
O mês de combate e prevenção dos cânceres de mama e de colo de útero mobilizou colaboradores das unidades de Saúde gerenciadas pela 
Fundação do ABC em todo o Estado. A campanha Outubro Rosa é celebrada anualmente e estimula o compartilhamento de informações sobre o 

combate às doenças. Em São Caetano (foto), a Carreta Móvel de Saúde realizou em uma semana mais de 1.500 exames como Papanicolau  
e ultrassonografias de mama. Unidades de Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Itatiba, Diadema e Sorocaba também celebraram a data. Págs. 6 e 7 
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Outubro Rosa: Unidades de Saúde da FUABC  
intensificam ações de cuidado à saúde da mulher
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MENSAGEM

ORIENTAÇÃO

Como está a sua saúde?

AME Santo André organiza dinâmica para  
reforçar protocolos de segurança do paciente

Em apenas uma semana, a Carreta 
Móvel de Saúde realizou mais de 
1.500 exames como ultrassonogra-
fias e Papanicolau no público femi-
nino. Já em Mauá e Itatiba, vários 
procedimentos foram oferecidos em 
parceria com a Atenção Básica.

Esses são apenas alguns exem-
plos das atividades protagonizadas 
por nossas competentes equipes em 
tantos serviços de Saúde espalhados 
pelo Estado. Parabéns aos envolvi-
dos! A FUABC não deve jamais se 
furtar da responsabilidade de bem 
informar e orientar, a fim de prevenir 
doenças e promover a saúde. Trata- 
se de premissa fundamental da en-
tidade, que tem como atividade-fim 
zelar pelo bem-estar da população.

Ainda no âmbito da assistência 
à saúde, destaca-se também a 17ª 
edição da Feira de Saúde do Centro 
Universitário FMABC, que neste mês 
ofereceu atendimento gratuito em 

A promoção da saúde tem como 
objetivo educar as pessoas para que 
façam escolhas saudáveis em suas 
vidas. Já a prevenção se concentra 
nos esforços para reduzir o desen-
volvimento e a gravidade de doenças. 
É com esta mentalidade que, neste 
mês, as unidades gerenciadas pela 
Fundação do ABC mobilizaram suas 
equipes assistenciais e administrativas 
com foco especial na saúde da mulher, 
em celebração à campanha ‘Outubro 
Rosa’, que estimula mundialmente 
ações de prevenção e combate aos 
cânceres de mama e de colo do útero.

Para além do aspecto clínico da 
campanha, torna-se imperativo a dis-
cussão de outros temas igualmente 
urgentes. Um deles é a violência 
doméstica contra as mulheres, que 
tragicamente vitimiza tantas vidas 
todos os dias. A pauta motivou a or-
ganização de palestras no Hospital 
Municipal de Mogi das Cruzes e na 

diversas especialidades para a po-
pulação. Nossos cumprimentos aos 
200 professores e alunos de todas as 
graduações envolvidos na iniciativa.

Em Saúde, cuidado integral signi-
fica tratar, respeitar, ouvir, acolher e 
atender o paciente em seu sofrimento, 
cuja origem muitas vezes provém de 
fragilidades sociais. Por isso, o com-
promisso com a humanização e a alta 
resolutividade no atendimento deve 
ser irrestrito nas unidades que osten-
tam a marca da FUABC. Cuidem-se! 
Procurem o posto de Saúde de sua lo-
calidade, coloquem os exames em dia. 
Alimentem-se bem, pratiquem exercí-
cios físicos regularmente e atentem-se 
à saúde mental. Deixo para reflexão 
de todos a histórica definição da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) 
sobre o tema: “a saúde é o estado 
de completo bem-estar físico, mental 
e social, e não apenas a ausência de 
doenças”. Boa leitura!

UPA Central de Santos, com envolvi-
mento de dezenas de colaboradoras. 
Já no AME de Sorocaba, funcionárias 
com idade superior a 40 anos pude-
ram realizar exames de mamografia, 
como forma de encorajar de maneira 
coletiva o diagnóstico precoce. Em 
São Caetano, outra vitória da saúde. 

Dra. Adriana Berringer Stephan
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No dia 30 de setembro, o Am-
bulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Santo André realizou uma 
sensibilização no formato de dinâmi-
ca multimodal para alertar quanto à 
importância do “Dia D da Segurança 
do Paciente”, segundo o calendário 
instituído pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). A data é celebrada 
em todo o mundo dia 17 de setembro.

O objetivo da dinâmica foi integrar 
os grupos para uma análise prática e 
divertida sobre as “Seis metas interna-
cionais da segurança do paciente”, com 
foco na promoção do conhecimento 
observacional a respeito da impor-
tância da participação coletiva para 
evitar danos desnecessários à saúde 
dos pacientes.

Os colaboradores foram divididos 
em seis grupos e instruídos a repro-
duzir uma parte do corpo de um pa-

ciente fictício que seria submetido a 
um procedimento cirúrgico no AME. 
Foram disponibilizados materiais de 
arte manual para a construção desse 
membro e, após 10 minutos, as equipes 
posicionaram as partes para a estrutu-
ração completa do paciente.

“O resultado final foi uma autor-
reflexão sobre as problemáticas que 
podem surgir em ocasiões de cuidado 
fragmentado e inseguro. A implemen-
tação de barreiras nos processos de 
trabalho possibilita uma assistência à 
saúde mais segura e com maior qua-
lidade. Validando este experimento, 
os colaboradores absorveram melhor 
a adesão aos protocolos e compreen-
deram que tais medidas estão intima-
mente ligadas a um espaço seguro de 
trabalho”, disse a enfermeira presidente 
do Núcleo de Segurança do Paciente 
do AME-SA, Daniela Podadera.Colaboradores revisaram as etapas de cirurgia em simulação 
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Administrado pela Fundação do ABC, serviço tem capacidade para mais de 3,2 mil sessões terapêuticas e consultas mensalmente

Estado inaugura oficialmente 
Rede Lucy Montoro de Diadema

O governador João Doria inau-
gurou oficialmente em 7 de outubro 
a unidade Diadema da Rede de Rea-
bilitação Lucy Montoro. Administrado 
pela Fundação do ABC, o equipamen-
to de saúde tem capacidade para mais 
de 3,2 mil atendimentos por mês e 
receberá investimento superior a R$ 
37 milhões do Governo de São Paulo 
para custeio dos primeiros cinco anos 
de funcionamento.

“Estamos avançando neste pro-
grama e aqui vamos atender 500 pes-
soas por semana. Quando se investe 
em Saúde, se investe na vida. E é 
isso o que estamos fazendo aqui”, 
destacou Doria.

O centro de reabilitação de Dia-
dema oferta atendimento a pessoas 
com deficiências físicas ou visuais. 
A capacidade é para cerca de 3.250 
sessões terapêuticas e consultas 
mensais com equipe multidisciplinar, 
como educação física, enfermagem, 
fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, 
ortóptica, psicologia, terapia ocupacio-
nal e serviço social. A unidade também 
ofertará mais de 420 consultas médi-
cas nas especialidades de fisiatria e 
oftalmologia e mais de 70 tecnologias 
assistivas, como órteses, próteses e 
meios de locomoção. No total, 45 pro-
fissionais prestarão os atendimentos.

“Não se faz saúde sem recurso 
e é exatamente isso que está sendo 
feito aqui, para que possamos fazer 
consultas, órteses, próteses, fisiotera-
pia, reabilitação, robótica. As pessoas 
precisam, as pessoas merecem. Nós 
precisamos colocar esse respeito in-
vestindo, dando recurso para que as 
pessoas possam se sentir acolhidas”, 
destacou o Secretário da Saúde, Jean 
Gorinchteyn.

O serviço também contará com 
equipamentos de tecnologia robó-
tica não previstos no rol de equipa-
mentos financiados pelo Ministério 
da Saúde, como robôs Lokomat e 
Armeo-power, que serão utilizados 

NOVO CONTRATO

Equipe gestora da FUABC junto à comitiva do Governo do Estado e demais autoridades

Unidade do ABC é a 19ª da Rede Lucy Montoro em todo o Estado
Adriana Berringer Stephan, Ricardo Carajeleascow, Patrícia Veronesi,  

Sabrina Martins Cafolla e Sérgio Akira Horita

no tratamento de membros inferiores 
e superiores, respectivamente. Os 
pacientes são encaminhados via 
Central de Regulação de Ofertas e 
Serviços da Saúde (Cross).

“Quando você reabilita uma pes-
soa com deficiência, você traz essa 
pessoa à vida novamente e uma vida 
com qualidade, liberdade, respeito e 
dignidade. É o que estamos trazendo 
hoje às pessoas com deficiência de 

Diadema”, afirmou a secretária de 
Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Célia Leão.

Pela Fundação do ABC, participa-
ram da inauguração oficial a presiden-
te da entidade, Dra. Adriana Berringer 
Stephan, a diretora-geral, Patrícia 
Veronesi, e a gerente administrativa 
da FUABC, Sabrina Martins Pedroso 
Cafolla, responsáveis pela implanta-
ção da unidade, além do gestor do 

centro de reabilitação de Diadema, 
Dr. Sérgio Akira Horita, entre outros 
dirigentes e profissionais.

AMPLIAÇÃO
A unidade de Diadema é a 19ª 

da Rede Lucy Montoro em todo o 
Estado e a 4ª entregue pela atual 
gestão estadual. Segundo o gover-
nador João Doria, outras quatro 
unidades serão inauguradas até o 

final de 2022, uma delas em São 
Bernardo do Campo.

O centro de reabilitação de Dia-
dema abriu as portas em 20 de se-
tembro e recebeu os primeiros três 
pacientes no dia 22 para avaliação 
inicial e triagem de atendimento, sen-
do um encaminhado da Rede Lucy 
Montoro da Vila Mariana, na Capital, 
outro de Diadema e o último de São 
Caetano do Sul.

Governo do Estado de São Paulo

Governo do Estado de São Paulo
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Foram oferecidos exame de Papanicolau, detecção de pé diabético, testes de glicemia, entre outros procedimentos

Centro Universitário FMABC promove 17ª Feira 
de Saúde para atendimento à população  

FMABC abre inscrições para vestibular de 10 cursos na área da saúde

O Centro Universitário FMABC, 
em Santo André, organizou dia 23 
de outubro, das 9h às 17h, a 17ª 
edição da Feira de Saúde – evento 
que promove atividades e palestras 
educativas em promoção à saúde. A 
ação contou com a participação de 
aproximadamente 200 pessoas entre 
alunos e professores que supervisio-
naram as atividades e atendimentos.

Entre os serviços disponíveis esti-
veram a aferição de pressão arterial e 
de diabetes (glicemia capilar), rastreio 
de pé diabético, exames físicos ge-
rais, avaliação geriátrica, Papanicolau, 
testes de força e sensibilidade, entre 
outros.

O evento também contou com 
palestras e orientações a respeito de 
cuidados gerais com a saúde, como 
reanimação cardiorrespiratória, cons-
cientização a respeito da importância 
do sono, educação nutricional, téc-
nicas de relaxamento, cuidados em 
casos de queimaduras e acidentes 
domésticos, além de dicas para pre-
venção contra o câncer de mama, 
doenças crônicas e suicídio.

Organizada pelo Diretório Aca-
dêmico Nylceo Marques de Castro, 
do curso de Medicina da FMABC, a 
Feira de Saúde contou com o apoio 
do Centro Universitário FMABC e 
participação de ligas acadêmicas que 
atuam nas mais diversas modalida-

O Centro Universitário FMA-
BC deu início em 5 de outubro às 
inscrições para o Vestibular 2022 
nos cursos de Enfermagem, Farmá-
cia, Fisioterapia, Nutrição, Terapia 
Ocupacional, Gestão em Saúde 
Ambiental, Gestão Hospitalar, Tec-
nólogo em Radiologia, Psicologia e 
Biomedicina.

Interessados podem acessar o 

edital e se inscrever pelo site www.
vestibular.fmabc.br, mediante paga-
mento da taxa de inscrição no valor 
de 35 reais. As inscrições vão até 1º 
de abril de 2022, ou até fechamento 
das turmas.

Devido à pandemia de Covid-19, 
as provas serão realizadas on-line. 
Também serão aceitas as notas 
obtidas no ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) de 2011 até 2021 
para cálculo da nota de classificação 
do processo seletivo. Nessa condi-
ção, o candidato será dispensado 
da realização da prova on-line e terá 
sua classificação de acordo com a 
nota do ENEM.

A faculdade traz duas novidades 
para a grade de cursos do próximo 
ano. Além da abertura de 75 vagas 

para o curso noturno de Enferma-
gem, a instituição terá a partir de 
2022 o curso de Biomedicina, área 
que teve sua importância eviden-
ciada no período de pandemia por 
conta da atuação dos biomédicos 
em testes diagnósticos precisos e 
análises clínicas laboratoriais.

Os novos cursos contarão com 
a garantia de qualidade já notória no 

padrão da faculdade, que conta com 
avaliação máxima no MEC, profes-
sores renomados e laboratórios onde 
os alunos podem colocar em prática 
o que é aprendido em aula. O Centro 
Universitário também oferece aos 
estudantes a oportunidade de fazer 
estágios em hospitais, laboratórios 
e clínicas conveniadas, inserindo o 
aluno no mercado de trabalho.

ACOLHIMENTO

OPORTUNIDADE

Ação reuniu mais de 200 alunos e professores Feira teve participação de ligas acadêmicas de várias modalidades assistenciais

Pacientes contaram com aferição de pressão arterial e avaliação geriátrica

Fotos: Marco Aurélio Zerlin/Folha do ABC

des assistenciais. Além da Medicina, 
também participam as graduações em 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Terapia Ocupacional e Tec-
nologia em Radiologia.

As ligas são compostas por estu-
dantes da faculdade e por professo-
res orientadores, que coordenam e 
auxiliam em atividades como cursos, 
atendimentos ambulatoriais, traba-
lhos científicos e palestras. Cada liga  
atuará em sua área – algumas de 
forma integrada – para atendimento 
voluntário e prevenção das doenças 
mais prevalentes, com abrangência a 
todas as faixas etárias.

“Esse evento é importante não 

só para podermos colocar o que 
aprendemos em prática, mas tam-
bém por nos permitir estar em con-
tato com os pacientes desde cedo, 
verificando as diferentes realidades 
e situações, o que é essencial para 
um atendimento cada vez mais hu-
manizado”, explica Giovana Leite 
Gonçalves, aluna do segundo ano 
do curso de Medicina.

Patrona do evento e supervisora 
da 17ª Feira de Saúde, a professora 
Maria Alice Tavares ressalta que essa 
foi uma ótima ocasião para conscien-
tizar a comunidade a respeito de pro-
moção à saúde e bem-estar. “Nosso 
foco vai além de exames, e passa por 

sensibilizar a população para que fi-
quem atentos e saibam identificar e 
lidar com alterações em sua saúde. É 

o nosso papel como Centro Universitá-
rio prestar esse serviço à comunidade, 
permitindo a prevenção de doenças”. 
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MUTIRÃO

Programa também irá oferecer 19,1 mil sessões de radioterapia para o tratamento de mil pacientes

Hospital da Mulher realiza programação especial pelo Dia das Crianças

AME Mauá participa de ‘Corujão da Saúde’ 
do Governo do Estado

O Hospital da Mulher, em 
Santo André, organizou em ou-
tubro uma semana de celebrações 
alusivas ao Dia das Crianças. A 
iniciativa, realizada entre 7 e 15 
de outubro, ocorreu com a partici-
pação do grupo de voluntárias do 
hospital, carinhosamente conheci-
do como “As Rosinhas”, que entre-
gou lembrancinhas para os bebês 
andreenses recém-nascidos.

A ação foi recepcionada com 
muita alegria pelas mamães que 
ganharam almofadas de bebê em 
forma de palhacinhos, todas devi-
damente higienizadas, conforme 

O Ambulatório Médico de Especia-
lidades (AME) de Mauá está estre as 
unidades selecionadas pela Secretaria 
de Estado da Saúde para a retomada 
do “Corujão da Saúde”. A nova fase 
do programa do Governo do Estado 
de São Paulo foi anunciada no final 
de setembro, com objetivo de atender 
a uma demanda reprimida de 335 mil 
exames, de mais de 11 tipos diferen-
tes, e em diversas especialidades que 
foram cadastrados pelos municípios 
na Central de Regulação e Oferta de 
Serviços de Saúde (CROSS) até o dia 
31 de agosto. Além disso, o programa 
também irá oferecer 19,1 mil sessões 
de radioterapia para o tratamento de 
mil pacientes.

Parceria entre o Governo do Es-
tado e a Fundação do ABC, o AME 
Mauá deu início neste mês de outubro 
a agenda de exames de endoscopia 
digestiva alta dentro do Corujão da 
Saúde, com previsão de 670 exames 

até dezembro. Além disso, há expec-
tativa de iniciar em breve agenda para 
650 cirurgias de catarata, assim como 
diversos exames em Oftalmologia.

“Temos estrutura compatível e pro-
fissionais altamente qualificados para a  
realização destes procedimentos. Esta-
mos prontos para contribuir com o Gover-
no do Estado e a Secretaria de Saúde, 
a fim de agilizar serviços represados em 
função da pandemia e beneficiar a popu-
lação que aguarda por esses exames e 
procedimentos”, revela o diretor-geral do 
AME Mauá, Dr. Airton Gomes.

ONCOLOGIA
Nesta nova fase do Corujão da 

Saúde, grande parte dos esforços 
está direcionada à área de Oncolo-
gia, para agilizar o diagnóstico e tra-
tamento de pacientes com câncer. 
“Temos a obrigatoriedade de agilizar 
não somente os diagnósticos destes 
pacientes, como também o início do 

SANTO ANDRÉ

tratamento”, explicou o Secretário de 
Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Entre as unidades da Fundação 
do ABC que contribuirão com este 
trabalho está o Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II - Baixada Santista. A 
unidade estará responsável pela rea-
lização de 200 exames até dezembro, 
sendo 100 de colonoscopia e 100 de 

esogastroduodenoscopia.

HISTÓRICO DO ‘CORUJÃO’
No primeiro semestre de 2019, 

o Governo de São Paulo lançou a 
primeira fase do Corujão da Saúde 
para atender pacientes de todas as 
regiões do Estado. Naquele ano, fo-
ram realizados 143 mil exames de 

endoscopia, mamografia e ultrasso-
nografia. Também houve um Corujão 
especial para cirurgias de catarata, 
com 6,3 mil procedimentos do tipo em 
todas as regiões. Na área oncológica, 
ação localizada do programa ocorreu 
na região de Bauru para atender 65 
pacientes que precisavam de trata-
mento radioterápico. 

Unidade iniciou em outubro o agendamento de 670 exames de endoscopia digestiva alta 

Unidade organizou uma semana de celebrações alusivas à data

protocolos sanitários necessários por 
conta da pandemia.

“As Rosinhas são motivo de ale-
gria e orgulho para os funcionários do 
hospital, e uma bênção para nossos 
pacientes. As doações são sempre 
muito bem-vindas, pois alegraram o 
Dia das Crianças destas famílias”, co-
mentou a diretora técnica do hospital, 
Dra. Maria Auxiliadora F. Vertamatti.

Além disso, ao longo do mês, o 
hospital promove eventos relaciona-
dos ao Outubro Rosa, campanha de 
conscientização sobre a prevenção, 
diagnóstico e combate ao câncer de 
mama e ginecológico.

Dentre as ações, pequenas pa-
lestras com orientações sobre o tema 
foram realizadas nas salas de espera, 
uma às 9h e outra às 14h. Também 
foi promovida especial divulgação 
acerca da importância do tema entre 
as colaboradoras, com incentivo à 
realização de mamografia e exame 
de Papanicolau.

AS ROSINHAS
As integrantes da Associação 

dos Voluntários da Saúde de San-
to André (AVSSA) ganharam esse 
nome devido à cor do avental usado 
por elas. Fundadora da associação, 

Dona Cidinha conta que o sonho de 
criar o grupo teve início na Rede 
Feminina de Combate ao Câncer 
no Hospital A.C. Camargo, passan-
do pelo Hospital Pérola Byington 

e pela Instituição Assistencial 
Nosso Lar. Porém, apenas virou 
realidade quando ela encontrou 
outras mulheres que comparti-
lhavam o mesmo ideal.

Divulgação
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Doação de absorventes, palestras educativas, oferta de exames e outras atividades estimularam cuidado com a saúde da mulher

Unidades de Saúde da FUABC 
celebram campanha ‘Outubro Rosa’

São Caetano 
organiza carreta móvel 

de mamografia

‘Sábado Rosa’ recebe 650 pacientes em Itatiba 

O mês de conscientização sobre 
a saúde da mulher e prevenção dos 
cânceres de mama e de colo de útero 
mobilizou colaboradores de diversas 
unidades de Saúde gerenciadas 
pela Fundação do ABC. Movimento 
internacional de conscientização para 
controle do câncer de mama, a cam-
panha ‘Outubro Rosa’ foi criada em 
1990 e é celebrada anualmente, com 
objetivo de compartilhar informações 
e promover a conscientização sobre 
o combate à doença.

Em Mogi das Cruzes, a progra-
mação para colaboradores e usuários 
do Hospital Municipal de Mogi das 
Cruzes foi promovida entre 18 e 22 
de outubro. A unidade promoveu um 
ciclo de palestras alusivo ao tema com 
palestrantes de várias áreas. Dia 18, 
o enfermeiro Renato Mattos abordou 
os aspectos da doença em palestra 
que reuniu convidados vestidos de 

tom rosa. No dia seguinte, a advoga-
da e presidente da ONG Recomeçar, 
Rosana Pieruccetti, falou sobre violên-
cia doméstica. No dia 20, foi a vez da 
consultora de imagem e estilo e espe-
cialista em Moda, Suellen Sartorato, 
que ficou a cargo de palestra sobre 
autoestima e autoimagem.

Dia 21, Fabíola Furlan, psicóloga 
clínica e especialista em Psicologia 
Hospitalar e da Saúde, ministrou pa-
lestra on-line sobre saúde psicológi-
ca da mulher. A última atividade foi 
conduzida pelo enfermeiro, coach de 
carreira e docente em Saúde, Elcio 
Tamagawa, no dia 22, sobre “Metas 
& Sonhos”.

O HMMC também aderiu à cam-
panha de arrecadação de produtos 
de higiene menstrual (absorventes) 
para doação ao Programa Tia Chi-
ca, do Fundo Social de Mogi das 
Cruzes. A ação nasceu de uma 

MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Palestra sobre violência doméstica no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Ao todo, 13 unidades de Saúde da FUABC na cidade abriram dia 23

realidade pouco divulgada, porém 
com números alarmantes: segundo 
organizações não governamentais e 
empresas do setor, cerca de 23% 
de pessoas que menstruam no País 

não têm condições de adquirir ab-
sorventes todos os meses. Em 2014, 
a Organização das Nações Unidas 
(ONU) reconheceu que o direito à 
higiene menstrual é uma questão de 

saúde pública e de direitos huma-
nos. Interessados em doar devem 
ligar para o telefone (11) 4798-5143 
ou entrar em contato pelo e-mail fun-
dosocial@pmmc.com.br. 

A Prefeitura de São Caetano 
iniciou em 6 de outubro o aten-
dimento em livre demanda com 
exames para mulheres na Carreta 
Móvel de Saúde, que percorrerá 
diversos espaços da cidade até o 
dia 4 de novembro. O atendimento 
ocorre de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 19h, e aos sábados, 
domingos e feriados, das 9h às 
18h. A munícipe deve apresentar 
documento com foto e Cid Card ou 
Cartão São Caetano.

Em uma semana, foram reali-
zados 1.555 exames, entre Papani-
colau, ultrassonografia de mamas, 
entre outros procedimentos. Ao 
todo, 36 pacientes com exames 
suspeitos foram encaminhados 
para a mamografia. O atendimen-
to é realizado por equipe multi-
disciplinar, com 12 profissionais 

As 13 unidades de Saúde geren-
ciadas pela Fundação do ABC em 
parceria com a Prefeitura de Itatiba, 
no interior de São Paulo, abriram dia 
23 de outubro para oferecer agenda-
mento de exames voltados à saúde da 
mulher, como Papanicolau, mamogra-
fia e exames de prevenção do câncer 
de boca. A ação integra a programa-
ção especial da Prefeitura, dedicada à 
campanha ‘Outubro Rosa’, movimento 
mundial de estímulo à prevenção do 
câncer de mama.

Segundo o gerente administrativo 
da FUABC junto ao contrato com a Pre-
feitura de Itatiba, Caio Arato, foram re-
alizados cerca de 50 atendimentos por 
unidade. No total, 650 em toda a rede. 
“Trata-se de mais uma ação de promo-
ção à saúde dedicada à população ita-
tibense. Ficamos muito satisfeitos com 
a adesão das pacientes. A prevenção 
sempre será o melhor caminho para 
uma vida saudável”, disse Caio.

Sob a temática “A melhor pre-
venção é se cuidar”, a Prefeitura de 
Itatiba, em parceria com a Câmara 

Paciente durante exame de ultrassom

Letícia Teixeira/PMSCS

Municipal de Itatiba e a Rede de Vo-
luntárias de Combate ao Câncer de 
Itatiba, promove um mês inteiro de 
atividades dedicado às mulheres.

PONTOS ILUMINADOS
Devido à campanha, vários 

prédios e pontos públicos da cida-
de estão iluminados na cor rosa. A 
sede atual da Prefeitura de Itatiba, o 

Paço Central, a Secretaria de Saúde 
ACE-SUS, os parques Luís Latorre e 
Ferraz Costa (sede da Secretaria de 
Cultura e Turismo), Conservatório, 
Câmara Municipal e o totem de en-
trada da cidade ganharam nova cor 
em 1º de outubro. A sede da Rede de 
Voluntárias de Combate ao Câncer 
de Itatiba, no Jardim México, também 
conta com iluminação rosa neste mês. 

por período. As mulheres têm à 
disposição exames como ultras-
som vaginal, ultrassom pélvico ou 
transvaginal, ultrassom de tireoide, 
ultrassom da mama, Papanicolau 
e Linda (plataforma para detecção 
precoce de lesões na mama, por 
meio de inteligência artificial e uti-
lizando imagens térmicas).
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Em Mauá, Hospital Nardini 
alerta sobre a importância do 

diagnóstico precoce

Funcionárias do AME Sorocaba  
ganham exames de mamografia

UPA Central de Santos organiza
palestra sobre violência contra a mulher

Como se prevenir do câncer de mama?

Colaboradores em mobilização para campanha

A palestrante Diná Oliveira, da Coordenadoria de Saúde da Mulher da Prefeitura de Santos

MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO

A ação da campanha no Am-
bulatório Médico de Especialida-
des (AME) de Sorocaba reuniu 
as equipes no dia 20 de outubro. 
Os funcionários também uti l iza-
ram roupas e acessórios em tons 
de rosa para alertar sobre os 
perigos dos cânceres de mama 
e de útero e a necessidade de 
prevenção.  As colaboradoras 
com idade maior ou igual a 40 
anos puderam real izar exame 
de mamografia, como forma de 
estimular o diagnóstico precoce 
do câncer de mama. 

A Comissão de Humanização e 
Educação Permanente da Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) 
Central de Santos, na Baixada 
Santista, realizou dia 21 de outubro 
uma palestra sobre os aspectos da 
violência contra a mulher. A ativi-
dade foi conduzida pela palestrante 
Diná Oliveira, da Coordenadoria de 
Saúde da Mulher da Prefeitura de 
Santos, no 2º andar da UPA.

O mês de outubro simboliza 
a importância do cuidado com a 
saúde da mulher. Tradicionalmente, 
as ações são focadas na preven-
ção dos cânceres de mama e de 
colo de útero. Neste ano, a unida-
de resolveu adaptar o tema para, 
simultaneamente, atender a outras 
necessidades de reflexão, especial-
mente em tempos de pandemia.

“Esse tipo de violência fere o 
corpo, a mente e deixa cicatrizes 
na alma que duram a vida inteira. 

A principal via de prevenção 
para o câncer de mama é a ma-
mografia, uma radiografia das 
mamas capaz de visualizar pe-
quenas alterações que permitem 
descobrir o câncer em fase inicial. 
Além disso, o surgimento de um 
caroço no seio, seguido ou não 

de dor, deve chamar a atenção 
da mulher para a necessidade de 
buscar orientação médica. A pele 
da região pode ficar com o aspecto 
de casca de laranja e podem apa-
recer ínguas embaixo dos braços. 
Mas, nem todo caroço é sinal de 
um câncer de mama. Por isso é 

fundamental consultar um médi-
co. A verificação, feita pela própria 
mulher, apalpando os seios, ajuda 
no conhecimento do corpo, porém, 
não substitui a investigação clínica. 
Caso a pessoa observe alguma 
alteração é recomendável procurar 
imediatamente o serviço de saúde.

O câncer de mama é o tipo 
de tumor mais frequente entre as 
mulheres brasileiras. Por isso, a 
campanha busca alertar sobre a 
necessidade da prevenção e do 
diagnóstico da enfermidade, além 
do câncer de colo de útero. Ao 
longo do mês, na rede pública de 
Saúde de Mauá, foram programa-
das algumas ações de conscien-
tização sobre o tema.

No Hospital Nardini, uma pa-
lestra sobre a saúde da mulher foi 
ministrada para pacientes e cola-
boradores no dia 25 de outubro, 
no auditório da unidade. A ativida-
de foi conduzida pelo coordenador 
médico da maternidade do hospi-
tal, Dr. Tomás Smith-Howard. A 
fachada do hospital também foi 
iluminada com a cor da campanha 
na noite de 13 de outubro.

Na rede municipal de Saúde, 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e as Unidades de Pron-

to Atendimento (UPAs) contam 
com decoração referente ao tema 
para sensibilizar a população. Nas 
UBSs estão sendo realizados gru-
pos educativos com o objetivo de 
orientar sobre prevenção e a im-
portância do autocuidado. Já o 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) promove pa-
lestras com profissionais da área.

Uma das ações para a preven-
ção da doença é a requalificação 
das filas para mamografia, que 
são feitas via sistema pela Cen-
tral de Regulação de Ofertas e 
Serviços de Saúde (CROSS). A 
iniciativa busca averiguar, diante 
da necessidade clínica e genética, 
os pacientes que precisam reali-
zar o exame. A partir daí é feita 
a atualização da lista. Também 
estão sendo realizados exames 
atrasados de Papanicolau, com 
objetivo de prevenir o câncer de 
colo de útero.

Por isso, aproveitamos o ensejo 
para ampliarmos o debate sobre 
essa temática tão urgente, com foco 
integral à saúde da mulher e à qua-
lidade de vida”, explica a gerente da 

unidade, Zilvani Guimarães.
A comissão também decorou 

a unidade em tom de rosa em alu-
são à campanha. Já as funcionárias 
vestiram a cor temática da ação.

Claudia Maria, Dr. Tomás Smith-Howard e Cristiane Dornelas

Funcionários da Rede de Reabilitação Lucy Montoro  
de Diadema durante celebração do Outubro Rosa
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Palestras e debates on-line tiveram parceria com o Conselho de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), que transmitiu o evento

Centro Universitário FMABC organiza Simpósio 
em Enfermagem Gerontológica

CHM de Santo André inaugura Ambulatório de Cuidados Paliativos

O Centro Universitário FMABC, 
em parceria com o Conselho de Enfer-
magem de São Paulo (Coren-SP) e a 
Vibe Saúde, realizou em 22 de outubro 
o Simpósio em Enfermagem Geronto-
lógica. O evento teve transmissão ao 
vivo pelo canal oficial do Coren-SP no 
YouTube, e contou com palestras e 
debates sobre a saúde do idoso e o 
papel da enfermagem na assistência 
para este público.

O simpósio é realizado anual-
mente pelo curso de Enfermagem do 
Centro Universitário FMABC, e des-
ta vez contou com uma convidada 
internacional. Sophie Lu-Axelsson, 
diretora-executiva da Swedish Care 
International, conduziu palestra sobre 
“Humanização do cuidado do idoso: 
a enfermagem em foco no mundo”.

A Swedish Care International é 
uma organização sueca engajada em 
projetos que buscam a conscientiza-
ção e reconhecimento de trabalhos 
a favor do envelhecimento saudável. 
São responsáveis pelo Prêmio de 
Enfermagem Rainha Silvia, que con-
decora ações ou soluções criativas 
que estimulem impacto social e que 
enriqueçam os cuidados com a saúde.

A coordenadora do curso de Enfer-
magem da FMABC, Rosangela Filipini, 
explica que a presença de uma repre-
sentante da Suécia ajuda a entender 
melhor o panorama da área. “Essa 
mesa redonda possibilita a discussão 
sobre a saúde do idoso não somente 
no Brasil como também no mundo, e a 
atuação do enfermeiro na assistência 
e em papeis de liderança nas políticas 
de atenção à saúde do idoso”.

O evento teve ainda a participação 
do presidente do Coren-SP, James 
Francisco dos Santos, que falou sobre 
os aspectos éticos do cuidado huma-
nizado, e dos doutores Luis Manuel 
Mota e Gorete Reis, responsáveis 
pelo tema “Enfermagem e reabilita-
ção de idosos”. A íntegra do evento 
está disponível no link: https://youtu.
be/x2utbJvL49I.

PRÊMIO RAINHA SILVIA
O Centro Universitário FMABC 

também é um dos parceiros da Vibe 
Saúde na primeira edição no Brasil 
do Prêmio de Enfermagem Rainha 
Silvia. Representantes da instituição 
farão parte da equipe que avaliará as 
experiências exitosas apresentadas.

O Centro Hospitalar Municipal 
(CHM), em Santo André, passou 
a contar dia 27 de setembro com 
um Ambulatório de Cuidados Pa-
liativos. O espaço integra a linha 
do cuidado humanizado que vem 
sendo implantada no município. 
Para ter acesso ao ambulatório, 
o paciente precisa ser encaminha-
do de um equipamento de saúde, 
como unidade de saúde de refe-
rência, centro de especialidade ou 
rede de urgência e emergência.

Com capacidade para cerca 
de 40 pacientes ao dia em cui-
dados paliativos, inicialmente o 
espaço realizará atendimento de 

ATUALIZAÇÃO

HUMANIZAÇÃO

Professoras da FMABC e o presidente do Coren-SP, James Francisco dos Santos

Serviço atenderá inicialmente 60 pacientes por semana

cerca de 60 pacientes por semana e 
o aumento vai ocorrer de forma gra-
dativa, de acordo com a necessidade.

Os cuidados paliativos se baseiam 
em cuidar e valorizar o paciente em 
sua essência, biografia e crença, au-
xiliando para que viva com dignidade, 
mesmo tendo alguma condição que 
possa agravar a sua saúde ou que 
ameace sua vida. Dentro de sua estru-
tura será promovida assistência com 
uma equipe multidisciplinar composta 
por médicos, enfermeiros, psicólogos, 
assistentes sociais, fisioterapeuta e 
nutricionistas.

O atendimento é voltado para 
pacientes, mas também se estende 

a familiares e a qualquer pessoa que 
esteja vinculada ao paciente e que 
tenha, de alguma forma, sua vida afe-
tada pelo processo do adoecimento.

CAPACITAÇÃO
Os profissionais da rede de saúde 

passaram por 30 dias de capacitação 
para que toda a rede municipal de saú-
de estivesse integrada com o serviço, 
além de aprimorar o olhar sobre esse 
modelo de cuidado.

De acordo com a médica geria-
tra e paliativista, Dra. Leticia Sousa 
Teixeira Cordeiro, muitas pessoas 
desconhecem o olhar paliativo. “Gos-
taríamos de reduzir o preconceito e 

olhar individualizado, respeitando 
as crenças e a biografia daquela 
pessoa”, explicou.

O vencedor recebe o valor de 6 mil 
euros, diploma entregue pelas mãos 
da própria rainha, oportunidades de 
aprendizagem e viagem para a ce-
rimônia de premiação na Suécia (a 
depender do cenário da pandemia).

As inscrições podem ser feitas 
até 1º de novembro por estudantes 
e profissionais de enfermagem de 
todo o Estado de São Paulo no site 

www.rainhasilviaenfermagem.com.
br. Os participantes precisam estar 
matriculados em um curso técnico ou 
bacharelado em Enfermagem ou atuar 
como enfermeiro, incluindo estágio.

“A criatividade é característica 
ímpar do enfermeiro, pela própria 
especificidade da profissão”, explica 
Rosângela Filipini. “Esta premiação 
chega num momento bastante inte-

ressante, por todo o nosso trabalho 
durante a pandemia da Covid-19. O 
enfermeiro e toda a equipe de en-
fermagem atuaram e atuam ainda 
intensamente na assistência aos 
doentes, realizando um excelente 
trabalho, inclusive, na produção de 
protocolos e pesquisas em enferma-
gem. O prêmio servirá de estímulo a 
esses profissionais”, completa.

Reprodução

Angelo Baima/PSA

os paradigmas, além de mostrar que 
é uma forma de cuidar com amor, de 
forma humanizada e proporcionar um 
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Técnica é uma das autorizadas pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) para os profissionais enfermeiros 

FUABC organiza curso de Laserterapia para 
médicos e enfermeiros de Itatiba

A equipe de gestão da Fundação do ABC 
para o contrato de Itatiba organizou em 4 de 
outubro o “Curso de imersão em Laserterapia 
e sua aplicação na Atenção Primária à Saúde 
(APS)”. Realizada de forma on-line, a capaci-
tação reuniu 30 profissionais da FUABC, entre 
médicos e enfermeiros, que atuam nas unidades 
de saúde do Município.

O curso foi ministrado pelas professoras 
e experts na temática, Nathali Cordeiro Pinto 
e Mariana Amorim. O objetivo foi fornecer co-
nhecimento teórico aos participantes sobre as 
características físico-químicas do laser, assim 
como sobre as possibilidades terapêuticas do 
laser de baixa intensidade em situações comuns 
na rotina de enfermagem.

Segundo o gerente administrativo da FUA-
BC para o contrato de Itatiba, Caio Arato, a 
terapia de fotobiomodulação, mais conhecida 
como laserterapia, tem sido amplamente em-
pregada no reparo e cicatrizações de lesões, 
visando a cicatrização mais rápida e efetiva. “Os 

efeitos terapêuticos sobre os diferentes tecidos 
biológicos são amplos, como os regenerativos, 
anti-inflamatórios, analgésicos, de neoangiogê-
nese (formação de novos vasos sanguíneos) e 
estimulo à microcirculação”, informa Caio Arato.

A laserterapia é uma das técnicas autoriza-
das pelo Conselho Federal de Enfermagem (Co-
fen) para os profissionais enfermeiros. “Sabe-se 
que a enfermagem tem papel fundamental no 
tratamento das feridas e torna-se importante o 
aprofundamento cientifico nesta área, a fim de 
promover o empoderamento dessa nova opção 
tecnológica de intervenção na cicatrização te-
cidual”, completa Arato.

A terapia de fotobiomodulação é conside-
rada um tratamento seguro e efetivo para uma 
grande variedade de doenças e condições. 
É indolor, não invasivo e de baixo risco, res-
ponsável por promover a diminuição da dor e 
inflamação, reparação tecidual, redução do 
uso de medicações sistêmicas e melhora da 
qualidade de vida.

TREINAMENTO

Capacitação reuniu 30 profissionais da FUABC, entre médicos e enfermeiros,  
que atuam nas unidades de saúde do município

Quatro unidades de Saúde gerenciadas 
pela Fundação do ABC em Itatiba participaram 
dia 6 de outubro do dia “D” da multivacinação, 
promovida em todo o País pelo Ministério da 
Saúde. Os postos de vacinação das unidades 
de Saúde dos bairros San Francisco 1, Porto 
Seguro, Harmonia e Zupardo estiveram aber-
tos durante todo o dia para disponibilizar as 
doses de 18 tipos de vacinas que compõem o 
Calendário Nacional de Vacinação da criança 
e do adolescente. 

O objetivo foi atualizar a caderneta 
de vacinas de crianças e adolescentes 
menores de 15 anos para protegê-los de 
enfermidades como sarampo e tuberculose. 
A vacinação também ocorreu no Centro de 
Atenção à Criança (CAC) da cidade, ligado 
à Prefeitura. No total, 1.596 menores foram 
aos postos de saúde colocados à disposi-
ção da população, sendo que 748 tinham 
vacinas em atraso.

A campanha esteve vigência em todo 
o País do dia 1º a 29 de outubro. Entre as 
vacinas disponíveis nos postos estiveram: 

BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), 
Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada 
Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), 
Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral 
Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sa-
rampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, 
rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bac-
teriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilo-
mavírus Humano).

“Ampliar a cobertura vacinal e proteger a 
população é uma prioridade das Equipes de 
Saúde da Família de Itatiba. Manter a vacinação 
em dia também é um dever dos pais e responsá-
veis. Leve seu filho, sua criança e adolescente. 
Estaremos à disposição para atender toda a 
população”, disse a coordenadora assistencial 
da FUABC, Lana Lopes.

“Todas as campanhas que estamos realizan-
do com a Prefeitura Municipal de Itatiba são um 
esforço muito gratificante para nós. Acreditamos 
que as ações estratégicas conjuntas e articulações 
intersetoriais são a chave para a integralidade 
da atenção do paciente, que necessita de me-
lhorias na qualidade de vida e diminuição das 

desigualdades socioeconômicas. Desta forma, 
as equipes da FUABC em Itatiba fazem com que 
as parcerias surtam efeitos importantes junto à 
saúde da população por meio de intervenções 
destinadas a diversos públicos”, completa o ge-
rente administrativo da FUABC para o contrato 
de Itatiba, Caio Arato.

DIA DAS CRIANÇAS
As equipes da FUABC em Itatiba seguem 

engajadas na organização de iniciativas de pro-
moção à saúde na região. Dia 12 de outubro, 
funcionárias da unidade do Programa de Saúde 
da Família (PSF) Jardim das Nações participa-
ram de uma ação destinada ao Dia das Crianças 
no Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) do bairro. Integraram a atividade uma 
enfermeira, uma agente comunitária de saúde e 
uma cirurgiã dentista.

“Fui convidada a participar do evento em 
comemoração ao Dia das Crianças e me senti 
muito honrada. Pudemos estar mais próximos da 
população do bairro e desenvolver um trabalho de 
promoção à saúde bucal por meio de dispositivos 

Unidades de Saúde atualizam vacinas de 748 crianças e adolescentes
CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO

educativos, orientação sobre higiene bucal 
e esclarecimento de dúvidas para as mães 
presentes no evento. Foi gratificante ver a 
interação das crianças, o interesse delas em 
aprender e participar de ações lúdicas por 
meio de brincadeiras com um macromodelo 
de boca”, disse a cirurgiã dentista responsável 
pelo PSF das Nações, Dra. Jéssyca Barbosa 
da Silva Maestre.

Reprodução
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O Centro Hospitalar do Siste-
ma Penitenciário, gerido pela FUA-
BC em parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo, esteve entre 
os cinco finalistas da 7ª edição do 
Healthcare Innovation Show (HIS 
2021), o mais importante encontro 
da comunidade de saúde e tecno-
logia hospitalar no Brasil. O projeto 
sobre implantação de consultas 
médicas via telemedicina concor-
reu à premiação máxima na ca-
tegoria “Governança Corporativa: 
instituição e projeto”. O evento foi 
transmitido virtualmente entre os 
dias 21 e 23 de setembro.

O serviço conta desde março 
com projeto piloto de telemedici-
na. Desde então, os privados de 
liberdade custodiados atendidos 
presencialmente na unidade, lo-
calizada na Capital, têm as con-
sultas de retorno agendadas em 
formato on-line, como determina a 
legislação brasileira. Entre março e 
agosto foram ofertadas 752 vagas 
em atendimento de teleconsulta, 
sendo realizadas 228 teleconsul-
tas. O projeto contempla as 178 
unidades prisionais do Estado de 
São Paulo, sendo que mais de 60 
já estão realizando consultas pela 
nova modalidade. O CHSP dispo-
nibiliza consultas nas especialida-
des de Cardiologia, Clínica Médica, 
Ginecologia, Dermatologia, Infec-
tologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia 
Vascular, Cirurgia Torácica, Tisio-
logia, Psiquiatria e Urologia.

Por ser um hospital específi-
co para atendimento de pacien-
tes privados de liberdade, a nova 
modalidade de consulta tem sido 
incentivada sob comprovação de 
seu potencial em superar distân-
cias, considerando a infraestrutura 

e as despesas necessárias para 
o deslocamento de pacientes 
oriundos de todas as regiões do 
Estado de São Paulo. Segundo 
o projeto, apenas entre janeiro e 
maio de 2021 a Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária (SAP) do 
Governo do Estado gastou cerca 
de R$ 1,6 milhão em mais de 14 mil 
escoltas armadas para transporte 
de pacientes entre as cidades do 
interior do Estado e Capital.

INVESTIMENTO
O projeto de telemedicina do 

CHSP custou inicialmente cerca 
de R$ 21,8 mil. Foram alocados 
recursos para construção da rede 
de logística, suprimentos, locação 
de computadores e impressoras, 
além da aquisição do pacote Office 
com a ferramenta Microsoft Teams, 
utilizada para realização dos tele-
atendimentos. 

“A inovação do atendimento 
médico remoto com a otimização 
de avaliação médica e viabilização 
de renovação das prescrições, bem 
como a oportunidade de reduzir 
deslocamentos de unidades pri-
sionais com pacientes privados 
de liberdade, de fato têm reduzido 
custos logísticos e operacionais, 
além de reduzir a taxa de absen-
teísmo nas consultas de retorno. 
O apoio e a parceria da Coorde-
nadoria de Saúde da Secretaria de 
Administração Penitenciária (SAP) 
e da Secretaria de Estado da Saú-
de garantem a sustentabilidade do 
projeto, cujos indicadores são apre-
sentados constantemente para ar-
ticulação de ações de melhoria de 
desempenho dos atendimentos”, 
disse a gerente de processos do 
CHSP, Elaine Cristina dos Santos.

INSTITUCIONAL 

FUABC, Central de 
Convênios e FMABC 

participam de gincana 
com arrecadação de 

doações para entidades 
beneficentes

Fundação do ABC 
organiza 2ª edição do 
Halloween Solidário

Projeto oferece atendimento médico virtual às unidades prisionais do Estado

O Departamento de Recursos 
Humanos (RH) da Fundação do 
ABC (FUABC) organiza em outubro 
a 2ª edição do Halloween Solidário, 
com objetivo de arrecadar alimentos 
e itens de higiene pessoal e limpe-
za para entidades beneficentes do 
ABC. No ano passado, o montante 
arrecadado após gincana entre os 
colaboradores foi de 1,2 tonelada.

O projeto visa fortalecer os víncu-
los institucionais, despertar o espíri-
to de equipe, cooperação e empatia 
com as causas socioambientais, além 
de reforçar a colaboração da FUABC 
com seus municípios instituidores a 
partir de uma atuação sustentável 
e consciente. A iniciativa contribui 
diretamente com o segundo objetivo 
da Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que busca 
erradicar a pobreza e promover vida 
digna para todos.

A gincana é realizada na Fun-
dação do ABC, junto ao Centro Uni-
versitário Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) e a Central de Con-
vênios. As equipes foram divididas 
por cores – azul, roxo, vermelho e 
amarelo –, definidas aleatoriamente 
ou conforme a necessidade pelos 
departamentos de RH e Susten-
tabilidade das instituições partici-
pantes. A gincana teve início em 
26 de outubro e terminará em 29 de 
outubro, quando serão recolhidos os 
alimentos. Os colaboradores devem 

Centro Hospitalar do Sistema  
Penitenciário chega à final de  

premiação no HIS 2021

RECONHECIMENTO

entregar as doações nos seus res-
pectivos departamentos de RH e 
Sustentabilidade, que farão o con-
trole da pontuação. Cada item terá 
pontuação diferenciada, conforme 
tabela divulgada internamente.

As doações serão direcionadas 
a três instituições beneficentes nos 
municípios de Santo André, São 
Bernardo e São Caetano. Cada RH 
informará nos dois últimos dias da 
campanha a pontuação por time. As-
sim, as equipes saberão como estão 

as pontuações e poderão traçar suas 
estratégias. No dia 29 de outubro os 
colaboradores poderão estar vestidos 
e/ou maquiados de acordo com a te-
mática do Halloween.

Por fim, no dia 4 de novembro 
os departamentos de RH e Sus-
tentabilidade farão a apuração e 
divulgação das equipes vencedoras 
por instituição. Sendo assim, serão 
três equipes vencedoras, que poste-
riormente serão contempladas com 
brindes surpresas.
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dia 23, todos trajaram roupas ou aces-
sórios em tom amarelo para reforçar a 
mensagem da campanha.

No dia 11 de outubro foi comemo-
rada a ação do Dia das Crianças. O 

evento foi voltado aos colaboradores 
e organizado com auxílio das equipes 
de Recursos Humanos, Qualidade e 
Serviço de Atendimento ao Usuário 
(SAU). Para entrar na brincadeira, 

alguns funcionários se fantasiaram 
de personagens infantis, como Branca 
de Neve, a Bela e a Fera, Cinderela, 
e interagiram com pacientes, usuários 
e profissionais. Já a mobilização pela 

campanha ‘Outubro Rosa’ foi organi-
zada dia 20 de outubro, quando funcio-
nárias com idade superior a 40 anos 
realizaram exames de mamografia. 
(veja mais na página 7). 

AME Sorocaba mobiliza funcionários em 
campanhas de promoção à saúde

ENGAJAMENTO

PREVENÇÃOSAÚDE OCUPACIONAL

Setembro Amarelo, Dia das Crianças e Outubro Rosa reuniram colaboradores em ações de humanização e prevenção à saúde
Colaboradores do Ambulatório 

Médico de Especialidades (AME) de 
Sorocaba promoveram no último mês 
diversas ações ligadas a campanhas 
de educação e promoção à saúde. A 
primeira foi organizada dia 23 de setem-
bro, em alusão à campanha nacional 
de prevenção ao suicídio. Desde 2014, 
a Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), em parceria com o Conselho 
Federal de Medicina (CFM), organiza 
nacionalmente a campanha ‘Setembro 
Amarelo’. Segundo as entidades, são 
registrados no Brasil mais de 13 mil 
suicídios por ano, e mais de 1 milhão 
em todo o mundo. Participaram da 
mobilização os funcionários das áreas 
administrativas, enfermagem, higie-
nização, manutenção, almoxarifado, 
farmácia e controladoria de acesso. No 

O Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Sorocaba 
promoverá entre os dias 22 e 26 
de novembro a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Tra-
balho (SIPAT), organizada anual-
mente pela Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA). 
O tema deste ano será “Mente 
saudável, trabalho seguro”.

A primeira ação da semana, 
na segunda-feira (22/11), às 10h, 
será conduzida pela farmacêutica 
da unidade, Marcia Delfini, sobre 
“Uso racional de medicamentos”. 
No segundo período do dia, às 15h, 
o tema da palestra será “Saúde 
Mental e dependência química”, 
a ser ministrada pela assistente 
social Cláudia Menon. Na sequên-
cia da semana, haverá atividades 
todos os dias, nos mesmos horá-
rios – às 10h e às 15h.

No dia 23/11, no período da 
manhã, será a vez da enfermeira 

Vinte funcionários do Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) de 
Sorocaba participaram dia 4 de se-
tembro de um treinamento prático e 
teórico para formação da brigada de 
incêndio da unidade, em atendimento à 
Instrução Técnica (IT-17) do Corpo de 
Bombeiros do Estado de São Paulo. A 
ação foi realizada em Votorantim, cida-
de da região, na empresa especializada 
Damata Ecotreinamentos. 

Promovido anualmente pelo Serviço 
Especializado em Engenharia de Seguran-

ça e em Medicina do Trabalho (SESMT), 
o treinamento visa preparar os colabo-
radores, denominados brigadistas, para 
situações de emergência que envolvam o 
primeiro combate a incêndios e primeiros 
socorros no caso de haver vítimas. O aten-
dimento feito pelos brigadistas é realizado 
até que chegue o socorro especializado 
no local da ocorrência. 

Participaram da ação funcionários 
das áreas de Enfermagem, Manutenção, 
Farmácia, Higienização, Controle de 
Acesso, Almoxarifado e Administrativo. 

Unidade prepara Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes (SIPAT)

Equipes participam de treinamento 
para brigada de incêndio

Andressa Almeida abordar o tema “Do-
enças Sexualmente Transmissíveis”. 
À tarde, o assunto será “Alimentação 
Saudável”, a cargo da nutricionista 
Taísa Silva.

“Os impactos psicológicos da pan-
demia” será o tema em discussão nos 
dois períodos do dia 24/11, conduzido 

pela psicóloga Carolina Gouveia. 
Dia 25 de novembro o tema também 
será único: “Higiene bucal”, desen-
volvido pela dentista Caroline Serio.

O encerramento da SIPAT será 
na sexta-feira, 26/11, com palestra 
da ergonomista Talita Martins, pela 
manhã, e a divulgação do resul-
tado do “Concurso de frases” da 
unidade, à tarde. Todas as ativida-
des ocorrerão na sala de reunião 
localizada no subsolo da unidade.

O “Concurso de Frases” con-
siste na entrega de um formulário 
com frases alusivas ao evento. A 
melhor será escolhida pela CIPA 
e receberá premiação especial. 
Também será organizado o “Alô 
SIPAT”, quando serão feitas liga-
ções aleatórias aos ramais dos 
funcionários em dia a ser definido 
durante a semana. Ao atender o te-
lefone o funcionário deve dizer “Alô 
SIPAT”. Caso seja uma ligação da 
CIPA, o mesmo receberá um brinde. 

Ao todo, 20 colaboradores participaram da ação

Equipes trajaram roupas ou acessórios em tom amarelo para reforçar  
a mensagem da campanha Setembro Amarelo 

No Dia das Crianças, funcionárias se fantasiaram de personagens infantis,  
como a Branca de Neve
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Campanhas tiveram início no mês de julho

Centenas de agasalhos, cober-
tores e roupas foram coletados por 
meio da campanha “A doação vem 
do coração”, desenvolvida pelo Hos-
pital Estadual Mário Covas (HEMC), 
em Santo André, desde o mês de 
julho. Em outra ação de humaniza-
ção, colaboradores doaram alimen-
tos e produtos de higiene e limpeza. 
Tais iniciativas integram um conjunto 
de ações do Centro Integrado de 
Humanização do HEMC, voltado à 
promoção de atividades sociais, de 
integração e convivência em be-
nefício de pacientes, familiares e 
comunidade em geral. Todos os pro-
dutos foram entregues a entidades 
beneficentes de Santo André que 
atuam diretamente na assistência 

a moradores em situação de rua.
As campanhas deste ano adota-

ram como estratégia a divulgação por 
meio de TV interna, murais e Intranet, 
com objetivo de sensibilizar o maior 
número de funcionários. O material 
arrecadado com a campanha do 
agasalho foi colocado em sacolas e 
entregue às comunidades do Jardim 
Santo André, Missionários e Titan. Já 
os alimentos e materiais de higiene e 
limpeza foram entregues à Associa-
ção de Moradores da Comunidade 
de Centreville.

Toda a logística de coleta, se-
paração, classificação e entrega foi 
conduzida por funcionários do hospi-
tal que atuaram voluntariamente nas 
ações solidárias.

OUTRAS AÇÕES
Outros projetos de humanização 

desenvolvem atividades que ampli-
ficam e aprofundam as relações 
com os colaboradores, familiares e 
pacientes. Ações como a da ONG 
Cabelegria, que fornece gratuita-
mente perucas aos pacientes do 
serviço de Oncologia; a festa junina 
na Pediatria e comemorações de 
datas especiais; a doação de apare-
lhos de TV para a área de Cuidados 
Paliativos; e as homenagens das 
equipes às crianças que finalizam 
o tratamento quimioterápico estão 
entre as inúmeras atividades de 
humanização e acolhimento que 
proporcionam um ambiente hospi-
talar mais agradável. 

SANTO ANDRÉ

APÓS PANDEMIACELEBRAÇÃO

Duas campanhas de arrecadação de donativos organizadas neste ano auxiliaram instituições beneficentes de Santo André

Hospital Mário Covas promove atividades 
de humanização para população carente 

São Bernardo anuncia retomada 
das cirurgias eletivas

Hospital Municipal de 
Mogi organiza campanha  

voltada ao ‘Dia das Crianças’ Dia 22 de outubro, em visita ao 
Hospital de Clínicas (HC), o prefeito 
de São Bernardo, Orlando Morando, 
anunciou a retomada das cirurgias 
eletivas (não urgentes) na rede de 
Saúde de São Bernardo. Com a 
medida, possível graças ao avanço 
da vacinação contra a Covid-19 e 
redução dos casos e internações 
causadas pela doença na cidade, 
a expectativa é que sejam realiza-
dos entre 600 e 700 procedimentos 
não urgentes por mês, média de 20 
operações por dia.

“O Hospital de Clínicas cumpriu 
papel fundamental durante a pande-
mia, atendendo os primeiros casos 
de vítimas do Coronavírus. Com o 
avanço da vacinação e a conse-
quente queda das internações, 
conseguimos reorganizar nossos 
leitos hospitalares, concentrar os 
casos de Covid-19 no Hospital An-
chieta e proporcionar a retomada 
destes atendimentos eletivos que, 

A  C o -
missão de 
Humaniza-
ção do Hos-
pital Munici-
pal de Mogi 
das Cruzes 
( H M M C ) 
real iza em 
outubro,  o 
m ê s  d a s 
crianças, a 
c a m p a n h a 
“Sem ida -
de para ser 
c r i a n ç a ” . 
Trata-se de 
uma brincadei-
ra que envolve todos os cola-
boradores da unidade, que es-
tão sendo convidados a trazer 
para o ambiente de trabalho 
uma foto da época de quando 

embora não sejam urgentes, também 
são muito importantes para a saúde da 
nossa população”, explica o prefeito 
Orlando Morando.

Secretário de Saúde de São Bernar-
do, Dr. Geraldo Reple Sobrinho destaca 
que a realização das cirurgias não foi 
completamente suspensa durante a 
pandemia, já que os procedimentos on-
cológicos, cardíacos infantis e de urgência 

foram feitos normalmente. “As cirur-
gias foram realizadas de acordo com 
a demanda e oferta de leitos durante 
a pandemia, já que nossa prioridade 
de atendimento foram os casos gra-
ves. A partir de agora, nosso centro 
cirúrgico volta a operar com 100% 
da capacidade para que possamos 
atender o quanto antes todos os que 
aguardam pelo seu procedimento”.

Ricardo Cassin/PMSBC

Prefeito Orlando Morando, ao centro, em visita ao Hospital de Clínicas

eram crian-
ças.

Um mu-
ral permane-
cerá fixado 
ao lado do 
refeitório do 
hospital com 
a exposição 
d e  t o d a s 
as imagens 
t r a z i d a s . 
A diversão 
consiste em 
justamente 
a d i v i n h a r 
q u e m  é 

quem. As fo-
tos podem ser enviadas para 
adriani.psicologa@hmmc.org.
br,  erica.assistentesocial@
hmmc.org.br ou pelo WhatsApp 
(11) 4791-7781.
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de, destaca-se a implementação do 
checklist de parto seguro e a elabora-
ção de um banner com o tema central 
da campanha para exposição no andar 
da Maternidade. A ação contou com o 
apoio do coordenador da Maternidade, 
Dr. Tomás Patrício Smith-Howard.

ATIVIDADES E MELHORIAS
Também foram providenciadas me-

lhorias nas informações de gerencia-
mento de riscos das pulseiras e novas 
placas de identificação dos leitos dos 
pacientes serão instaladas no primeiro 

semestre de 2022. Foram realizadas 
ações itinerantes, como decoração 
do Pronto-Socorro Adulto e Pediatria, 
com foco nas metas internacionais de 
segurança, como melhora da comuni-
cação entre os profissionais de saúde 
e uso seguro de medicamentos. Nos 
murais de fotos, foram ilustradas frases 
de incentivo à higienização e assepsia 
correta das mãos.

Um cenário com boneco simulador 
realístico foi utilizado para sinalizar 
com placas educativas as seis metas 
internacionais. Os colaboradores Cris-

tiane Dornelas, Rodrigo Nascimen-
to, Rafael Cristiano, Camila Luana, 
Regina Pereira, Amália Lucy, Thiago 
Portela, Angela Coelho, Michel Farias 
e André Almeida apoiaram o NSP na 
organização de toda a campanha e 
na gincana de adivinhação sobre as 
metas da OMS. Houve entrega de 
brindes e crachás alusivos à ação.

“Nossa proposta é constantemente 
baseada nas ações de educação e pro-
moção à saúde. O cumprimento irres-
trito de todas as metas estabelecidas 
pela OMS é uma preocupação diária do 

hospital. Por isso, mobilizamos nossas 
equipes e reforçamos a mensagem da 
campanha de forma lúdica e coletiva”, 
disse a enfermeira coordenadora do 
NSP da unidade, Cláudia Maria.

A campanha contou com apoio do 
gerente administrativo Marcello Perez 
e participação de todos os núcleos do 
hospital. Foram contemplados 1.010 
participantes, entre colaboradores, 
funcionários terceirizados, médicos 
residentes, internos do curso de Me-
dicina e docentes, além de estudantes 
de Enfermagem de nível técnico.

Dia 13 de setembro é marcado 
pelo Dia Mundial da Sepse. A data foi 
escolhida para estimular a conscienti-
zação e educação sobre a enfermida-
de, mais conhecida como septicemia 
ou infecção generalizada. Em alusão 
à data, a Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital 
Nardini de Mauá promoveu, nos dias 
10 e 13 de setembro, atividade desti-
nada à capacitação de colaboradores 
com o objetivo de facilitar o reconhe-
cimento precoce da doença, formas 
de prevenção e outras informações 
técnicas. Ao todo, a ação organiza-
da no auditório da unidade reuniu 41 
funcionários.

Segundo o Instituto Latino-Ame-
ricano de Sepse (ILAS), a doença é 
a principal causa de mortes nas Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTIs) do 
País. De acordo com estimativa do 
Ministério da Saúde, o Brasil registra 

anualmente cerca de 670 mil óbitos 
em decorrência da doença.

A médica infectologista da CCIH do 
hospital, Dra. Fabíola Ribeiro, ministrou 
uma aula explicativa sobre o tema e 
orientou colaboradores e pacientes 
quanto à implantação do protocolo 
de prevenção à sepse na instituição. 
“Qualquer tipo de infecção pode tor-
nar um caso de sepse, a depender de 
como está o sistema imunológico do 
paciente”, orienta a médica.

O enfermeiro especializado da 
CCIH, Michel Faria, lembra as ma-
neiras de se evitar a ocorrência de 
sepse no organismo. “De 10% a 15% 
das mortes pela doença podem ser 
evitadas com vacinação, medidas de 
higiene, lavagem das mãos, ações 
de melhorias sanitárias e ingestão de 
água potável. Se a sepse for tratada 
precocemente, a sobrevida será acima 
de 80%”, explica.

A mobilização dos colaboradores 
contou a elaboração de placas deco-
rativas e educativas em formato de 
mãos e microrganismos com imagens 
animadas, além de um mural de frases 
alusivo à iniciativa da campanha, bati-
zada “Todos contra a Sepse”. A ação 
teve colaboração da oficial adminis-
trativa Cristiane Dornelas, do Núcleo 
de Ensino e Pesquisa em Educação 
Permanente (NEPEP) da unidade. 

Participaram da elaboração da 
campanha os setores de Enferma-
gem, Educação Permanente, Núcleo 
de Vigilância Epidemiológica Hospi-
talar (NUVEH), médicos e residentes 
das especialidades de Clínica Médi-
ca, Cirurgia Geral e Saúde Mental, 
internos dos cursos de graduação em 
Medicina e estagiários de nível técnico 
do curso de Enfermagem, com apoio 
do Núcleo de Segurança do Paciente 
(NSP) do hospital.

Nos dias 16 e 17 de setembro, o 
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) 
do Hospital Nardini, em Mauá, promoveu 
ações de sensibilização referentes ao 
Dia Mundial da Segurança do Paciente, 
comemorado em 17 de setembro. A data 
foi estabelecida em 2019 pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) com o 
objetivo de melhorar a compreensão e 
promover ações globais de segurança 
do paciente, a fim de reduzir danos re-
lacionados à assistência.

Este ano, o tema escolhido pela OMS 
para o Dia Mundial da Segurança do Pa-
ciente foi: “Cuidado materno e neonatal 
seguro”, com o slogan: “Aja agora em 
favor de um parto seguro e respeitoso”.

As seis metas internacionais de 
segurança do paciente são: identificar 
corretamente o paciente; melhorar a 
comunicação entre profissionais de 
Saúde; melhorar a segurança na pres-
crição, no uso e na administração de 
medicamentos; assegurar cirurgia em 
local de intervenção, procedimento e 
paciente corretos; higienizar as mãos 
para evitar infecções; e reduzir o risco 
de quedas e úlceras por pressão.

Em alusão à campanha da unida-

TREINAMENTO

EM PAUTA

Hospital Nardini de Mauá promove
ações de combate à sepse

Equipes são orientadas sobre metas de segurança à saúde do paciente

Capacitação reuniu equipes no auditório do hospital

Membros do Núcleo de Segurança do Paciente e gestores Assepsia correta das mãos é uma das metas de segurança

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) organiza campanha para orientar sobre formas de prevenção à doença

A DOENÇA
A sepse é um conjunto de ma-

nifestações graves em todo o orga-
nismo produzidas por uma infecção. 
A doença é responsável por 25% da 
ocupação de leitos em UTIs no Brasil 

e é a principal causa de morte nas 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
do País. Tem alta mortalidade no País, 
chegando a 65% dos casos, enquan-
to a média mundial está em torno de 
30% a 40%.
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EM FOCO

MAUÁ SETEMBRO AMARELO

Participaram das atividades UPA Cumbica, UPA São João Lavras e Pronto Atendimento Maria Dirce

Unidades da FUABC em Guarulhos conscientizam 
sobre ações de segurança ao paciente

Equipe da UPA Magini recebe 180 cartas de 
agradecimento enviadas por filha de paciente

PAI Baixada Santista realiza palestra  
sobre prevenção ao suicídio

As unidades de Saúde de 
Guarulhos gerenciadas pela 
Fundação do ABC – Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Cumbica, UPA São João Lavras 
e Pronto Atendimento Maria Dir-
ce – realizaram nos dias 28, 29 e 
30 de setembro um evento para 
fortalecer a cultura de segurança 
do paciente. A iniciativa é alusiva 
ao Dia Mundial da Segurança do 
Paciente, celebrado em 17 de 
setembro e data escolhida pela 

Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para conscientizar ges-
tores e profissionais da área da 
Saúde sobre o tema.

No evento foram abordadas 
as seis metas internacionais de 
segurança do paciente, também 
estabelecidas pela OMS, por 
meio de oficinas temáticas com 
jogos e brincadeiras interativas. 
Os colaboradores testaram seus 
conhecimentos e participaram de 
momentos de descontração e 

aprendizado. Também foi orga-
nizado um concurso de paródias 
sobre os temas abordados no 
evento. As mais bem votadas 
foram premiadas com brindes.

As ações foram conduzidas 
pela Coordenação de Qualidade 
das unidades, sob responsabilida-
de de Renata Reche. O setor apoia 
as ações das áreas de planeja-
mento, elaboração, implantação 
e monitoramento dos processos 
de segurança e qualidade.

As seis metas internacionais 
de segurança do paciente são: 
identificar corretamente o pacien-
te; melhorar a comunicação entre 
profissionais de Saúde; melhorar 
a segurança na prescrição, no 
uso e na administração de me-
dicamentos; assegurar cirurgia 
em local de intervenção, pro-
cedimento e paciente corretos; 
higienizar as mãos para evitar 
infecções; e reduzir o risco de 
quedas e úlceras por pressão.

A DATA
Garantir a segurança do 

paciente é fundamental para 
fortalecer sistemas de saúde 
de qualidade e alcançar a co-
bertura universal de saúde. O 
Dia Mundial da Segurança do 
Paciente, estabelecido pela 
Assembleia Mundial da Saúde 
em 2019, tem como objetivo 
aumentar a conscientização 
e o engajamento do público, 
melhorar a compreensão 

global e trabalhar em prol da 
solidariedade e ação global 
dos países e parceiros para 
promover a segurança na 
atenção à saúde.

O tema de 2021, “Aja agora 
para um parto seguro e respei-
toso”, destaca a necessidade de 
prevenir os danos às mulheres e 
bebês que ocorrem devido aos 
cuidados maternos e neonatais 
inseguros durante a gravidez, o 
parto e os primeiros dias de vida.

Que o Sistema Único de 
Saúde (SUS) salva muitas vi-
das, a pandemia já comprovou. 
E a gratidão pelo empenho de 
cada agente pode chegar de di-
versas formas. No caso da UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) 
Magini, em Mauá, esse agradeci-
mento chegou por meio de 180 
cartas escritas à mão, que foram 
entregues a cada funcionário da 
unidade, desde controladores de 
acesso até enfermeiros e médi-
cos. O mecânico Luiz Pena dos 
Santos, 87 anos, foi atendido no 
local em 11 de agosto e diagnos-
ticado com uma doença pulmonar 
grave. Após duas internações, re-
cebeu alta do tratamento no dia 
25 do mesmo mês e segue com 
acompanhamento do Serviço de 
Atendimento Domiciliar (SAD).

A filha de Luiz mora em Pau-
lo Afonso, na Bahia, mas Sueli 
dos Santos Lima fez questão de 
retribuir o carinho e o cuidado 
que o pai recebeu na UPA. “É 
um gesto simples, mas verda-

deiro. Não apenas por conta do 
que fizeram pelo meu pai, mas 
pelo trabalho que desempenham 
todos os dias”, contou ela, que 
faz parte de um grupo ligado à 
igreja Testemunha de Jeová, 
que desde o início da pandemia 
desenvolve o projeto ‘Cartas de 
Encorajamento’.

Ou seja, ela não escreveu as 
cartas sozinhas. “Não dei conta 
de escrever todas. Pedi ajuda 
ao grupo, que se formou quando 
vimos o sufoco que as equipes 
médicas têm enfrentado na linha 
de frente no combate à Covid, se 
dedicando, tratando todos com 
amor e carinho”, explicou Sueli, 
que nasceu em Mauá, onde viveu 
até os 18 anos, quando se casou 
e mudou para a Bahia, onde mora 
com o marido, os filhos e trabalha 
como auxiliar de serviços gerais.

A auxiliar de enfermagem 
Solange Maria Ribeiro Silvino foi 
uma das profissionais que direta-
mente atuou nos cuidados a Luiz. 
“Em nome da enfermagem, quero 

Parceria entre a Funda-
ção do ABC e o Governo do 
Estado de São Paulo, o Polo 
de Atenção Intensiva (PAI) em 
Saúde Mental da Baixada San-
tista organizou em setembro a 
palestra “Suicídio, vamos falar 
no assunto?”, direcionada aos 
colaboradores da unidade. A 
atividade esteve sob respon-
sabilidade do gerente médico 
Dr. Sidney Gaspar, que também 
abordou dados estatísticos da 
Baixada Santista e do Brasil.

A palestra integrou cam-
panha de prevenção ao suicí-
dio promovida pela Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA) do PAI-BS, em 
alusão ao mês de combate ao 
suicídio – o Setembro Amarelo. 
Os profissionais também foram 
envolvidos em diversas ações 
de promoção e sensibilização 
quanto à importância da valo-
rização da vida. “Disponibiliza-

Funcionários se emocionaram 
com as homenagens

Evandro Oliveira/PMM

agradecer a ele e toda a família. 
Assim como os nossos cuidados 
de uma certa forma despertaram 
o sentimento de gratidão neste 
senhor, quero que saiba que com 
este lindo gesto, com certeza, fez 
a diferença em nossas vidas tam-
bém”, emociona-se.

“Esse reconhecimento esti-
mula e une ainda mais os profis-
sionais. Como gerente da UPA 
Magini quero agradecer em nome 
de cada pessoa desta unidade 
o carinho desta família”, finaliza 
Luana Alves de Oliveira. 

mos um espaço para que cada 
profissional pudesse deixar uma 
frase motivacional para seus 
colegas de trabalho”, conta a 
gerente geral do PAI Baixada 
Santista, Karla Lower Ponciano.

Entre as frases deixadas no 
mural “A Favor da Vida” esta-
vam: “Ver o lado bom das coi-
sas é viver o lado bom da vida”; 

“Acredite, você é um vencedor e 
merece o mundo!”; “Seja a sua 
própria inspiração”; “Tenha 
em mente que os momentos 
difíceis também passam”; “Ne-
nhum problema é grande D+ 
para Deus”; “Vencedor não é 
aquele que sempre vence, e 
sim aquele que nunca para de 
lutar!”, entre outras.

Iniciativa reuniu funcionárias em campanha que buscou a 
“Valorização da Vida”
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CONCURSO PÚBLICO 2021

Com inscrições de 30/10 a 21/11, processo contempla 10 vagas 
para início imediato e 19 para cadastro reserva

Fundação do ABC fará concurso público com  
29 vagas e salários de até R$ 7,6 mil

A Fundação do ABC realizará 

concurso público para o preenchi-

mento de vagas existentes e forma-

ção de cadastro reserva para atua-

ção na sede administrativa em Santo 

André (SP). O processo é conduzido 

pela empresa GSA - Consultoria e 

Pesquisas em Instituições Públicas 

(GSA Concursos). Ao todo são 29 

vagas, sendo 10 para início ime-

diato e 19 para cadastro reserva. 

As inscrições vão de 30/10/2021 a 

21/11/2021 e serão efetuadas ex-

clusivamente via internet, por meio 

do site www.gsaconcursos.com.br. 

A taxa de inscrição é de R$ 72,00.

Entre os cargos contemplados 

no concurso estão: Advogado, Agen-

te de Contratação, Analista Contábil, 

Analista de Comunicação, Analista 

de Sistemas, Analista de Sistemas 

- Área RH, Analista Financeiro, As-

sistente Administrativo - Área Qua-

lidade, e Analista de Segurança da 

Informação. Os vencimentos vão de 

R$ 3.375,23 a R$ 7.605,26.

A previsão inicial é de que a pro-

va objetiva ocorra em 5 de dezembro 

e a segunda fase em 19 de dezem-

bro. As contratações serão efetivadas 

no regime da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), com início previs-

to para janeiro de 2022.

O edital de abertura com todas 

as informações sobre o concurso 

público da FUABC será disponibi-

lizado no site da GSA Concursos 

(www.gsaconcursos.com.br), onde 

também serão publicados todos os 

informes, atualizações, convocações 

e demais informações sobre o an-

damento do processo.
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