 e foi selecionado pelo 
Governo do Estado para reforçar a 
rede de atenção destinada à interna-
ção de pessoas com a Covid-19. Ao 
todo são 10 leitos, sendo 8 de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 2 de en-
fermaria, cujas vagas são reguladas 
pela Central de Regulação de Oferta 
de Serviços de Saúde (CROSS).

“Profissionais da Saúde são anjos nas nossas vidas”, 
disse Bruno Gerônimo Sena, 37 anos, após alta

O Polo de Atenção Intensiva 
(PAI) em Saúde Mental da Baixa-
da Santista, localizado no bairro 
Boqueirão, em Santos, promoveu, 
dias 5 e 6 de maio, uma ação de 
conscientização junto aos funcio-
nários sobre o Dia de Higienização 
das Mãos, mundialmente celebrado 
em 5 de maio. A data foi instituída 
pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em 2007.

A enfermeira de Educação Per-
manente da unidade, Deisy Hercu-
lano, comandou quatro seções de 
treinamento junto aos funcionários, 
uma para cada plantão. Ao lado de 
uma pia, reforçou com os colabo-

radores todos os passos para assepsia 
correta das mãos, com auxílio de um 
‘flipchart’ contendo ilustrações e infor-
mações técnicas. Segundo a OMS, os 5 
momentos para higienização das mãos 
são: antes de contato com paciente; 
antes da realização de procedimentos 
assépticos; após risco de exposição 
a fluidos corporais; após contato com 
o paciente e após contato com áreas 
próximas ao paciente.

Embora pareça um ato simples, a 
higienização das mãos é a ação mais 
eficiente para o controle de infecções e 
prevenção da transmissão de germes, 
especialmente em meio à pandemia de 
uma doença altamente transmissível 

como a Covid-19. Entre as medidas de 
segurança adotadas em um ambiente 
de promoção e cuidado da saúde, por 
exemplo, a higienização das mãos é 
uma das iniciativas que garantem aos 
pacientes e profissionais proteção contra 
várias doenças.

As infecções adquiridas na área 
de saúde afetam milhões de pacientes 
e profissionais de saúde anualmente 
em todo o mundo. Apenas na Europa, 
quase 9 milhões são registradas todos 
os anos. Metade dessas infecções 
pode ser evitada com a implementa-
ção de práticas e programas eficazes, 
incluindo estratégias de melhoria da 
higienização das mãos.

CAPACITAÇÃO 

PAI Baixada Santista promove Campanha  
de Higienização das Mãos

Treinamento às equipes foi realizado pela enfermeira do setor de Educação 
Continuada, Deisy Herculano



12 INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO DO ABC E CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC | MAIO DE 2021

Sob elogios, Hospital de Campanha 
na UPA Central de Santos completa 

um mês em funcionamento

Vereador 
apresenta 

congratulações 
à UPA Central

BAIXADA SANTISTA PRESTÍGIO

Unidade conta com 40 leitos, sendo metade de enfermaria e metade de UTI; 
usuários registram mensagens de agradecimento Reconhecimento ocorreu 

em 4 de maio, durante 
a 18ª sessão ordinária do 

Legislativo santista

O Hospital de Campanha da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) Central de 
Santos recebeu “votos de congratula-
ções” durante a 18ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Santos, realizada 
dia 4 de maio. O requerimento assinado 
pelo vereador Lincoln Reis e lido durante 
a plenária tem como foco o reconheci-
mento do trabalho realizado na unidade 
no enfrentamento à Covid-19.

O parlamentar destacou o primeiro 
mês de atendimento na unidade, com-
pletado dia 30 de abril.  O Hospital de 
Campanha, que funciona no segundo 
e terceiro andares da UPA, conta com 
40 leitos, sendo metade de enfermaria 
e metade de UTI. Em um mês foram 
internados 72 pacientes no local, sendo 
44 na enfermaria e 28 na UTI.

O vereador também destacou os inú-
meros depoimentos de agradecimentos 
registrados nas redes sociais, especial-
mente direcionados à humanização das 
equipes assistenciais e administrativas. 
Ao todo trabalham na unidade 177 fun-
cionários, além de outros 40 que com-
põem a equipe médica e de fisioterapia.

“O reconhecimento do nosso tra-
balho é justamente o termômetro que 
precisamos para termos ciência de que 
estamos no caminho certo”, disse a ge-
rente da unidade, Zilvani Guimarães. 

A paciente Denise Oliveira Meireles da Silva, 66 anos, 
ficou 10 dias internada na unidade

Em um mês foram internados 72 pacientes, sendo 44 na 
enfermaria e 28 na UTI

Vereador Lincoln Reis

Em atividade desde 31 de março, o Hospital 
de Campanha instalado na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Central de Santos completou 
um mês em funcionamento. A unidade opera atual- 
mente com 40 leitos, sendo 20 de UTI e 20 de 
enfermaria. Ao todo, são 177 funcionários, além 
de outros 40 que compõem a equipe médica e 
de fisioterapia. Em um mês foram internados 72 
pacientes, sendo 44 na enfermaria e 28 na UTI. 

O esforço para a abertura dos novos leitos, 
que funcionam no segundo e terceiro andares da 
UPA, tem sido compensado pelo reconhecimento 
de usuários e pacientes, inclusive nas redes 
sociais. Vários depoimentos de agradecimento 
foram publicados, especialmente direcionados à 
humanização das equipes assistenciais.

Um deles é da filha da paciente Denise 
Oliveira Meireles da Silva, 66 anos, que ficou 
10 dias internada na enfermaria do hospital de 
campanha, entre 16 e 26 de abril. A família inteira 
foi infectada pela Covid-19, mas apenas ela 
precisou de atendimento de urgência, devido 
ao agravamento dos sintomas como tosse e 
enjôo. Por conta do quadro persistente, a idosa 
desenvolveu uma leve pneumonia que foi tratada 
na internação. A filha, Renata Meireles, fez um 
emocionado relato sobre o atendimento recebido 

pela mãe. 
“Em nome de toda a minha família, preciso 

registrar nosso agradecimento para toda a equipe 
do Hospital de Campanha da UPA Central de 
Santos. Tivemos medo, dúvidas e os profissio-
nais da unidade foram e são impecáveis, sob 
todos os aspectos. Quanto amor, dedicação e 
profissionalismo. São soldados de Deus na Terra 
lutando a guerra contra a Covid. Encontrei na 
equipe de Assistência Social não só o ombro para 
chorar, mas o apoio para entender e confiar no 
processo de internação. Equipe de enfermagem, 
fisioterapeutas e médicos que cuidaram da minha 
mãe deram todo apoio necessário e lutaram esta 
batalha com ela. Estendo meu agradecimento 
às equipes de Limpeza, Nutrição e ao pessoal 
administrativo, por cada sorriso que ela recebeu 
e aqueceu nosso coração. Continuamos rezando 
por todos os profissionais de Saúde que estão 
na linha de frente. Que Deus abençoe sempre 
o caminho de vocês. Viva o SUS e à Medicina”, 
relata a filha. 

A gerente da UPA Central de Santos, 
Zilvani Guimarães, descreve a sensação de 
dever cumprido ao tomar conhecimento das 
mensagens de gratidão, com destaque para 
o atendimento humanizado junto às famílias. 

“Comemoramos a alta de cada paciente. Os 
familiares estão muito satisfeitos com o serviço 
e o cuidado que estamos tendo com seus 
entes queridos. Temos um espaço muito bom, 
totalmente equipado e preparado para oferecer 
a melhor assistência. Além disso, diariamente 
a equipe do Serviço Social realiza videocha-
madas, justamente para que os pacientes 
internados possam se comunicar com as fa-
mílias. Montamos equipes muito dedicadas. 
Médicos, enfermagem, fisioterapeutas e todos 
os demais envolvidos estão empenhados em 
oferecer atendimento humanizado. Em um 
momento tão difícil, conseguimos organizar 
um grupo coeso e extremamente motivado. 
O carinho de cada um tem feito a diferença”.

Gerente administrativa da Central de Con-
vênios, Sabrina Cafolla destaca a qualidade 
da gestão do serviço, especialmente quanto 
à agilidade no processo de implantação dos 
novos leitos. “Estamos muito satisfeitos com os 
resultados alcançados em tempo recorde, com 
destaque para a fundamental atuação da nossa 
gerente Zilvani, que tornou todo o processo mais 
prático e eficaz. Seguiremos firmes no propósito 
de salvar o maior número de vidas possíveis. 
Toda a equipe está de parabéns”, finaliza.

Arquivo pessoal
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Vanderlei Moreira da Silva, 72 anos, é um dos mais de 66 mil pacientes recuperados da Covid-19 em SBC

ASSISTÊNCIA

Omar Matsumoto/PMSBC

Em São Bernardo, Programa de Oxigenoterapia  
Domiciliar assiste pacientes com sequelas da Covid-19

Serviço oferecido pela rede de saúde do município acompanha cerca de 20% dos egressos de internação pela doença

O aposentado Vanderlei Moreira 
da Silva, 72 anos, morador da Vila 
Vivaldi é um dos 66.314 pacientes re-
cuperados da Covid-19 desde o início 
da pandemia. Embora estivesse com 
50% do pulmão comprometido, Silva 
permaneceu 11 dias na enfermaria 
respirando com auxílio de oxigênio. 
Mesmo com a melhora clínica, a sua 
oxigenação permaneceu baixa. O fato 
de ter sido fumante por 55 anos agra-
vou sua situação e, por essa razão, 
acabou tendo sequelas da doença.

A inclusão de Silva no tratamento 
do pós-Covid foi solicitada pelos mé-
dicos do Hospital de Urgência (HU) 
de São Bernardo, onde o aposentado 
ficou internado. Por ter a oxigenação 
baixa, o aposentado foi inserido no 
Programa de Oxigenoterapia Domi-
ciliar Prolongada e na reabilitação 
pulmonar. Depois do pedido médico 
feito pelo hospital, a equipe do progra-
ma avalia o encaminhamento e parâ-
metros da gasometria e realiza visita 
domiciliar técnica para verificação das 
condições necessárias para instalação 
do equipamento com segurança. Com 
a prescrição e gasometria arterial den-
tro dos parâmetros do protocolo da 

Secretaria de Saúde, é realizada a 
instalação do equipamento.

Depois de sanadas as partes 
burocráticas, o paciente recebe um 
kit para o tratamento: um concen-
trador, que pode ser usado por 24 
horas e fica ligado na tomada e com 
rodinhas, o que dá mobilidade para 
circular pela casa; um cilindro de 4 
m³ de backup, caso haja problemas 
com o fornecimento de energia elétri-
ca, e um cilindro de 1 m³, apelidado 
carinhosamente de “cachorrinho”, que 
deve ser usado para locomoção, como 
consultas médicas e realização da 
fisioterapia respiratória. 

“Com os programas de oxigeno-
terapia e fisioterapia respiratória, me-
lhorei muito. Quando ficava deitado, a 
minha oxigenação era normal, acima 
de 90%, como de qualquer pessoa. 
Se levantava e circulava pela casa, 
caía para 83%. Depois do início dos 
tratamentos, hoje consigo circular pela 
casa por até 1 hora sem precisar usar 
o oxigênio”, disse Silva.

A Prefeitura de São Bernardo 
sempre dispensou oxigenoterapia do-
miciliar para pacientes com indicação 
clínica. Há dois anos, criou o Progra-

O Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes (HMMC) ampliou em 
35% o número de leitos destina-
dos ao tratamento da Covid-19 na 
cidade. Desde 28 de abril, o serviço 
conta com 45 novos leitos (15 de 
UTI e 30 de enfermaria), subindo 
de 61 para 76 as unidades de te-
rapia intensiva e de 70 para 100 
os leitos de enfermaria. A medida 
faz parte das novas estratégias de 
combate à pandemia anunciadas 
pela Prefeitura.

A ampliação reduz os índices 

de ocupação e aumenta a segurança no 
atendimento aos pacientes internados. 
No entanto, o vírus continua circulando 
por toda a cidade e os altos riscos de 
contaminação exigem a manutenção de 
toda a rotina de cuidados.

“A queda na ocupação hospitalar 
pode gerar uma falsa sensação de 
tranquilidade, o que não é verdade. A 
pandemia não acabou e precisamos 
manter distanciamento social, uso de 
máscara e higiene constante das mãos”, 
alerta o prefeito Caio Cunha.

Desde o início da pandemia, o Hos-

pital Municipal de Mogi das Cruzes foi 
transformado na principal referência de 
atendimento Covid-19 do Alto Tietê. O 
município conta com outros cinco locais 
para atendimento de pacientes com sin-
tomas leves: UBSs Vila Suíssa, Ponte 
Grande, Jardim Camila, Alto Ipiranga, 
Jardim Universo. Em breve, a Unica-
Fisio, ao lado do HMMC, será a sexta 
unidade. Em todos os locais de referên-
cia a população passará a contar com 
suporte de um novo exame, o “Swab/
antígeno”, capaz de detectar a presença 
do coronavírus em 20 minutos.

REFORÇO

Hospital Municipal de Mogi amplia
em 35% o número de leitos Covid-19

AMPLIAÇÃO 
Em 15 de abril, o tanque de oxigênio 

do Hospital Municipal foi trocado pela 
empresa responsável pelo fornecimen-
to de gases, passando de 4.950 para 
9.870 metros cúbicos (m3). A capacida-
de ampliada era uma antiga solicitação 

da administração municipal visando 
a instalação dos novos leitos Co-
vid-19. O oxigênio é fundamental no 
tratamento hospitalar de pacientes 
com a doença, porque o vírus causa 
inflamação no pulmão e comprome-
te o sistema respiratório. 

Desde 28 de abril, o serviço conta com 45 novos leitos, sendo 15 de UTI  
e 30 de enfermaria

Divulgação/PMMC

ma de Oxigenoterapia Domiciliar Pro-
longada com equipe multiprofissional 
que acompanha e monitora todos os 
pacientes. A exemplo da fisioterapia 
e reabilitação respiratória, o Programa 
de Oxigenoterapia Domiciliar Prolon-
gada é voltado para pacientes com 
doenças pulmonares crônicas, como 
enfisema, bronquite crônica, asma e 
fibrose pulmonar. Com a pandemia 
de Covid-19, acolheu pacientes com 
sequelas da doença. 

A fisioterapeuta Nadine Macha-

do, que coordena a iniciativa, afirmou 
que grande parte dos pacientes com 
sequelas pós-Covid consegue se re-
cuperar em até três meses. “Durante 
o tratamento acompanhamos de perto 
o nível de oxigenação no sangue. No 
caso de Vanderlei, que é ex-fumante, 
os valores aceitáveis são acima de 
90%. Ele está há mais de um mês 
fazendo os tratamentos e já conse-
gue fazer atividades normais. Esses 
pacientes têm apresentado grande 
melhora e tem alta de oito a 12 sema-

nas. Depois disso, recomendamos que 
continuem a fazer a atividade física 
regularmente”, explica.

DEMAIS SERVIÇOS
Para pacientes com sequelas da 

Covid-19, além da fisioterapia, reabi-
litação pulmonar e da Oxigenoterapia 
Domiciliar Prolongada, a Prefeitura 
de São Bernardo oferece serviços de 
reabilitação motora, neurológica e fo-
noaudiológica no Centro Especializado 
de Reabilitação (CER IV).
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Roneide Rosa, 39 anos, foi submetida a uma cesariana Paciente recebeu homenagem da equipe durante alta da UTI, em 27 de abril

Funcionários produziram placas com mensagens de otimismo para a paciente

SANTO ANDRÉ

Após sete dias de intubação, mãe recebeu alta da UTI para a enfermaria e teve o primeiro contato com o filho que nasceu em parto prematuro

Hospital da Mulher realiza parto de emergência 
em paciente intubada com Covid-19

O Hospital da Mulher Maria José 
dos Santos Stein, responsável por rea- 
lizar cerca de 350 partos por mês, foi 
palco de uma história de nascimento 
e renascimento. Isso porque o local é 
referência para gestantes infectadas 
pela Covid-19, recebendo pacientes en-
caminhadas pelas unidades de saúde 
ou por demanda espontânea. Uma das 
gestantes que recebe assistência no 
equipamento é Roneide Rosa, que foi 
submetida a um procedimento de cesárea 
enquanto estava intubada na unidade. 
Ela recebeu alta da UTI dia 27 de abril.

Mesmo com todos os cuidados de 
acordo com protocolos sanitários, aos 
sete meses de gestação, Roneide de 
Alcântara Rosa, 39 anos, contraiu o 
coronavírus. Falando pausadamente e 
com traços de cansaço, resquícios da 
enfermidade causada pela Covid-19, a 
moradora da Vila Humaitá relatou que 
realizava o pré-natal na Policlínica do 
bairro. Quando comunicou que havia 
contraído o vírus, foi direcionada ao 
Hospital da Mulher.

No dia 8 de abril, após sentir muita 
falta de ar, procurou o hospital para 
receber medicação. No entanto, o re-
sultado do exame de imagem indicou 
comprometimento pulmonar e houve a 
necessidade de internação. Com qua-
dro agravado, foi feita a transferência 
para UTI e, posteriormente, necessitou 
de intubação. “A minha reação não 
foi das melhores. Eu não aceitava, 
bateu o desespero. Eu nunca havia 
sido intubada. Então a primeira coisa 
que eu perguntei para o médico foi se 
eu ia voltar (da intubação)", lembrou.

De acordo com a médica intensi-
vista, Katarine Coelho da Silva Santos, 
naquele momento não havia outra al-
ternativa a não ser a intubação. "Ela 
tinha o pulmão muito comprometido e 
um caso agravado. Durante a intuba-
ção, houve momentos de melhora e 
de piora porque essa doença é muito 
incerta. Todo dia é um dia ganho para 
a melhoria", pontuou.

Fotos: Angelo Baima/PSA

A decisão de realizar o parto de 
uma paciente com esse quadro clínico 
é feita em equipe e levando em conta 
vários fatores. "A partir do momento 
em que foi intubada ela necessitou de 
um aporte maior de medicação e isso 
poderia gerar um comprometimento 
para o bebê. A vigilância é feita minuto 
a minuto e de uma hora para a outra a 
decisão pode mudar. Tivemos, graças 
a Deus, um bom time para essa deci-
são", explicou a médica ginecologista 
e obstetra do hospital, Andréia Cristina 
Mota Ferreira de Queiroz.

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Durante todo o processo a pacien-

te é acompanhada por uma equipe 
multiprofissional composta por médico, 
enfermeiro, técnico de enfermagem e 
fisioterapeutas. "O bom resultado do 
nosso trabalho no Hospital da Mulher 
é consequência do comprometimento 
e profissionalismo de toda equipe, a 
qual faço um agradecimento especial. 
A paciente Roneide teve todo o su-
porte terapêutico necessário durante 
sua internação e isto foi fundamental 
para sua evolução e cura", comentou 
a diretora-geral do hospital, Rosana 
Pereira Madeira Grasso.

A fisioterapia acompanha a pré-in-
tubação para avaliar a necessidade e, 
durante esse fluxo, é responsável pelo 
processo de ventilação mecânica e de 

exames, acompanhando o paciente 24 
horas. "Depois que a paciente apre-
senta melhora, avaliamos também a 
possibilidade da extubação e depois 
trabalhamos a reabilitação até que ela 
consiga sair do oxigênio. Você reabilita 
a parte motora e inicia a caminhada 
até o momento da alta", comentou a 
fisioterapeuta Bianca de Abreu, que 
atua no hospital há 12 anos.

Durante os sete dias de intuba-
ção, Roneide recebeu o apoio e boas 
vibrações da equipe do hospital que, 
diariamente, passava mensagens de 
otimismo em seu ouvido. A enfermei-
ra Regina de Fátima Souza foi uma 
delas. "Participar da evolução da Ro-
neide foi ótimo, porque nem todo dia 
é bom. Alguns dias foram ruins, mas 

na hora que tiraram ela do tubo foi 
emocionante. Enquanto ela estava 
sedada eu brincava com ela falando 
‘você tem que voltar para cuidar do 
seu filho’, e ela falou que lembrava da 
minha voz", comentou a enfermeira.

"Eu estava com sete meses e, 
quando voltei, passei a mão na minha 
barriga e senti a diferença. Já per-
guntei pelo meu bebê, mas a equipe 
me tranquilizou falando que meu filho 
estava bem. A todo momento eu re-
cebi essa assistência e me certifica-
ram que o bebê estava bem. Quando 
acordei, fiquei uns quatro dias com o 
emocional muito abalado. Chorava 
muito, mas fiquei muito feliz por sentir 
que eu tive uma segunda chance. Foi 
uma felicidade muito grande quando 

eu vi meu filho, me senti uma mãe 
de primeira viagem. Notei que ele é 
bem pequenininho, mas agora está 
pegando peso", contou Roneide.

A alta da UTI para a enfermaria 
foi realizada dia 27 de abril em meio 
a lágrimas e aplausos dos profissio-
nais que seguravam placas trazendo 
mensagens de otimismo. O momento 
foi marcado pela música 'Raridade', 
tocada pela musicoterapeuta Camila 
Turco, que homenageou a paciente 
em formato voz e violão, acompanha-
da pelo coro dos demais profissionais. 
Ao longo da pandemia, apesar de ter 
recebido pacientes que tiveram o 
quadro agravado, não foram regis-
trados óbitos de mães ou bebês com 
Covid-19 no hospital. 
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Apresentação foi realizada pelo gerente de Qualidade e 
Processos do HEMC, Rodrigo Alveti Brolo

ATUALIZAÇÃO

Unidade foi convidada a detalhar projetos da área de Qualidade ligados à assistência ao paciente; ‘live’ do QualiHosp 2021 contou com 500 participantes 

Procedimento, que durou cinco horas, foi realizado em paciente de 74 anos com tumor localizado na área motora

Hospital Estadual Mário Covas apresenta 
projetos em evento de Saúde da FGV

À convite do Centro de Estudos 
em Planejamento e Gestão de Saúde 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
o Hospital Estadual Mário Covas 
(HEMC) de Santo André participou 
dia 27 de abril de uma ‘live’ com 500 
participantes que abordou ações e 
projetos da área de Qualidade. A 
atividade integrou a edição 2021 do 
QualiHosp – Congresso Internacional 
de Qualidade em Serviços e Siste-
mas de Saúde da FGV, realizado há 
mais de 20 anos e que tem apoio de 
instituições de saúde como Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz e Hospital Sírio-
-Libanês. O tema da edição deste ano 

Reprodução

O Centro Hospitalar Municipal 
(CHM) de Santo André realizou 
pela primeira vez uma cirurgia ce-
rebral em uma paciente acordada. 
A operação, feita dia 3 de maio, foi 
realizada em uma munícipe de 74 
anos e durou cerca de cinco horas.

Com sintomas de diminuição 
de força muscular no lado esquerdo 
do corpo e perda recente de cin-
co quilos, a aposentada procurou 
inicialmente a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Sacadura 
Cabral. De acordo com o quadro 
clínico, ela foi encaminhada para 
o CHM para realizar exames que 
evidenciaram nódulos em diversas 

partes do corpo, sendo um deles na área 
motora do cérebro.

A cirurgia convencional represen-
tava risco de piora dos sintomas. Para 
preservar a paciente de possíveis se-
quelas, como paralisia do lado oposto 
do corpo, a equipe médica optou pelo 
método “awake brain surgery”, feito com 
anestesia leve e anestésico local ga-
rantindo ausência de dor, mesmo com 
o paciente acordado.

A cirurgia foi realizada pelo Dr. 
Marcos Rêgo, médico neurocirurgião, 
auxiliado por dois médicos residentes 
de neurocirurgia, uma instrumentadora e 
uma equipe de anestesia treinada para 
este tipo de procedimento.

Segundo o coordenador do serviço 
de neurocirurgia do CHM, Dr. Marco 
Túlio Sette dos Santos, o procedimento 
representa um marco na evolução da 
neurocirurgia no hospital, pois permite 
que a intervenção seja realizada com 
mais segurança, considerando a le-
são tumoral estar localizada na área 
motora do cérebro, responsável pelo 
comando da força muscular do lado 
oposto do corpo.

“No cérebro, a área motora do 
lado esquerdo comanda o lado direito 
do corpo. Quando se faz isso em um 
paciente sob anestesia geral, não temos 
controle se vamos provocar algum tipo 
de lesão ou sequela, como uma paralisia 

INÉDITO

CHM de Santo André realiza primeira 
cirurgia cerebral com paciente acordada

no paciente”, explicou Dr. Marco Tulio. 
“É feito um bloqueio em alguns nervos 
específicos da cabeça impedindo que o 
paciente sinta dor. Essa cirurgia é uma 
evolução por conta disso. Conseguimos 
fazer o procedimento adequado, res-

secar a lesão, deixando a paciente 
intacta e sem sequelas”, completou.

A cirurgia foi um sucesso e a 
paciente seguiu assistida na Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) 
do hospital.

Equipe responsável pelo procedimento 

Divulgação/PSA

foi “Cuidado ao longo da vida: Coor-
denação e Continuidade”.

As experiências e projetos do 
Hospital Mário Covas foram apre-
sentados pelo gerente da Qualidade 
e Processos, Rodrigo Alveti Brolo, na 
sessão de atualização “Qualidade 
do Cuidado”. Brolo enfatizou a par-
ticipação da instituição no Programa 
Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP) e a adesão e desenvolvimento 
permanente de práticas seguras para 
a qualidade da assistência.

Entre os projetos desenvolvidos 
foram destacados a importância do 
“Paciente Seguro” e do “Projeto Saúde 
em Nossas Mãos”, cujo objeto foi a 
parceria via Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do 
Sistema Único de Saúde (PROADI-
-SUS), do Ministério da Saúde, com 
hospitais de excelência de todo o País, 
viabilizando a troca de experiências, 
desenvolvimento de novos proces-

sos e fortalecimento das ações que 
resultaram na melhoria da qualidade 
assistencial. “O engajamento de nos-
sos colaboradores e da direção nes-
sas iniciativas, somadas aos esforços 
de acreditação pela qualidade, foram 
fundamentais para o desenvolvimento 
dos projetos”, afirmou Rodrigo Brolo.

Para aprimorar os resultados ob-
tidos – como controle de infecções 
relacionados a dispositivos, efetivi-
dade do tratamento e redução dos 
adventos adversos dos seis protocolos 
de segurança do paciente –, foram im-
plementados novos modelos de ges-
tão e trabalho com visão sistêmica e 
psicologia da mudança, otimização de 
ferramentas de qualidade e desenvol-
vimento de processos mais eficientes. 
“Para a nossa satisfação o ganho foi 
positivo para todos, principalmente 
para os pacientes, mas também para 
a gestão do hospital, que teve impacto 
positivo nos custos e efetividade da 

assistência”, finalizou o gerente de 
Qualidade. A íntegra da apresentação 
do dia 27 de abril está disponível no 
link: https://is.gd/uqFJz1.

CONGRESSO
O QualiHosp – Congresso Inter-

nacional de Qualidade em Serviços e 
Sistemas de Saúde é promovido há 
mais de 20 anos pelo FGVsaúde – 

Centro de Estudos em Planejamento 
e Gestão de Saúde da EAESP. O 
evento contribui para o debate, inter-
câmbio de experiências e divulgação 
da produção técnica e científica sobre 
o tema. O evento tem como público-
-alvo pesquisadores e profissionais 
que atuam na área da saúde com 
interesse em qualidade e gestão de 
serviços e sistemas.
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