
A Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema, gerenciada pela Fundação do ABC em contrato firmado com o Governo do Estado, 
deu início em setembro aos primeiros atendimentos. Destinada à reabilitação de pacientes com deficiências físicas e visuais, a unidade 
de saúde tem capacidade de realizar 3.600 atendimentos mensais e conta com equipe multidisciplinar especializada. Os pacientes são 
encaminhados via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), operada pela Secretaria de Estado da Saúde. Pág. 3
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MENSAGEM

SANTO ANDRÉ

Novos avanços e desafios

CHM promove treinamento de segurança 
sobre resíduos infectantes e perfurocortantes

uma área que exige especial voca-
ção. Nosso compromisso é de levar 
uma assistência qualificada, inclusiva 
e eficaz a todos os novos pacientes 
do serviço. Contem conosco!

Também não podemos deixar de 
destacar os avanços institucionais da 
Fundação do ABC, que no dia 21 des-
te mês colocou no ar o inédito Canal 
de Denúncias, ligado ao Programa de 
Integridade da FUABC (Compliance). 
A partir da nova ferramenta, operada 
por uma empresa externa, todas as 
pessoas – colaboradores, pacien-
tes ou usuários em geral – podem 
fazer denúncias, de qualquer natu-
reza, contra a violação de normas 
internas ou externas da FUABC. De 
braços dados com este Canal andará 
o Código de Conduta Ética, também 
apresentado neste mês às unidades 
gerenciadas. Os novos instrumentos 

O mês de setembro na Fundação 
do ABC marca importantes progres-
sos da Mantenedora e de suas unida-
des gerenciadas. Dia 22, a Rede de 
Reabilitação Lucy Montoro de Diade-
ma abriu as portas para iniciar o aten-
dimento à população do Grande ABC 
que necessita de assistência especia-
lizada na área de reabilitação física 
e visual. Assinado no início de 2020 
e suspenso temporariamente devido 
à pandemia, o contrato firmado com 
o Governo do Estado para gestão do 
equipamento representa mais uma 
exitosa parceria com o Poder Público 
Estadual, que há décadas respalda 
a gestão da FUABC no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Des-
taco meus cumprimentos às equipes 
gerenciais da entidade que, em curto 
prazo, operacionalizaram a adequa-
ção de infraestrutura, a instalação de 

legais ajudarão a mediar situações 
desafiadoras de forma justa e im-
parcial. Trata-se, portanto, de mais 
uma importante fase concluída na 
área de governança corporativa e das 
práticas de Compliance. Seguimos 
confiantes de que, com seriedade, 
ética e disciplina, manteremos a ins-
tituição em um caminho de constante 
evolução, aprimoramento e adequa-
ção às legislações vigentes e boas 
práticas de gestão.

Além destas novidades, nesta 
edição você confere, entre outras 
notícias, mais detalhes sobre a volta 
às aulas presenciais no campus do 
Centro Universitário FMABC, o fim 
das atividades do Hospital de Cam-
panha do AME Sorocaba e os novos 
investimentos do Hospital Estadual 
Mário Covas. Seguimos juntos! Obri-
gada e boa leitura! 

equipamentos e o treinamento dos 
novos colaboradores para cumprir o 
cronograma de implantação do ser-
viço, definido junto à Secretaria de 
Estado da Saúde. Estamos seguros 
de que será um imenso desafio em 
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Nos dias 30 e 31 de agosto o Centro 
Hospitalar Municipal de Santo André 
(CHMSA) realizou um treinamento sobre 
resíduos infectantes e perfurocortantes, 
organizado pelo Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e Medi-
cina do Trabalho (SESMT) da Central 
de Convênios/Fundação do ABC, em 
parceria com o setor de Gerenciamento 
de Resíduos e Educação Continuada do 
CHMSA. Participaram do treinamento 
299 profissionais entre médicos, enfer-
meiros, técnicos de enfermagem, auxi-
liares de enfermagem e fisioterapeutas.

O principal assunto abordado foi o 
descarte de resíduos infectantes, tema 
apresentado por Melissa Amaral, do 
setor de Gerenciamento de Resíduos, 
e pela técnica de Segurança do Tra-
balho, Larissa Furtado, que orientou 
sobre a montagem correta da caixa 
coletora e descarte de resíduos per-
furocortantes, utilização de Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs) 
e prevenção de acidentes.

Participaram da atividade cerca de 300 colaboradores

A participação dos profissionais da 
saúde é de extrema importância para 
a redução de acidentes com materiais 
biológicos, bem como para estimular a 
prevenção. “Já sofri um acidente com 
perfurocortante utilizado por outro pro-
fissional, que não realizou o descarte 
correto. Por isso considero o treina-
mento muito importante para todos”, 

disse a técnica de enfermagem Joana 
Aparecida de Coelho.

“Tanto na matéria do curso técni-
co quanto na graduação aprendemos 
a maneira correta de fazer. Porém, na 
correria do dia a dia, as pessoas aca-
bam caindo no esquecimento. Em um 
ambulatório, por ter pequenas cirurgias, 
é muito importante a conscientização da 

equipe quanto à utilização do coletor de 
perfurocortantes, pois ocorre de funcioná-
rios se acidentarem e se contaminarem. 
Então, para evitar o processo de ingestão 
do coquetel de medicamentos, se houver 
a conscientização, como foi passada por 
meio do treinamento, o número de aci-
dentes seguramente irá reduzir”, disse a 
enfermeira Crislaine Cordeiro.



3INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO DO ABC E CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC | SETEMBRO DE 2021

Unidade recebe primeiros pacientes em 22 de setembro; capacidade é de 3.600 atendimentos mensais para portadores de deficiência física e visual

Sob gestão da FUABC, Rede de Reabilitação 
Lucy Montoro de Diadema inicia atendimentos

A Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro de Diadema, gerenciada pela 
FUABC em parceria com o Governo 
do Estado, recebeu os primeiros três 
pacientes no dia 22 de setembro para 
triagem de atendimento. Um encami-
nhado da Rede Lucy Montoro da Vila 
Mariana, na Capital, outro de Diade-
ma e o último de São Caetano. Dois 
deles, com quadro de amputação, se 
enquadraram nos critérios de elegibi-
lidade do serviço e iniciarão o acom-
panhamento com foco no trabalho de 
reabilitação física e motora.

A unidade, que oferta atendimento 
a pessoas com deficiências físicas 
ou visuais, abriu as portas dia 20 de 
setembro com 40 colaboradores das 
áreas de medicina, enfermagem, fi-
sioterapia, psicologia, fonoaudiologia, 
serviço social, educação física, terapia 
ocupacional, além da equipe adminis-
trativa, de higienização e segurança. 
A capacidade é para cerca de 3.250 
sessões terapêuticas e consultas men-
sais com equipe multidisciplinar, inclu-
sive da parte de ortóptica – área da 
Oftalmologia que diagnostica e trata 
distúrbios e desequilíbrios da visão. A 
unidade poderá, ainda, ofertar mais de 
420 consultas médicas nas especia-
lidades de fisiatria e oftalmologia, 75 

tecnologias assistivas, como órteses, 
próteses e meios de locomoção, além 
de oficinas terapêuticas e atendimen-
tos em grupo.

O equipamento de saúde também 
contará com tecnologia robótica de 
ponta, não prevista no rol de equipa-
mentos financiados pelo Ministério da 
Saúde para reabilitação física, como, 
por exemplo, os robôs Lokomat e Ar-
meo-power, que serão utilizados no 
tratamento de membros inferiores e 
superiores, respectivamente.

PSICOLOGIA
O grupo multiprofissional e inter-

disciplinar demonstra otimismo e em-
polgação pelo início do serviço. Uma 
das frentes de atendimento é na área 
de Psicologia, que prioriza o olhar mais 
amplo à saúde. “Não realizamos um 
trabalho isolado. O tratamento sempre 
será integral. Fazemos a discussão da 
complexidade dos casos com toda a 
equipe, com foco na condição clínica e 
psicológica do paciente, inclusive con-
siderando o contexto familiar em que 
está inserido. Sabemos que será um 
enorme desafio”, explica a psicóloga 
Amanda Medeiros.

Um dos focos da equipe de Psico-
logia, formada por cinco profissionais, 

também é garantir a saúde emocional 
e psíquica do paciente, para que tenha 
condições psicológicas de alcançar 
progressos no tratamento de reabi-
litação física. “Todo paciente chega 
com uma necessidade especial. Por 
isso, fazemos uma pré-avaliação psi-
cológica para entender se há condição 
de dar continuidade ao tratamento, 
considerando as questões compor-
tamentais. Ainda que apresente um 
quadro de depressão em razão da 
deficiência, é preciso ter alguma esta-
bilidade emocional e a área cognitiva 
preservada para ajudá-lo a ter êxito 
no tratamento”, completa a psicóloga 
Carla de Sá Vaz.

TREINAMENTO
Antes da inauguração do serviço, 

cerca de 50 colaboradores da FUABC 
iniciaram o cronograma de treinamen-
tos, coordenado pelo médico gestor da 
unidade de Diadema, Dr. Sérgio Akira 
Horita. Dias 13, 14 e 15 de setembro 
foram ministradas capacitações sobre 
atendimento a pessoas com deficiên-
cia visual, futuro da reabilitação no 
cenário de mudanças tecnológicas 
e atenção aos distúrbios funcionais. 

Os colaboradores foram divididos 
em equipes e, por meio de um telão, 

acompanharam os trabalhos dos 
profissionais do Instituto de Medici-
na Física e Reabilitação (IMREA) do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Pau-
lo (USP), cuja sede funciona na Vila 
Mariana, na Capital. Os profissionais 
aprenderam sobre a vivência prática, 
a especificidade de cada área na ótica 
da humanização e a importância da 
busca permanente pelos melhores 
resultados em menor tempo.

IMPLANTAÇÃO
A Fundação do ABC coordenou 

todo o processo de contratação de 
mão de obra, treinamento de pesso-
al e instalação de equipamentos da 
Rede de Reabilitação Lucy Montoro 
de Diadema. Outra etapa teve início 
em 9 de setembro, com reunião de 
implantação dos processos de regu-
lação de vagas, tendo em vista que 
os pacientes são encaminhados via 
Central de Regulação de Ofertas e 
Serviços de Saúde (CROSS), operada 
pela Secretaria de Estado da Saúde.

Participaram do encontro repre-
sentantes do Comitê Gestor da Rede 
Lucy Montoro, da Regulação da Se-
cretaria de Estado da Saúde, DRS 
I - Grande São Paulo (Departamento 

Regional de Saúde) e CARS (Centro 
de Apoio Regional em Saúde) Grande 
ABC, além da coordenação da Fun-
dação do ABC responsável pelo Lucy 
Montoro de Diadema.

“É um ganho enorme para toda a 
região, que passa a contar com servi-
ço de ponta na área de reabilitação. A 
reunião com as equipes de regulação 
foi extremamente importante, pois a 
Rede Lucy Montoro tem características 
particulares. É fundamental que todos 
os serviços envolvidos no encaminha-
mento de pacientes estejam cientes 
das informações e saibam que podem 
contar com a FUABC para o atendimen-
to de usuários que necessitem desse 
tipo de atenção especializada”, disse 
a gerente administrativa da FUABC 
responsável pela implantação da uni-
dade, Sabrina Martins Pedroso Cafolla. 

O custeio para funcionamento 
do serviço é feito pela Secretaria de 
Estado da Saúde a partir de contrato 
com a FUABC no valor total de R$ 
37,2 milhões e vigência de cinco anos. 
Entre os investimentos do Governo 
de São Paulo também estão R$ 4,9 
milhões para equipamentos e R$ 5,9 
milhões repassados à Prefeitura de 
Diadema para realização das obras, 
concluídas no final de 2019.

NOVO CONTRATO

Equipe de Psicologia realiza pré-avaliação de todos os pacientes Treinamentos já tiveram início e, em setembro, reuniram 50 colaboradores
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sólidas para receber e tratar denúncias 
de maneira totalmente adequada, com 
garantias de sigilo e anonimato aos 
denunciantes, tudo gerido em um am-
biente externo à instituição”.

Para garantir o resguardo, escla-
recimento, promoção e cumprimento 
do Código de Conduta Ética, de modo 
a assegurar sua eficácia e efetivida-
de, a Fundação do ABC instituiu em 
agosto o Comitê de Conduta Ética da 
Mantenedora e emitiu Portaria para 
que todas as unidades também crias-
sem seus próprios comitês internos.

COMITÊS DE CONDUTA ÉTICA
De caráter consultivo, investigativo 

e educacional, os comitês de conduta 
ética apoiam o Programa de Integrida-
de da FUABC em suas atribuições e 
competências referentes à proposição 
de medidas de prevenção, detecção, 
punição e remediação de fraudes e atos 
de corrupção, assim como na identifi-
cação de eventuais vulnerabilidades à 
integridade nas atividades desenvol-
vidas, e na proposição, em conjunto 
com outras unidades, de medidas de 
mitigação dessas vulnerabilidades.

As atribuições e ações dos comi-
tês devem, necessariamente, estar 
alinhadas às normas internas que 
regem o assunto, ao Estatuto e ao 
Regimento Interno da Fundação do 

ABC, além das regulamentações e 
legislações aplicáveis ao tema. Os 
comitês são órgãos não estatutários, 
de caráter permanente e atuação in-
dependente, que devem trabalhar em 
busca da preservação dos princípios 
e valores éticos da FUABC, por meio 
da apuração de eventuais violações às 
regras, valores e princípios descritos 
no Código de Conduta Ética.

Os comitês das unidades repor-
tam-se ao comitê da Mantenedora, 
que se reporta ao Conselho Cura-
dor, mantendo sua independência e 
autonomia em relação aos demais 
departamentos da instituição, órgãos 
diretivos e deliberativos.

Código de Conduta Ética representa 
grande avanço para a intuição, ao am-
pliar os mecanismos de segurança da 
Mantenedora e de todas as unidades. 
“O Código serve como base para to-
das as ações praticadas na FUABC 
em suas unidades. Estamos muito 
felizes com o resultado final e com 
a ampla participação que tivemos na 
construção do documento”.

Coordenadora de Compliance de 
FUABC, Juliana Gubasta ratifica: “Se 
hoje estamos falando de Código de 
Conduta Ética, significa que avança-
mos significativamente em nosso Pro-
grama de Integridade. A partir de agora, 
também contamos com ferramentas 

Juliana Gubasta, coordenadora de Compliance da FUABC

Documento recém-aprovado pelo Conselho de Curadores e Ministério Público está vinculado ao Programa de Integridade da FUABC (Compliance)

Código de Conduta Ética 
é apresentado às unidades  

da Fundação do ABC

A Fundação do ABC organizou em 
2 de setembro reunião geral com todas 
as suas unidades para apresentação 
do Código de Conduta Ética, cuja 
versão na íntegra está disponível no 
endereço www.fuabc.org.br/codigode-
condutaetica. O encontro ocorreu no 
campus universitário, em Santo André, 
com objetivo de divulgar o documento 
recém-aprovado pelo Conselho de 
Curadores e pelo Ministério Público 
do Estado de São Paulo, por meio 
da Curadoria de Fundações, além de 
tirar dúvidas dos dirigentes acerca dos 
principais tópicos.

O Código de Conduta Ética rege 
os princípios e valores da FUABC no 
exercício das responsabilidades profis-
sionais e na interação com os clientes, 
contratantes, fornecedores e usuários 
dos serviços prestados. Trata-se de 
documento que reúne as diretrizes para 
orientar a conduta profissional de todos 
os que trabalham na organização e 
agem em seu nome, devendo nortear 
as ações de conselheiros, colaborado-
res, parceiros, prestadores de serviços 
e de todas as pessoas que atuem em 
nome da instituição.

“O Código auxilia a todos na rea-
lização das tarefas diárias, pois esta-
belece regras vinculativas e esclarece 
como podemos lidar com situações 
desafiadoras, de modo a fortalecer 
a cultura organizacional de ética, in-
tegridade e transparência”, explica a 
presidente da Fundação do ABC, Dra. 
Adriana Berringer Stephan.

Para a gerente corporativa Admi-
nistrativa e responsável pelo Progra-
ma de Integridade (Compliance) da 
FUABC, Priscila de Almeida Meyer, o 

TRANSPARÊNCIA

A presidente da FUABC, Dra. Adriana Berringer Stephan
O gerente jurídico da FUABC, Sandro Tavares, e a gerente administrativa, 

Priscila de Almeida Meyer
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TRANSPARÊNCIA

Canal de Denúncias da FUABC entra em funcionamento
Em atenção ao Programa de In-

tegridade e aos esforços contínuos 
para o aperfeiçoamento de processos 
e ações preventivas contra eventos 
de risco, a Fundação do ABC inaugu-
rou oficialmente em 21 de setembro 
seu Canal de Denúncias. A partir da 
nova ferramenta, todas as pessoas 
podem fazer denúncias, de qualquer 
natureza, contra a violação de normas 
internas ou externas da FUABC. O ob-
jetivo central é o respeito aos valores e 
diretrizes da entidade e o cumprimento 
do Código de Conduta Ética.

O Canal de Denúncias funciona 24 
horas por dia, sete dias por semana. 
Está em conformidade com a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD) e é 
operado por uma empresa externa e 
independente, a ASA Central de So-
luções LTDA, vencedora de licitação 
para “prestação de serviços técnicos 
para implantação e gestão de canal 

de denúncias para a FUABC e suas 
unidades gerenciadas”. O objetivo da 
contratação de um canal externo é, 
justamente, garantir sigilo absoluto, 
proteger o anonimato do denunciante 
e preservar as informações para a 
justa apuração. Ou seja, as denúncias 
são tratadas com total confidenciali-
dade e imparcialidade.

De acordo com a presidente da 
Fundação do ABC, Dra. Adriana Ber-
ringer Stephan, desde a assinatura do 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), celebrado entre a FUABC e o 
Ministério Público do Estado de São 
Paulo e homologado em março de 
2020, a Fundação do ABC iniciou a 
implantação do Programa de Inte-
gridade, reforçando o compromisso 
institucional com o respeito às normas 
legais, princípios éticos e padrões de 
conduta esperados pela sociedade.

“Já avançamos muito em nosso 

Programa de Integridade, tanto na re-
visão de documentos como na forma-
tação de novas ferramentas de gestão 
e governança. O Canal de Denúncias 
era uma necessidade para que nosso 
Compliance fosse realmente efetivo e 
tem como base o Código de Conduta 
Ética, um documento criado do zero, 
com base em muitas discussões e cola-
borações das mais diversas instâncias 
da FUABC”, informa a dirigente, que 
completa: “É uma grande satisfação 
completarmos mais essa etapa da go-
vernança corporativa e das práticas 
de Compliance, com a publicação do 
Código de Conduta Ética e a divulgação 
de nosso Canal de Denúncias”.

O Canal é o meio pelo qual cola-
boradores, parceiros e todos aqueles 
que se relacionam com a Fundação do 
ABC podem realizar a comunicação 
de práticas consideradas ilegais, como 
desvio de verba ou assédio moral, 

representando posicionamento es-
tratégico da instituição no combate 
às irregularidades.

O Canal de Denúncias da Funda-
ção do ABC funciona ininterruptamen-

te. A ferramenta pode ser acessada 
via site (www.fuabc.org.br/denuncias), 
e-mail (condutaetica@fuabc.org.br), 
WhatsApp ou telefone, ambos pelo 
0800-494-1049.
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Iniciativa permite o mapeamento das variantes presentes na região do ABC

FMABC passa a fazer sequenciamento  
genômico do vírus da Covid-19

Projeto de Lei discutido no Senado conta com apoio do NEA-FMABC

O Centro Universitário Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), em 
Santo André, começará a realizar o 
sequenciamento genômico para de-
tecção de variantes do novo corona-
vírus. Foram investidos inicialmente 
R$ 100 mil para a aquisição de um 
sequenciador portátil, reagentes e 
computador, capazes de fazer a leitura 
do DNA completo do vírus. A capaci-
dade de processamento será de até 
200 amostras semanais. Atualmente 
o centro universitário encaminha as 
amostras para sequenciamento no 
Instituto Butantan.

“O sequenciamento genético per-
mite que a gente acompanhe a evo-
lução das variantes de maneira mais 
ágil. Um vírus altamente transmissível 
como este causador da Covid-19 está 
sempre mudando para se adaptar. 
Quanto mais amostras tivermos para 
analisar, mais iremos entender como 

ele está se desenvolvendo na comu-
nidade, quais medidas de prevenção 
são mais efetivas e como as vacinas 
estão agindo. Com essa iniciativa fare-
mos um mapeamento mais detalhado 
dos casos na região”, explica Fernan-
do Fonseca, vice-reitor da FMABC.

O sequenciamento será feito com 
as amostras que o laboratório da FMA-
BC recebe dos testes realizados nos 
municípios da região e mais o distrito de 
São Mateus, na zona leste da Capital 
paulista. A expectativa é que os primei-
ros resultados estejam disponíveis 15 
dias após o início das análises.

Atualmente o laboratório tem feito 
cerca de 600 testes diários de Co-
vid-19, e bateu recentemente a marca 
de 400 mil testes realizados desde o 
início da pandemia. A média atual é 
de 11% de positividade. Em abril eram 
2,4 mil análises diárias com até 60% 
de casos positivos.

Dia 15 de setembro o Senado 
Federal realizou uma audiência 
pública a respeito do Projeto 
de Lei 3517/2019, que prevê o 
acompanhamento integral no 
âmbito das escolas da educação 
básica para alunos com dislexia 
ou Transtorno de Déficit de Aten-
ção com Hiperatividade (TDAH). 
Entre os diversos grupos que 
apoiam o projeto e fazem parte 
da jornada pela sua aprovação 
se encontra o Núcleo Especia-
lizado em Aprendizagem (NEA) 
do Centro Universitário FMABC.

Atualmente, alunos com dis-
lexia e/ou TDAH não contam com 
uma lei específica que garanta o 
apoio especializado. Se o proje-
to for aprovado, eles terão seus 
direitos ao ensino de qualidade 
assegurados, com o acompanha-
mento específico, precoce e di-
recionado às suas necessidades 

PANDEMIA

APRENDIZAGEM

A capacidade será de até 200 amostras semanais

na escola em que estão matriculados, 
além de apoio garantido das áreas da 
saúde e da assistência social.

Criado em 2003, o NEA tem uma 
história de luta e pioneirismo no de-
senvolvimento de avaliações interdis-
ciplinares de crianças e adolescentes 
com dificuldades de aprendizagem, e 
ofereceu base teórica para que o Pro-
jeto de Lei fosse escrito. “A ideia era 
que fosse criado um projeto de inclusão 
total”, conta Rubens Wajnsztejn, neuro-
pediatra e membro do NEA, que esteve 
em Brasília para discussão do tema.

“Tinha que ser implementada 
uma ação do governo para atingir 
principalmente essas pessoas de re-
giões afastadas. Muitos nem sabem 
que têm o transtorno. E no cenário da 
pandemia o impacto nessas crianças 
com dificuldade de aprendizado foi 
ainda maior. Precisamos de apoio de 
todos os grupos”, explica o médico.

Para a psicóloga e psicopedago-

ga Alessandra Bernardes Caturani 
Wajnsztejn, coordenadora do NEA, 
a aprovação da lei trará um impacto 
enorme não só para os alunos bene-
ficiados, mas para toda a sociedade. 
“A lei atual acolhe essas crianças no 
sentido do acesso à escola, mas não 
nas adaptações e estratégias neces-
sárias para garantir a aprendizagem”.

Segundo ela, a criança com 
dislexia ou TDAH que não tiver a 
atenção adequada pode desenvolver 
uma série de problemas no futuro, 
como evasão escolar, problemas 
familiares e depressão. “Mas nos-
sas experiências no NEA mostram 
que o acompanhamento integral e 
o diagnóstico precoce fazem uma 
enorme diferença positiva na vida 
desses jovens, amenizando os efeitos 
dos transtornos”, completa.

O núcleo debate casos em con-
junto, com avaliações e diagnósticos 
discutidos entre médicos neuropedia-

tras, neuropsicólogos, psicólogos, 
psicopedagogos e fonoaudiólogos. A 
partir dos resultados, muitas crianças 
e adolescentes são encaminhadas 
para seguimento em terapias es-
pecializadas, oficinas profissionali-
zantes, práticas esportivas e reforço 
escolar, entre outras atividades.

Mãe de uma jovem com dislexia, 
Gabrielle Maria Coury de Andrade é 
membro da Associação de Dislexia 
do Mato Grosso e do grupo “Mães do 
Brasil”, que também são apoiadores 
do projeto de lei. “Todos estamos 
juntos nessa batalha, pais, mães, 
familiares, associações e o NEA”, 
explica. “A dislexia é uma questão 
social. Tem que se fazer algo agora, 
não dá para esperar mais. Como mãe 
é o apelo que faço”.

Já aprovada na Câmara dos 
Deputados, a proposta foi debatida 
publicamente e então poderá ser 
aprovada pela Comissão de Assuntos 

Sociais do Senado. A partir daí 
passaria pela Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte, para 
depois ser votada em plenário e 
aprovada efetivamente. 

DISLEXIA E TDAH
Conforme definição da Fede-

ração Internacional de Neurolo-
gia, a dislexia – também conhe-
cida como transtorno específico 
de leitura – é um distúrbio neuro-
lógico de origem congênita, que 
acomete crianças com potencial 
intelectual normal e sem déficits 
sensoriais, com suposta instrução 
escolar adequada.

Já o TDAH é um transtorno 
neurobiológico de causas gené-
ticas, caracterizado por sintomas 
como falta de atenção, inquieta-
ção e impulsividade. Aparece na 
infância e pode acompanhar o 
indivíduo por toda a vida.
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ALEITAMENTO MATERNO

Unidades da FUABC celebram campanha  
'Agosto Dourado' de incentivo à amamentação

As unidades gerenciadas da Fun-
dação do ABC promoveram diversas 
ações de incentivo ao aleitamento 
materno, cuja celebração ocorreu du-
rante a campanha ‘Agosto Dourado’. 
A Semana Mundial do Aleitamento 
Materno (SMAM) é lembrada entre 
1 e 7 de agosto e o tema deste ano 
foi: “Proteger a amamentação: uma 
responsabilidade compartilhada”.

As unidades de Saúde do Con-
trato de Gestão São Mateus/FUABC 
mobilizaram 44 ações comemorativas 
que abordaram 2.550 pessoas e en-
volveram 208 profissionais. Entre as 
ações educativas, organizadas virtual 
e presencialmente, estão a monta-
gem de ‘Cantinhos da Amamentação’ 
com informações educativas, coleta 
de vidros para doação ao Banco de 
Leite, coleta de bicos e chupetas para 
conscientização e descarte, além da 
retomada dos Grupos de Apoio ao 
Aleitamento Materno Exclusivo (GAA-
ME). Todas as atividades envolveram 
equipe multidisciplinar, enfermagem, 
medicina, agentes comunitários de 
saúde, agente de promoção ambiental 
e comunidade.

Também foi realizado, em praças 
da comunidade, o plantio simbólico 
de oito mudas da árvore Ipê-amarelo 
(Handroanthus chrysotrichus), em 
alusão ao símbolo do aleitamento 
materno. O evento contou com a par-
ticipação das mães e crianças usuá-
rias dos serviços de Saúde, além de 
conselheiros, gestores e lideranças 
comunitárias.

A iniciativa teve colaboração con-
junta da Interlocução em Saúde da 
Criança e do Programa Ambientes 
Verdes e Saudáveis (PAVS) da Fun-
dação do ABC; da Supervisão Técnica 
de Saúde de São Mateus; do Viveiro 
Municipal Manequinho Lopes, que 
realizou a doação das mudas; e dos 
técnicos da Subprefeitura São Mateus, 
que viabilizaram aberturas dos berços 
e transporte das mudas.

HOSPITAL DA MULHER
O Hospital da Mulher de Santo An-

dré organizou programação especial 
para a campanha, com destaque para 
a importância do aleitamento materno 
exclusivo principalmente nos primeiros 
anos de vida das crianças. 

Uma palestra ministrada pela nu-
tricionista Luciene Barbosa, respon-
sável pelo Banco de Leite, abordou 
a importância do leite materno para o 

Pacientes das unidades de Saúde de São Mateus, na Zona Leste da Capital, em ação de promoção à saúde

Ações mobilizaram mais de 2,5 mil pessoas na região durante o mês de agosto

Em Mauá, no Hospital Nardini, orientações às pacientes foram  
organizadas pelas equipes de Nutrição e Enfermagem

No Hospital da Mulher, em Santo André, foram expostos cartazes  
de incentivo à amamentação

desenvolvimento da criança e redução 
de mortalidade infantil.

Os colaboradores participaram 
de um concurso de cartazes, sob 
o tema “Proteger a amamentação: 
uma responsabilidade de todos”, com 
premiação até o 5º lugar. O setor de 
Comunicação do Hospital da Mulher 
também preparou um vídeo institu-
cional, que mostra a importância da 
campanha e das doadoras de leite.

A amamentação é a principal for-
ma de fornecer ao bebê os nutrientes 
necessários para a sua sobrevivência 
e seu desenvolvimento. Além de aju-
dar a promover o aleitamento mater-
no, a campanha tem a finalidade de 
fortalecer e promover os Bancos de 
Leite, fundamentais para a distribuição 
de leite materno aos recém-nascidos 
abaixo do peso e internados em uni-
dades neonatais.

As mamães interessadas em doar 
leite materno ao Hospital da Mulher 
podem comparecer à unidade de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 
Para doar, é preciso ligar nos telefo-
nes (11) 4478-5048 ou 4478-5027. É 
realizado um cadastro e agendada 
uma visita à casa da doadora para o 
recolhimento do leite.

HOSPITAL NARDINI
No Hospital Nardini, em Mauá, as 

equipes de Nutrição e Enfermagem or-
ganizaram ações de apoio e incentivo 
à amamentação para comemorar a 
Semana Mundial do Aleitamento Ma-
terno (SMAM). A iniciativa contou com 
a entrega de materiais informativos e 
brindes para 20 mães da Maternidade 
e da UTI Neonatal.

“As ações foram realizadas com 
intuito de conscientizar mães, pais, 
funcionários e a sociedade sobre a 
importância da amamentação e do 

dever de todos de apoiar. Muito mais 
do que alimentar o bebê, leite mater-
no é uma questão de saúde pública”, 
disse a nutricionista responsável pelo 
Serviço de Nutrição e Dietética (SND) 
da unidade, Regina Machado.

“É dever da sociedade apoiar 
e proteger a amamentação. Cabe 
aos profissionais de saúde informar 
sobre a importância do aleitamen-
to materno. Juntos vamos assumir 

essa responsabilidade compartilha-
da, para que a nova geração seja 
suprida com inúmeros benefícios 
que o aleitamento traz”, disse a 
técnica em Nutrição e consultora 
em amamentação, Simone Miranda.

A CAMPANHA
O ‘Agosto Dourado’ simboliza 

mundialmente a luta pelo incentivo 
à amamentação. A cor dourada está 

relacionada ao padrão ouro de qua-
lidade do leite materno. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), cerca de 6 milhões de vidas 
são salvas anualmente devido ao au-
mento das taxas de amamentação 
exclusiva até o sexto mês de idade. 
A meta da OMS é de alcançar taxa 
de 50% de amamentação exclusiva 
nos primeiros seis meses de vida até 
2025, e de 70% até 2030.
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Instituição conta com plano gradual de retomada às atividades no campus

FMABC retoma aulas presenciais com  
protocolos reforçados contra a Covid-19

FMABC organiza simpósios de Pediatria e Neonatologia 

O Centro Universitário FMABC, 
em Santo André, retomou às 8h do 
dia 20 de setembro as aulas teóricas 
presenciais em seus cursos de gra-
duação. As salas da instituição, que 
é dirigida pelo médico infectologista 
David Uip, serão liberadas inicialmente 
com 50% de sua capacidade total, 
número que aumentará conforme o 
monitoramento realizado internamen-
te para garantir a presença de mais 
alunos com segurança, prevenindo a 
disseminação do novo coronavírus.

O retorno segue uma série de pro-
tocolos que respeitam tanto o Plano 
São Paulo, implantado pelo Governo 
de São Paulo, como a própria estru-
tura física da FMABC. Além de cuida-
dos básicos, como a higienização das 
mãos, uso obrigatório de máscaras e 
distanciamento de um metro dentro 
das salas, a faculdade tomou cuida-
dos como a retirada dos bocais de 
bebedouros, disposição de frascos 
de álcool gel em diversos pontos e o 
isolamento de salas que não tivessem 
a ventilação adequada.

Além disso, o ambulatório locali-
zado na FMABC oferece aos alunos e 
funcionários o teste rápido para casos 
com suspeita de Covid-19, além de 
máscaras para proteção. Todos que 
frequentam o campus estão devida-
mente informados sobre os protocolos 
com recomendações gerais. Também 
foram programados encontros virtuais 
com os alunos para informar os cuida-

O Centro Universitário FMA-
BC realizou nos dias 17 e 18 de 
setembro o V Simpósio de Pedia-
tria e o III Simpósio de Neonato-
logia. Os eventos aconteceram 
virtualmente, com inscrições 
abertas para o público.

Organizados pelo Departa-
mento de Pediatria da FMABC 

PLANEJAMENTO

AGENDA ACADÊMICA

Retorno segue protocolos sanitários do Governo do Estado e da própria instituição

e o Centro de Estudos de Pediatria 
Profª Maria Aparecida Sampaio Zac-
chi, os simpósios ocorreram simul-
taneamente com mesas-redondas 
e palestras que abordaram diversos 
temas relevantes para profissionais 
da área, com espaço para os inscritos 
enviarem perguntas e comentários.

No dia 17 o evento contou com 

a abertura do reitor do Centro Uni-
versitário FMABC, Dr. David Uip. A 
primeira mesa-redonda teve como 
tema a vacinação contra a Covid-19 
em pacientes pediátricos, e contou 
com pesquisadores das empresas 
responsáveis pela distribuição das 
vacinas no Brasil, como Pfizer e As-
traZeneca.

No dia 18 foi transmitido debate a 
respeito da saúde mental de crianças 
e adolescentes no período da pande-
mia, com discussão sobre o impacto 
da falta de escola e como será o re-
torno dos jovens às aulas presenciais.

Segundo o chefe do Departa-
mento de Pediatria da FMABC, José 
Kleber Kobol Machado, os simpósios 

são uma ótima oportunidade de 
manter os profissionais atuali-
zados. “Trazemos à tona temas 
atuais para serem discutidos com 
a participação e interação do pú-
blico. É importante para a nossa 
região que a comunidade médica 
participe e esteja a par do que 
acontece na rotina atual”, explica.

dos que devem ser tomados.
A coordenadoria de cada curso 

será responsável por monitorar a si-
tuação e agir em casos de possível 
risco de contaminação. Também foi 
criado o Comitê de Retomada Segura, 
iniciativa da Pró-Reitoria de Gradua-
ção, que visa implementar as bases e 
acompanhar o andamento da situação 
nesta nova etapa.

“Nós fizemos a vistoria de cada 
uma das salas e anfiteatros, e criamos 
uma planilha com a capacidade total e 

o quanto pode ser liberado nessa fase. 
A cada 15 dias será feita uma nova 
avaliação pelo comitê, verificando se 
pode ser liberada a presença de mais 
alunos. Caso os índices de contami-
nação sigam baixos, aumentaremos 
gradualmente a capacidade”, explica 
Flaviane Kesia Rodrigues, enfermeira 
do Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH), setor responsável 
pelo apoio técnico na montagem dos 
protocolos.

“Não só os cursos de graduação, 

mas qualquer atividade que ocorra 
dentro da faculdade deve ter seu 
protocolo validado previamente, se-
jam aulas extras na pós-graduação, 
eventos da atlética, entre outros. 
Procuramos não apenas dar as re-
comendações, mas conscientizar a 
comunidade que frequenta a FMABC 
para seguir essas normas”, completa.

A faculdade também incentiva os 
próprios alunos e funcionários a infor-
marem possíveis quebras de protocolo 
para o setor de Ouvidoria, como uma 

forma de garantir o acompanhamento 
constante.

Marcello Magri, infectologista e 
coordenador do SCIH, destaca a im-
portância do esforço conjunto nesta 
retomada. “Nós já estamos habitua-
dos a gerenciar riscos e conseguimos 
manter uma taxa muito baixa de infec-
ção dos funcionários em nosso ambu-
latório. Estamos juntos com a Reitoria 
e as coordenadorias dos cursos para 
garantir que esse retorno às aulas seja 
feito com segurança”, explica. 
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401/08 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama). O pro-
cesso é gratuito e a empresa emite 

certificados que especificam os des-
tinos dos resíduos. O projeto teve 
investimento apenas para a aquisi-

ção dos coletores. Mais informações 
podem ser solicitadas pelo e-mail 
sustentabilidade@fuabc.org.br.

Projeto “Conectado na natureza” disponibiliza coleta de pilhas, baterias e demais resíduos eletrônicos para destinação e tratamento adequados

Projeto sustentável da FUABC
coleta resíduos eletrônicos

A área de Sustentabilidade da 
Fundação do ABC, ligada ao Depar-
tamento de Recursos Humanos (RH), 
acaba de lançar o projeto “Conectado 
na natureza”. A ideia consiste em 
intensificar as ações de coleta e des-
carte adequados de pilhas, baterias 
e resíduos eletrônicos gerados pelos 
colaboradores da FUABC e Central 
de Convênios, com foco na criação de 
consciência e preservação ambiental.

Os coletores foram instalados em 
locais de grande circulação nas se-
des administrativas da Fundação do 
ABC e da Central de Convênios. São 
aceitos itens como pilhas, baterias, 
celulares, calculadoras, entre outros. 
No caso de resíduos eletrônicos de 
grande porte, como computadores 
e televisores, provenientes de pa-
trimônio da FUABC, a área de Sus-
tentabilidade deverá ser acionada 
para retirada, acondicionamento e 
descarte correto dos mesmos.

“Como temos atividade de es-

critório nas sedes administrativas, 
existe importante volume de resíduos 
eletrônicos gerado diariamente pelos 
colaboradores. Por isso, propusemos 
o projeto para que este material seja 
tratado de forma ecológica e susten-
tável, sem agressão ao meio ambien-
te. Contamos com a colaboração e 
consciência de todas as equipes”, 
disse o coordenador de Sustenta-
bilidade da FUABC, Elson Queiroz.

Resíduos eletrônicos como pi-
lhas e baterias contêm componentes 
tóxicos considerados nocivos ao 
meio ambiente e aos seres vivos. 
Por isso, é fundamental que sejam 
descartados de forma ecológica e 
responsável. Todo material coletado 
é entregue para a empresa Recy-
care Sucatas Digital, responsável 
pela coleta, triagem, destinação e/
ou reciclagem dos resíduos, em 
consonância com a Lei de Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos, 
nº 12.305/2010, e a Resolução nº 

MEIO AMBIENTE

Elson Queiroz e Pedro Charles, do departamento de Sustentabilidade da FUABC

A Residência Terapêutica (RT) 
“Casa dos Amigos”, localizada no 
bairro Nova Petrópolis, em São 
Bernardo do Campo, criou serviço 
próprio de compostagem com par-
ticipação de seus oito moradores, 
todos homens. A técnica, conhe-
cida como o processo de recicla-
gem do lixo orgânico, transforma 
a matéria orgânica encontrada no 
lixo em adubo natural, que pode 
ser usado na agricultura, em jar-
dins, plantas e substitui o uso de 
produtos químicos.

As Residências Terapêuticas 
(RTs) são moradias para pessoas 
com transtornos mentais que não 
contam com suporte familiar e so-
cial adequados, especialmente os 
egressos de longas internações em 
hospitais psiquiátricos. O objetivo 
do projeto é estimular os morado-

res a aprender e praticar a sustentabili-
dade, desenvolver e aumentar a capa-
cidade de responsabilidade, incentivar 
o trabalho em equipe, a concentração, 
proatividade, paciência, socialização, 
além de exercer a cidadania e ofere-
cer atividade de lazer e descontração. 
Em São Bernardo, o serviço das RTs 
é ligado ao Departamento de Saúde 
Mental da Prefeitura.

O projeto na unidade do bairro 
Nova Petrópolis teve início em maio 
com as composteiras portáteis. Em 
julho, foram criadas na laje do imóvel, 
com utilização de sobras de legumes, 
verduras e frutas. Há dois anos a uni-
dade também não utiliza materiais 
descartáveis em sua rotina.

“Envolvemos os moradores, cada 
um da forma que consegue interagir. 
Alguns participam mais, outros menos. 
A atividade ajuda na concentração e 

disciplina, pois existem passos que 
devem ser seguidos para a utilização 
da composteira. A cidadania também 
é desenvolvida no processo, pois 
eles percebem que cada resíduo tem 
um local correto para descarte e que 
devemos economizar água e energia 
elétrica, sem deixar torneiras abertas 
e as luzes acesas sem necessidade. 
Todo esse processo incentiva o traba-
lho em equipe e diminui os conflitos 
que eventualmente ocorrem. Nossa 
expectativa é expandir o projeto para 
as oito RTs de São Bernardo”, explica 
a acompanhante terapêutica da RT 
e gestora em Saúde Ambiental pelo 
Centro Universitário FMABC, Mariza 
Mendes. A unidade tem como coorde-
nadora administrativa Ana Lúcia Sant 
Anna Nonato.

Além do benefício à saúde mental 
dos usuários, a atividade também pro-

Residência Terapêutica de São Bernardo desenvolve projeto de compostagem

Técnica conhecida como o processo de reciclagem do lixo orgânico  
transforma a matéria encontrada no lixo em adubo natural

NOVA PETRÓPOLIS

Petrópolis é a instalação de tor-
neiras com sensores para contro-
le de tempo de vazão de água, 
além da aquisição de lixeiras 
ecológicas com compartimentos 
para separação de materiais des-
tinados à reciclagem.

porciona reforço do vínculo de confian-
ça e afetivo entre moradores e equipe 
multidisciplinar. Em breve, o adubo 
produzido na unidade será utilizado 
para cultivo de hortaliças e temperos.

Outra iniciativa sustentável pro-
gramada para a RT do bairro Nova 
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Antenado às demandas 

atuais do mercado de tra-

balho e à necessidade de 

profissionais qualificados 

em conhecimentos especí-

ficos, o Centro Universitário 

Faculdade de Medicina do 

ABC (FMABC) aprovou a 

criação do curso de gra-

duação em Biomedicina. 

O início será no primeiro 

semestre de 2022, com 

duração de 8 semestres e 

aulas no período noturno.

Seguindo a excelência 

de ensino da Instituição, o 

projeto pedagógico foi cuida-

dosamente elaborado, com 

grande participação de do-

centes de várias disciplinas, 

além de apoio pedagógico 

institucional e da Pró-Rei-

toria de Graduação. Assim, 

o curso de Biomedicina já 

nasce com quadro docente 

altamente qualificado, que 

também inclui diversos pro-

fissionais biomédicos com 

ampla experiência no ensi-

no, na assistência à saúde 

e na pesquisa.

O currículo foi estrutu-

rado seguindo as Diretrizes 

Nacionais da Biomedicina e 

levando em consideração a 

complexidade da profissão. 

As atividades didáticas 

planejadas contemplam a 

interdisciplinaridade, aulas 

práticas, projetos de exten-

são e estímulo às ativida-

des complementares, com 

foco no desenvolvimento 

de competências e habili-

dades dos estudantes.

No final do curso, os 

alunos terão a possibilida-

de de desenvolver estágios 

curriculares em diversos 

serviços já existentes, al-

guns localizados no próprio 

campus universitário da 

FMABC e outros em hospi-

tais de ensino, laboratórios 

e clínicas conveniadas à 

FMABC. Estes campos de 

estágio constituem um dos 

importantes diferenciais do 

novo curso de Biomedici-

na, pois abrangem muitas 

das áreas da atuação 

profissional do biomédico, 

oferecendo oportunidades 

valiosas para a aprendiza-

gem significativa e o pre-

paro para o ingresso no 

mercado profissional.

“Certamente, a ex-

periência de vivenciar o 

ambiente universitário da 

FMABC, nossos valores e 

tradição, proporcionarão 

aos futuros egressos bio-

médicos a oportunidade 

de se constituírem pro-

fissionais de qualidade 

e cidadãos conscientes”, 

afirmam os responsáveis 

pelo projeto pedagógico 

do curso de Biomedicina 

do Centro Universitário 

FMABC, Dra. Maria Apa-

recida da Silva Pinhal e Dr. 

Ricardo Peres do Souto.

PANDEMIA

Ciclo virtual de eventos contou com 46 palestras e 6 mesas-redondas distribuídas em três turnos

Com foco nos desafios do SUS, 
FMABC organiza 9º Simpósio  
Internacional de Educação em  

Ciências da Saúde

O Centro Universitário 
FMABC organizou virtualmente 
entre os dias 17 e 20 de agos-
to a 9ª edição do Simpósio In-
ternacional de Educação em 
Ciências da Saúde (SIECS), 
com o tema “O Sistema Único 
de Saúde e os desafios da saú-
de pública no Brasil”. O ciclo 
contou com 46 palestras e 6 
mesas-redondas distribuídas 
em três turnos, pelas quais pro-
fissionais de diversas áreas da 
saúde participaram e contribuí- 
ram com os debates.

O Simpósio deste ano 
foi ampliado em comparação 
a 2020, tanto na diversidade 
dos temas discutidos quanto na 
quantidade de palestras e parti-
cipação do público. Os eventos 
transmitidos via Google Meet 
chegaram a ter lotação máxi-
ma, com até 250 convidados, 
e os vídeos ao vivo no canal do 
YouTube da FMABC tiveram 
milhares de visualizações de 
alunos, professores, coorde-
nadores e demais profissionais.

Grande parte das palestras 
e debates teve a COVID-19 
como foco, e a alta demanda 
que o vírus provocou ao SUS, 
vistas sob as perspectivas de 
diferentes áreas. Alguns dos te-
mas discutidos foram o impacto 
da doença na saúde ambiental, 
o cenário do sistema público 
de saúde durante e após a 
pandemia, além dos desafios 
enfrentados por cada setor que 
está combatendo o vírus e suas 
ramificações.

A organização do simpó-

Professora da FMABC e coordenadora do 9º SIECS, Dra. Flávia Gehrke

Centro Universitário 
FMABC terá graduação 

em Biomedicina

NOVIDADE

sio ficou sob responsabilidade 
dos cursos de Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Gestão 
em Saúde Ambiental, Gestão 
Hospitalar, Nutrição, Psicolo-
gia, Tecnologia em Radiologia 
e Terapia Ocupacional.

A Dra. Flávia Gehrke, 
professora titular do curso de 
Medicina e coordenadora do 
SIECS, destacou os esforços 
realizados pelos alunos, co-
missão organizadora e equipe 
de suporte, além do apoio do 
Conselho Gestor e Reitoria do 
Centro Universitário, nas figu-
ras dos doutores David Uip e 
Fernando Fonseca, e da Pró-
-Reitoria de Graduação, repre-

sentada pelas doutoras Roseli 
Sarni e Sônia Hix.

“Em um cenário de pan-
demia, conseguimos ampliar 
o tamanho do evento e dos 
temas. Um dos principais de-
safios foi transpor um evento 
que era feito presencialmente 
para o formato virtual, e neste 
ano conseguimos fazer numa 
escala ainda maior o bom tra-
balho que já havia sido feito em 
2020”, explicou.

Ela também frisa a impor-
tância de incluir nos debates 
profissionais de diferentes 
setores. “A troca de ideias e 
experiências entre várias áre-
as nos permite ter uma visão 

ampla e global do sistema de 
saúde”. 

No dia 20 de agosto, o en-
cerramento do ciclo de eventos 
contou com a premiação dos 
trabalhos científicos submeti-
dos ao SIECS. Foram avalia-
dos 38 trabalhos, com premia-
ção para os três primeiros e 
menção honrosa ao quarto e 
quinto colocados. O primeiro 
colocado foi o trabalho “Marca-
dores Potenciais para Câncer 
de Mama em Linfócitos e Exos-
somos Circulantes”, de autoria 
de Lara Rodrigues Jeronymo, 
Guilherme Freire Roberto, 
Thérèse Rachel Theodoro e 
Maria Aparecida Pinhal.
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Hospital Santa Cecília inicia atendimento ambulatorial 
com exames de tomografia e ultrassom

REFORÇO

Objetivo é auxiliar o Governo do Estado na retomada de agendamentos eletivos que ficaram represados durante a pandemia

O Hospital Estadual Metropolitano 
Santa Cecília, gerido pela Fundação 
do ABC desde a inauguração em me-
ados de abril, iniciou em agosto a rea- 
lização de exames ambulatoriais de 
tomografia, com capacidade semanal 
de 25 exames. Desde setembro, a uni-
dade também passou a disponibilizar 
20 exames de ultrassonografia por se-
mana para pacientes que aguardavam 
agendamento desde o ano passado. 
Os procedimentos são ofertados via 
Central de Regulação de Ofertas e 
Serviços de Saúde (CROSS), operada 
pela Secretaria de Estado da Saúde, 
para pacientes residentes na região 
do hospital, localizado no Centro da 
Capital. A partir deste mês, portanto, 
a média será de 180 exames ambu-

latoriais por mês.
Parceria entre a FUABC e o 

Governo do Estado de São Paulo, o 
Hospital Santa Cecília é vocacionado 
exclusivamente ao atendimento de pa-
cientes diagnosticados com Covid-19. 
Ao todo são 104 leitos, sendo 40 de 
terapia intensiva e 64 de enfermaria. 
Em função da recente queda nos índi-
ces de ocupação de leitos, o objetivo é 
aproveitar a estrutura hospitalar para 
agilizar a fila de espera por exames 
eletivos, considerados de menor 
urgência e que ficaram represados 
durante a pandemia.

Em cumprimento às medidas sa-
nitárias e protetivas para garantir a 
segurança dos pacientes, a unidade 
criou um fluxo seguro para acesso 

aos exames em horários diferenciados 
da rotina de atendimento hospitalar, 
justamente para evitar grande circu-
lação de pessoas. O acompanhante é 
orientado a aguardar em área externa, 
na sala de Visita Virtual. Já o paciente 
realiza a troca da máscara descartável 
na entrada e na saída, além de fazer 
a assepsia das mãos.

“Nossa estrutura permite este 
apoio e, portanto, as equipes perma-
necem à disposição do Governo do 
Estado para auxiliar na resolução das 
demandas da Saúde que se mostra-
rem necessárias, sejam relacionadas 
ao tratamento de pacientes com Co-
vid-19 ou ao atendimento ambulato-
rial”, disse a diretora-geral da unidade, 
Dra. Sandra Gallo.

O Poder Público pode firmar 
contratos de gestão com organiza-
ções sociais para a gestão de ser-
viços em Saúde sem necessidade 
de licitação, conforme previsto na 
Lei 9.637/1998, na Lei de Licitações 
(Lei 8.666/1993) e já pacificado em 
jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Com esse entendi-
mento, o Ministério Público Federal 
(MPF) enviou ao STF parecer favo-
rável à Reclamação Constitucional 
46.631/SP, contra decisão judicial 
que suspendeu contratos de ges-
tão firmados entre o município de 
São Bernardo do Campo e a Fun-
dação do ABC para a realização de 
serviços de saúde. O parecer é do 
subprocurador-geral da República, 
Wagner Natal Batista.

A Fundação do ABC questiona 
decisão da Justiça de São Paulo, 

depois confirmada pelo Tribunal de Jus-
tiça (TJSP), de suspender contratos de 
gestão que previam o gerenciamento de 
serviços de Saúde em unidades públicas 
de São Bernardo pela FUABC. Os contra-
tos foram suspensos sob o entendimento 
de que a atividade deveria ser prestada 
diretamente pelo Poder Público. Para 
reverter a decisão, a Fundação do ABC 
ajuizou reclamação constitucional, argu-
mentando que o tema já está pacificado 
na jurisprudência do STF.

“Essa questão já foi tratada e paci-
ficada anteriormente pelo Supremo Tri-
bunal Federal. Infelizmente, o assunto 
entrou outra vez em discussão e tivemos 
que recorrer novamente ao STF. Em 
meados de agosto, o Ministério Público 
Federal encaminhou ao Supremo parecer 
favorável à FUABC e publicou em seu 
site notícia detalhando os fundamentos 
de nossa reclamação constitucional. 

Estamos confiantes de que, em breve, 
o tema será apreciado pela Corte e que 
o entendimento anterior será ratificado”, 
considera o gerente corporativo Jurídico 
da FUABC, Dr. Sandro Tavares.

No parecer do Ministério Público 
Federal, o subprocurador-geral lembra 
que o STF já decidiu pela validade das 
normas que dispensam licitação em ce-
lebração de contratos de gestão entre o 
Poder Público e as organizações sociais 
para a prestação de serviços públicos não 
exclusivos (ADI 1.923/DF). Na ocasião, 
foram considerados constitucionais dis-
positivos da Lei 9.637/1998 (que trata da 
qualificação das organizações sociais) e 
da Lei 8.666/1993 (Lei das Licitações), 
que prevê a dispensa de licitação para 
contratos com organização social quali-
ficada. O Supremo Tribunal Federal re-
conheceu, inclusive, a possibilidade de 
atuação indireta, por meio do fomento e 

DEBATE

Com base em ação da FUABC, Ministério Público Federal defende  
no STF validade de contratos da Saúde com OSSs

O gerente corporativo Jurídico da FUABC, Sandro Tavares

Serão feitos 100 exames de tomografia por mês

de contrato com organizações sociais, em 
setores particularmente sensíveis como 
o da Saúde.

Para Wagner Natal, a sentença da 
Justiça paulista é inválida, já que anula 
contratos que estavam de acordo com 
a legislação e com a jurisprudência do 

STF. Assim, segundo ele, o Supre-
mo deve declarar a procedência da 
reclamação constitucional, para cas-
sar a decisão e determinar que outra 
seja proferida com a observância da 
jurisprudência já consolidada (com 
informações do MPF).    
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Setor registra média mensal de 735 consultas oncológicas

Mesmo em meio à pandemia, 
serviços de saúde do Hospital Es-
tadual Mário Covas (HEMC), em 
Santo André, foram mantidos em vá-
rias especialidades médicas. Desde 
fevereiro de 2020, grande parte da 
estrutura, instalações e pessoal foram 
mobilizados para receber os pacientes 
com Covid-19. Apesar disso, também 
foram atendidas emergências clínicas, 
traumas e realizados tratamentos di-
versos. Ao mesmo tempo foram feitos 
investimentos pelo Hospital e iniciados 
novos projetos. Entre eles, a reforma 
e ampliação da área destinada ao 
atendimento da Oncologia e Quimio-
terapia, que já está finalizada.

As obras na Oncologia começa-
ram em fevereiro, com investimento 
de R$ 102 mil do Governo do Estado 
para construção de mais três consul-
tórios e instalação de forro de gesso, 
luminárias de led, equipamentos hi-

dráulicos para assepsia das mãos, 
além da construção de cobertura 
com isolamento térmico e acústico. 
A área recebeu ainda a climatização 
dos ambientes e instalação de piso vi-
nílico. Para a realização do projeto foi 
necessária a contratação de serviços 
e locação de equipamentos de cons-
trução. O hospital também mobilizou 
equipe própria para conclusão das 
obras, em março deste ano.

ONCOLOGIA
A ampliação da área da Oncologia 

em 43m² foi necessária para adequar 
o atendimento aos milhares de pa-
cientes que mensalmente procuram 
o serviço, principalmente a criação 
de novos consultórios para melhorar 
o fluxo de consultas. O setor registra 
média mensal de 735 consultas on-
cológicas e 309 consultas hematoló-
gicas, enquanto os tratamentos por 

quimioterapia e hormonioterapia têm 
média mensal de 1.417 aplicações.

PROJETOS E RADIOTERAPIA
Com a previsão de que o atendi-

mento aos pacientes com Covid-19 
tenha significativa queda nos próxi-
mos meses, o HEMC se mobiliza para 
a retomada gradativa de cirurgias 
eletivas e de outros procedimentos 
médicos. Projetos como a reforma e 
ampliação do CRIE (Centro de Re-
ferência para Imunobiológicos Espe-
ciais), a criação da UCP (Unidade de 
Cuidados Paliativos) e a conclusão e 
inauguração do Centro de Radiote-
rapia estão previstos para este ano. 
Aditamento de contrato do Ministério 
da Saúde para a construção do muro 
do Centro de Radioterapia está em 
andamento e o mobiliário será en-
tregue em breve pelo Governo do 
Estado de São Paulo.

SANTO ANDRÉ

HUMANIZAÇÃOPROADI-SUS

Com verba de R$ 102 mil do Governo do Estado, área recebeu mais três consultórios, climatização e reparos estruturais

Serviço de Oncologia do Hospital Estadual
Mário Covas recebe investimento

ONG Cabelegria presenteia pacientes  
em tratamento contra o câncer

Unidade apresenta  
ações de qualidade

A Clínica de Oncologia do Hos-
pital Estadual Mário Covas (HEMC) 
foi palco, dia 6 de agosto, de ação 
promovida pelo Setor de Humani-
zação da unidade em parceria com 
a ONG Cabelegria, que oferece 
perucas sem custo aos pacientes 
com câncer. A entidade, que tem 
retomado as atividades após a pa-
ralisação em decorrência da pan-
demia, levou seu caminhão com o 
banco de perucas móvel a diversas 
clínicas e hospitais. Durante o dia 
foram entregues 15 perucas aos 
pacientes, além do recebimento 
de três doações.

No HEMC o veículo ficou es-
tacionado durante todo o dia em 
frente à Clínica Oncológica e os 
pacientes interessados puderam 
experimentar os itens disponíveis 
expostos em vitrines. No mesmo 

Destaque do projeto #Saúde-
EmNossasMãos, uma iniciativa 
do Programa de Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de 
Saúde (PROADI-SUS) em parceria 
com instituições de saúde privadas 
e públicas, o Hospital Estadual Má-
rio Covas (HEMC), em Santo André, 
esteve na abertura para o novo tri-
ênio (2021-2023) da iniciativa, que 
contará com a participação de 204 
hospitais de todo o País.

As experiências positivas do 
HEMC em relação à redução de 
infecções ligadas à assistência à 
saúde foram apresentadas em 31 
de agosto pelo gerente de Qualida-
de, enfermeiro Rodrigo Alveti Brolo.

Na primeira edição do projeto, 
em 2018, os hospitais participan-
tes conseguiram reduzir em 43% 
a infecção primária da corrente 

sanguínea associada ao cateter 
venoso central (IPCSL); em 52% a 
pneumonia associada à ventilação 
mecânica; e em 68% os casos de 
infecção do trato urinário associados 
ao uso de cateter vesical (IUT-AC).

O HEMC foi convidado a com-
partilhar o legado do projeto reali-
zado de 2018 a 2020. “O compar-
tilhamento de resultados e a troca 
de experiências com foco nas infec-
ções se revelou muito importante 
para alcançar as metas de redução 
que significam melhor recuperação 
do paciente e economia de recursos 
públicos”, destaca Rodrigo Brolo.

O PROADI-SUS foi criado em 
2009 para apoiar e aprimorar o SUS 
por meio de projetos de capacitação 
de recursos humanos, pesquisa, ava-
liação e incorporação de tecnologia, 
gestão e assistência especializada.

Ao todo, 15 pacientes do HEMC receberam perucas

local foram feitos ajustes e maquiagem, 
e as perucas puderam ser retiradas na 
hora. A ONG também recebe doações 
de cabelos a partir de 20 centímetros. 
A próxima ação está prevista para 
novembro, em data a ser confirmada.

O objetivo da ONG Cabelegria 
é ampliar a autoestima de pacientes 
oncológicos. Durante a pandemia foi 
possível atender somente em formato 
on-line. Entre março e outubro de 2020, 
foram beneficiadas 1.200 pessoas. 
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O Hospital Nardini de Mauá tem 
inovado o atendimento aos seus pa-
cientes no último ano. Desde outubro 
de 2020 a unidade pratica o serviço 
de ‘concierge’ hospitalar, chama-
do de Projeto SOU (Solicitações e 
Orientação ao Usuário), destinado 
a acompanhar de forma individual 
e personalizada todas as demandas 
dos pacientes e familiares durante a 
estadia hospitalar. O objetivo é obter 
ganho em eficiência no atendimento, 
mediar conflitos de forma imparcial, 
acolhedora e dar todo o tipo de suporte 
ao paciente, inclusive na relação com 
a equipe assistencial. O termo francês 
‘concierge’ é ligado à área de hotelaria 
e caracteriza um profissional de perfil 
cortês, voluntarioso e eficiente. 

O foco é proporcionar uma ex-
periência de hospitalização marcada 
pela excelência no atendimento. A 
atividade requer flexibilidade, empa-
tia, ética, discrição e conhecimentos 
da estrutura e rotina do hospital. A 

equipe atua de forma proativa e se 
antecipa às necessidades dos pa-
cientes. Para estruturar o projeto, o 
setor de Tecnologia da Informação 
(T.I.) desenvolveu um sistema espe-
cífico para registro e tratamento das 
demandas dos usuários em formato 
dashboard. De outubro a agosto fo-
ram registrados 789 atendimentos 
no sistema, média de 79 por mês. 
A ferramenta quantifica número de 
demandas registradas por categoria, 
data, setor, status do atendimento 
(em andamento ou finalizadas) e as 
respectivas soluções apresentadas, 
bem como oferece a emissão de re-
latórios e indicadores.

As principais demandas apresen-
tadas são relativas às informações 
clínicas sobre o estado de saúde 
dos pacientes, emissão de relatório 
ou atestados médicos, dúvidas sobre 
protocolos do hospital, informações 
sobre entrada e troca de acompa-
nhantes nos setores de internação e 

entregas de pertences aos pacientes.
“A iniciativa proporcionou uma 

queda importante nas manifestações 
negativas na Ouvidoria do hospital, 
além de ter promovido aproximação 
com a população usuária do serviço. 
Tão fundamental quanto saber ouvir 
é ter a capacidade de responder as 
demandas nos prazos estabelecidos e 
com alta resolutividade. É um serviço 
de humanização que faz a diferença 
em momentos de fragilidade, especial-
mente em um ambiente hospitalar”, 
disse a diretora-geral do hospital, Dra. 
Adlin Savino Veduato.

O projeto SOU é operacionalizado 
por três oficiais administrativos, pre-
viamente treinados para a função, e 
que atuam em sala própria na unidade. 
O serviço é disponível de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 19h, em todos 
os setores do hospital. O contato com 
a área pode ser feito pelo e-mail sou@
hospitalnardini.org.br ou telefone (11) 
4547-6877.

MAUÁ 

BAIXADA SANTISTA SANTO ANDRÉ

Hospital Nardini desenvolve 
serviço de ‘concierge’ hospitalar

UPA Central de Santos organiza SIPAT Hospital da Mulher recebe 
novos equipamentosOs funcionários da Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) Central 
de Santos promoveram entre os 
dias 9 e 13 de agosto atividades 
relacionadas à Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Traba-
lho (SIPAT). O objetivo da iniciati-
va foi abordar assuntos relativos à 
segurança do trabalho para prote-
ção à saúde dos colaboradores e, 
consequentemente, de pacientes 
e demais usuários.

Ao todo, durante a semana, 
marcaram presenças nas pales-
tras cerca de 60 colaboradores. 
Foram entregues vários brindes, 
como cremes hidratantes e taças 
de acrílico personalizadas com as 
marcas da UPA e da Fundação do 
ABC, entidade gestora do equipa-
mento. Os funcionários também 
participaram de coffee break e di-
nâmicas para estimular a interação 
entre as equipes.

O Hospital da Mulher de Santo 
André foi contemplado em agosto 
com uma série de equipamentos 
para renovação de seu parque tec-
nológico. Os equipamentos foram 
obtidos por meio da Portaria nº 
3.186 do Ministério da Saúde, de 
26/11/2020, que melhorou ainda 
mais a prestação de serviços para 
mães e bebês de Santo André.

A unidade recebeu 24 novos 
monitores de última geração para 
equipar a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Neonatal e UTI 
Adulto; berços aquecidos e incu-
badoras para modernizar a assis-
tência aos bebês prematuros e de 
baixo peso; equipamentos como 
detectores fetais e oxímetros, 
para incrementar a assistência do 
pronto-socorro e pré-natal de alto 
risco; além de novos aparelhos 

de emissões otoacústicas, impor-
tantes para garantir o diagnóstico 
dos bebês através do Teste da 
Orelhinha, realizado em 100% dos 
bebês ainda durante a internação.

Desta forma, o Hospital da Mu-
lher amplia sua capacidade tecnoló-
gica de oferecer os melhores diag-
nósticos e opções de tratamento 
aos munícipes. “A pandemia nos 
trouxe uma série de aprendizados, 
em especial sobre a necessida-
de de estarmos preparados para 
as urgências. Recebemos esses 
equipamentos com muita alegria 
e expectativa de oferecermos um 
atendimento ainda melhor às ma-
mães e bebês que aqui chegam. 
Gratidão a todos que nos auxiliaram 
nessa nova aquisição”, disse a dire-
tora técnica do Hospital da Mulher, 
Dra. Maria Auxiliadora Vertamatti. 

Equipe é formada por três oficiais administrativos: Sandro da Silva Leme, 
Antonia Catiana dos Santos e Georgia Amara Marinsek

Palestras reuniram cerca de 60 funcionários durante toda a semana

Objetivo é estreitar comunicação com usuários a partir de acompanhamento personalizado e de alta resolutividade

Todos os palestrantes do evento 
são colaboradores da unidade. Fo-
ram ministrados os temas: Acidente 
de Trabalho; Doenças Ocupacionais; 
Doenças Sexualmente Transmissí-
veis (DSTs); Relações interpessoais 
no trabalho; Humanização; Doenças 

do fígado; e Saúde Bucal. O en-
cerramento do evento foi marcado 
pela apresentação de um vídeo 
curta-metragem chamado “Carga 
Viral”. A SIPAT foi organizada pelos 
membros da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA). 
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MISSÃO CUMPRIDA

COMBATE À PANDEMIA CAPACITAÇÃO 

Em pouco mais de quatro meses, estrutura de urgência atendeu pacientes de 33 municípios da região

Hospital de Campanha do AME Sorocaba encerra 
atividades com 111 atendimentos e 91 internações

Hospital Municipal de Mogi atinge marca de 
3,3 mil altas de pacientes com Covid-19

Unidade treina equipes sobre infarto
em tempos de Covid-19

Inaugurado em 8 de abril, o Hos-
pital de Campanha do Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) de 
Sorocaba encerrou suas atividades 
em 16 de agosto. O balanço é de 111 
atendimentos em cerca de quatro me-
ses, sendo 91 internações. Selecionada 
pelo Governo do Estado para reforçar o 
combate à Covid-19, a unidade abriga-
va estrutura de hospital de campanha 
no 2º andar, separadamente da área 
de atendimento ambulatorial, que per-
maneceu funcionando normalmente.

O hospital de campanha contou 
com 10 leitos, sendo 8 de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 2 de enfer-

maria, cujas vagas foram reguladas 
pela Central de Regulação de Oferta 
de Serviços de Saúde (CROSS). Hi-
pertensão arterial, asma, obesidade 
e diabetes foram as principais comor-
bidades identificadas nos pacientes 
internados.

A importância regional do servi-
ço é evidenciada pela variedade das 
cidades de residência dos pacientes 
atendidos. Ao todo, durante o período 
de funcionamento do hospital, foram 
recebidos pacientes de 33 municípios 
– a maioria das cidades de Sorocaba, 
Piedade e Votorantim. A estrutura de 
urgência do hospital foi referência para 

pacientes de 48 cidades da região.
“Admitimos 62 colaboradores, além 

de médicos e da equipe multidiscipli-
nar. Superamos muitos desafios neste 
período. O engajamento dos diretores, 
coordenadores e de todos os colabo-
radores do ambulatório tornaram este 
desafio um sucesso. Conseguimos dar 
assistência aos pacientes internados 
sem comprometer a rotina de atendi-
mento dos usuários do ambulatório. Os 
fluxos foram planejados e adaptados 
com ampla estrutura de segurança, 
com foco no bem-estar dos pacientes e 
colaboradores”, explica o diretor-geral, 
Marcos Paiva de Oliveira.

O Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes (HMMC), gerenciado 
pela Fundação do ABC desde 
2019, atingiu, em agosto, a mar-
ca de 3.375 altas concedidas a 
pacientes internados com confir-
mação ou suspeita de contamina-
ção pela Covid-19. Em razão do 
feito, um grupo de funcionários da 
unidade se reuniu no estaciona-
mento para comemorar a marca 
dia 17 de agosto. Ao todo, cerca 
de 100 funcionários diretos e indi-
retos participaram do ato, filmado 
com drone pela Prefeitura.

Desde o início da pandemia, 
quando a unidade se tornou re-

ferência para atendimento Co-
vid-19 na região do Alto Tietê, 
55.262 pacientes já passaram 
pelo serviço. Atualmente a taxa 
de ocupação dos leitos da unida-
de é de cerca de 30%. São 176 
leitos, sendo 100 de enfermaria 
e 76 de terapia intensiva.

A diretora-geral da unidade, 
Heloísa Molinari Nascimento, res-
salta a importância do trabalho em 
equipe para enfrentar as adversi-
dades, especialmente em um mo-
mento pandêmico. “Propusemos 
esta homenagem às altas pois tra-
ta-se de um marco. Os desafios 
foram e são diários. As equipes 

superaram inúmeras dificuldades 
para manter foco central no cui-
dado ao paciente, no acolhimento 
às famílias e na humanização do 
serviço. Este expressivo número 
de altas retrata uma vitória cole-
tiva e merecia o registro. Destaco 
meu agradecimento a todos os 
colaboradores que participam e 
participaram deste processo de 
forma extenuante e com tanto 
profissionalismo. As quedas nos 
índices de internação simbolizam 
uma trégua, mas é preciso manter 
constante vigilância para evitar 
novo agravamento da pandemia”, 
disse a diretora.

O Hospital Municipal de 
Mogi das Cruzes (HMMC) pro-
moveu dias 25 e 26 de agosto 
uma capacitação para atualiza-
ção científica sobre o infarto em 
tempos de Covid-19. O treina-
mento aconteceu em plataforma 
on-line, com estudo de casos, 
e focou na necessidade de os 
profissionais tomarem decisões 
em equipe quanto às medidas 
clínicas e observando o tempo 
necessário para melhores re-
sultados.

As turmas foram abertas 
para cerca de 30 colaborado-

res por dia. Porém, diante do 
interesse da equipe, foram 
realizadas 141 inscrições de 
funcionários, entre médicos, 
enfermeiros, técnicos de en-
fermagem, farmacêuticos e 
auxiliares administrativos.

“Nosso objetivo é sensi-
bilizar toda a equipe, desde a 
recepção até o profissional mé-
dico, deixando clara para todos 
os nossos colaboradores a im-
portância da percepção imedia-
ta de sinais que o paciente pode 
apresentar em casos suspeitos 
do infarto, visando atendimento 

rápido para o melhor desfecho 
do caso”, explica a diretora-geral 
do HMMC, Heloísa Molinari 
Nascimento.

Além do apoio dos colabo-
radores do HMMC, a capacita-
ção contou com a participação 
do cardiologista Pedro Duccini, 
médico diretor de Advanced 
Cardiovascular Life Support 
(ACLS) e Basic Life Support 
(BLS) / American Heart Asso-
ciation, além de chefe da cardio-
logia do Hospital Vivalle e chefe 
de plantão do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia. 

Unidade funcionou com 10 leitos, sendo 8 de UTI e 2 de enfermaria

Treinamento durou dois dias e envolveu 131 funcionários
Funcionários se reuniram no estacionamento do hospital para celebrar a marca 

Divulgação/PMMC
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RECONHECIMENTO

INCLUSÃO

Articulação de iniciativa sobre prevenção de acidentes domésticos infantis conquista reconhecimento do Poder Legislativo Municipal

Gerente administrativo da FUABC recebe moção 
de agradecimento da Câmara Municipal de Itatiba

Unidades de Saúde de Itatiba realizam  
acolhimento do público LGBTQIA+

O gerente administrativo da Fun-
dação do ABC junto ao contrato com 
a Prefeitura de Itatiba, Caio Vieira de 
Barros Arato, recebeu votos de “congra-
tulações e agradecimento” na Câmara 
Municipal de Itatiba pela participação 
na campanha: “Primeira Semana de 
Prevenção de Acidentes com Crian-
ças no Município de Itatiba”. A moção 
nº 105/2021 é de autoria do vereador 
Fernando Soares da Silva (PSDB) e foi 
lida em plenário durante a 31ª Sessão 
Ordinária do Legislativo Municipal.

A campanha educativa ocorreu vir-
tual e presencialmente entre os dias 23 
e 27 de agosto, de acordo com a Lei 
Municipal Nº 5.338, que institui a inicia-
tiva anualmente no calendário do muni-
cípio. Em formato on-line, funcionários 
da FUABC que atuam na rede de saúde 
da cidade, como médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e dentistas, 
gravaram vídeos educativos com base 
nos temas: prevenção de afogamento; 

locomoção segura; casa segura; cuida-
do com o bebê e segurança no carro. O 
material foi publicado durante a semana 
na página da Secretaria de Educação 
de Itatiba nas plataformas do Facebook 
e YouTube. Caio Arato foi responsável 
pela articulação da campanha junto às 
ESFs (Estratégias Saúde da Família), 
programa gerenciado pela Fundação 
do ABC em parceria com a Prefeitura 
desde 2017. Ao todo, são 13 unidades 
de Saúde sob gestão da FUABC.

“Ficamos muito satisfeitos com o 
resultado, pois houve uma repercus-
são expressiva na rede social. Porém, 
não quisemos ficar limitados apenas ao 
ambiente virtual. A ideia era aproveitar 
o engajamento e expandir ainda mais 
essas orientações às famílias de ma-
neira didática e transparente. Por isso, 
criamos grupos de pais e mães nas 13 
unidades de Saúde, que agendaram 
grupos e palestras com a participação 
de bombeiros, enfermeiros, socorristas, 

As unidades do programa Estra-
tégia Saúde da Família (ESF) de Itati-
ba, no interior de São Paulo, realizam 
desde agosto acolhimento destinado 
a pacientes que integram a população 
LGBTQIA+, entre os quais lésbicas, 
gays, bissexuais e transexuais.

Um encontro entre o idealizador do 
grupo “Família LGBTQIA+ de Itatiba”, 
Jamerson Videoli, e a gerência admi-
nistrativa do contrato com a FUABC, 
representada por Caio Arato, selou a 
parceria para apoio ao atendimento 
deste público, com oferta de testes 
rápidos para detecção de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs), 
coleta de exame de Papanicolau para 
mulheres homossexuais, marcação de 
consultas médicas e serviços de odon-
tologia em geral. A iniciativa é baseada 
na Política Nacional de Saúde Inte-

gral LGBT, instituída pela Portaria nº 
2.836/11 do Ministério da Saúde. Todos 
os profissionais das áreas assistencial 
e administrativa das 13 unidades de 
Saúde sob gestão da FUABC passa-
ram por orientação para recebimento 
do grupo social.

“A área da Saúde representa uma 
importante ferramenta de inclusão para 
diversos públicos que, infelizmente, 
ainda sofrem constantes práticas 
discriminatórias e até criminosas. O 
objetivo é disponibilizar um espaço de 
acolhimento e orientações educativas 
por meio de ações de promoção e pre-
venção à saúde, com foco no bem-estar 
do todos os pacientes, garantido pelo 
direto à saúde na Constituição Federal 
e pelas Leis Orgânicas da Saúde”, dis-
se o gerente administrativo da FUABC, 
Caio Arato.

Após visita a uma das unidades 
de Saúde de Itatiba, Jamerson enviou 
uma mensagem destinada às equipes 
da FUABC. “É uma pequena ação que 
gera reação. Foi assim que me senti ao 
entrar na unidade de saúde administra-
da pela Fundação do ABC para tomar 
a vacina contra a Covid-19, quando me 
deparei com um cartaz sobre a Política 
Nacional de Saúde Integral da Popula-
ção LGBT. Iniciativas como esta abrem 
espaços e o campo de visão para uma 
população que passa a se sentir aco-
lhida diante de uma sociedade que por 
longos anos promoveu a exclusão. 
Que tais atitudes tornem-se habituais 
e passem a ocupar todos os espaços, 
gerando informação e convidando a 
população LGBTQIA+ a se cuidar e 
a se amar cada vez mais. Obrigado, 
Fundação do ABC”.

Grupos de pais e mães receberam orientações sobre prevenção de acidentes domésticos com crianças

Equipe da unidade com o representante do grupo “Família LGBTQIA+ de Itatiba”

médicos além da realização de rodas 
de conversa para solucionar dúvidas. 
Desta forma, conseguimos ampliar a 
cobertura da mensagem junto à popu-
lação. Fico contente com o reconheci-
mento e ainda mais motivado para a 
participação em novas campanhas de 
promoção e prevenção tão importantes 

no âmbito da saúde pública”, disse o 
gerente administrativo da FUABC.

A 31ª Sessão Ordinária do Legislati-
vo Municipal de Itatiba ocorreu em 31 de 
agosto. Segundo a moção do vereador, 
acidentes são a principal causa de morte 
de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. 
Por ano, mais de 3.300 meninas e me-

ninos morrem por esse motivo no País 
e outras 112 mil crianças são internadas 
em estado grave. Apenas em Itatiba, em 
2020, foram realizados mais de 2.500 
atendimentos hospitalares e 67 inter-
nações entre crianças de 0 a 12 anos. 
Em geral, estudos apontam que 90% 
desses acidentes podem ser evitados.
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