
Médico infectologista, gestor em Saúde e professor do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) desde 2005, 
Dr. Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante será o novo diretor-geral do maior hospital público do Grande ABC, o Hospital Estadual Mário Covas 

(HEMC), em Santo André. O dirigente foi eleito dia 11 de novembro pelo Conselho de Curadores da FUABC. A entidade responde 
pela gestão plena do HEMC desde sua inauguração, em 2001. Pág. 3
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Professor da Medicina ABC é eleito diretor-geral 
do Hospital Estadual Mário Covas
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MENSAGEM

RECONHECIMENTO

O valor da responsabilidade social

Profissionais da FMABC recebem
prêmio ‘Mestres do Ano’

de alimentos, produtos de higiene 
pessoal e de limpeza. O montante 
já foi entregue para seis instituições 
beneficentes de Santo André, São 
Bernardo e São Caetano – municí-
pios instituidores da FUABC. Itens 
que, seguramente, trouxeram dig-
nidade e esperança para dezenas 
de famílias assistidas por essas 
instituições. Um nobre e honrado 
gesto de nossos funcionários que, 
além de estar em perfeitamente 
sintonia com a missão da FUABC, 
— caracterizada como entidade 
filantrópica de assistência social, 
saúde e educação —, engrandece 
ainda mais nosso orgulho e nos-
sa atuação no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Agradeço 
profundamente a participação de 
todos neste projeto!

A responsabilidade social, ape-
sar de não ser obrigatória por Lei, é 
uma forma de as empresas adota-
rem uma postura positiva e solidária 
em relação à sociedade. Contribuir 
com o bem-estar de comunidades, 
preservação do meio ambiente e 
causas humanitárias torna-se impe-
rativo no contexto atual em que es-
tamos inseridos, especialmente em 
meio à pandemia mais avassaladora 
dos últimos tempos. Considerando a 
crescente expansão da Fundação do 
ABC na última década, observamos 
que, proporcionalmente, tem amadu-
recido o espírito de solidariedade de 
nossos colaboradores, o que muito 
nos orgulha. 

Neste ano, na segunda edição 
do projeto ‘Halloween Solidário’, 
organizado pelo Departamento 

Ainda no âmbito assistencial, o 
Hospital Estadual Mário Covas, que 
a partir de dezembro terá nova dire-
ção, organiza neste mês um ‘Amigo 
Secreto Solidário’, com objetivo de 
proporcionar uma farta Ceia de Na-
tal e arrecadar doações para outra 
entidade beneficente do ABC. Mais 
uma atitude generosa de nossos 
colaboradores, que ratificam nosso 
engajamento por causas sociais que 
se revelam cada dia mais urgentes.

Que não nos distanciemos do 
senso de solidariedade e de preocu-
pação com o próximo, valores indis-
sociáveis das verdadeiras políticas 
de inclusão pautadas no combate à 
desigualdade e na manutenção do 
bem-estar social. Seguimos juntos. 
Vocês nos orgulham. Parabéns e 
muito obrigada a todos! 

de Recursos Humanos, os cola-
boradores da FUABC, Central de 
Convênios e Centro Universitário 
FMABC se mobilizaram e doaram, 
em três dias, quase 5 toneladas 

Dra. Adriana Berringer Stephan
PRESIDENTE DA FUABC
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de Saúde de Mauá (COSAM) / Hospital Nardini; 
Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo 
(Hospital Anchieta, Hospital Municipal Universi-
tário, Hospital de Clínicas, Hospital de Urgência, 
e Hospital e Pronto-Socorro Central); Complexo 
Hospitalar Municipal de São Caetano (Hospital 
Márcia Braido, Hospital Maria Braido, Hospital de 
Emergências Albert Sabin, Hospital São Caetano, 
Hospital Euryclides de Jesus Zerbini, Complexo 
Municipal de Saúde e UPA 24 Horas Engenheiro 
Julio Marcucci Sobrinho); Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II do Guarujá; Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário (CHSP); Contrato de Ges-
tão São Mateus/SP; Hospital Estadual Metropolita-
no Santa Cecília; e Central de Convênios..

Fundação do ABC 
Entidade Filantrópica de Assistência Social, 

Saúde e Educação 

Presidente: Dra. Adriana Berringer Stephan
Vice-Presidente: Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes

Secretário-Geral: José Antônio Acemel Romero

Centro Universitário FMABC
Reitor: Dr. David Everson Uip

Vice-Reitor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

QUEM SOMOS

FUABC-FMABC: Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura 
Cabral, Santo André - SP - CEP: 09060-870. Fones: (11) 
2666-5400 (FUABC) / 4993-5400 (FMABC). Endereços 
eletrônicos: www.fuabc.org.br e www.fmabc.br.

Jornal Saúde ABC: Produção: Departamento  
de Comunicação e Marketing da FUABC.  
Textos: Eduardo Nascimento, Maíra Sanches; 
Editoração Eletrônica: Fernando Valini; Apoio 
Operacional (Textos e Fotos): Eduardo Nas-
cimento, Fernando Valini, Luciana Ferreira,   
Maíra Sanches, Fausto Piedade, Renata Amaral, 
Arthur Lima e Regiane Meira. Fundadores (1996): 
Dr. Marco Antonio Espósito, Dr. Milton Borrelli e 
Dr. João Hallack; Contatos: noticias@fuabc.org.br 
ou (11) 2666-5431.

Dia 3 de novembro foi realizado o 
primeiro evento “Mestre do Ano”, orga-
nizado pela plataforma digital WeDoc, 
que premiou 19 médicos pelos trabalhos 
realizados neste ano. Entre os conde-
corados estão quatro profissionais que 
atuam no Centro Universitário FMABC, 
em Santo André: o reitor David Uip, o 
vice-reitor Fernando Fonseca, o professor 
titular da disciplina de pneumologia, Elie 
Fiss, e o professor titular da disciplina de 
Nefrologia, Ronaldo Roberto Bérgamo.

Os premiados foram escolhidos por 
votação realizada entre os alunos e médi-
cos que fazem parte da WeDoc, aplicativo 
por onde médicos e estudantes de me-
dicina podem criar grupos de discussão 
para casos clínicos e especialidades.

A cerimônia simbólica aconteceu em 
modelo híbrido, com alguns convidados 
atendendo presencialmente e outros par-
ticipando via internet. Os homenageados 
puderam compartilhar experiências e en-
sinamentos, além de receberem agradeci-
mentos pelos serviços prestados durante 
o momento atribulado da pandemia.

Entre os condecorados estão o reitor Dr. David Uip e o vice-reitor, Dr. Fernando Fonseca

Reprodução

A votação destacou não apenas 
os serviços prestados no atendimento, 
mas também a formação e inspiração de 
novos profissionais. Os alunos votantes 
foram convidados a escolherem médicos 
que tivessem, de alguma forma, marcado 

sua jornada acadêmica.
Fernando Fonseca, vice-reitor do 

Centro Universitário FMABC e um dos 
premiados como “Mestre do Ano”, des-
tacou a importância da homenagem. “É 
muito gratificante ter esse reconhecimen-

to, que traduz o trabalho em conjunto 
de todos os professores, colaboradores 
e alunos da FMABC. Sem esse apoio 
jamais teríamos atingido o êxito que 
tivemos nesse ano tão desafiador. Foi 
premiada a nossa união”.
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Docente da disciplina de Infectologia há 16 anos, Dr. Adilson Cavalcante foi eleito em novembro pelo Conselho de Curadores da FUABC

Professor da Medicina ABC assumirá  
Direção do Hospital Estadual Mário Covas

Médico infectologista, gestor em 
Saúde e professor do Centro Univer-
sitário Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) desde 2005, Dr. Adilson Jo-
aquim Westheimer Cavalcante será o 
novo diretor-geral do maior hospital 
público do Grande ABC, o Hospital 
Estadual Mário Covas (HEMC), em 
Santo André. O dirigente foi eleito 
dia 11 de novembro pelo Conselho 
de Curadores da Fundação do ABC 
– órgão máximo de deliberação da 
entidade, que responde pela gestão 
plena do HEMC desde sua inaugura-
ção, em 2001.

Cavalcante teve aprovação maci-
ça do Conselho Curador, com apoio 
expressivo de 18 votos a favor e so-
mente 1 contrário, em reunião que 
contou com participação dos mem-
bros do Conselho de Administração 
do Hospital Mário Covas. Atual diretor- 
técnico do Hospital de Clínicas (HC) 
de São Bernardo, Dr. Adilson deixará 
a gestão municipal para assumir o 
equipamento de saúde estadual em 
1º de dezembro, substituindo o atual 
diretor Dr. Desiré Carlos Callegari, que 
há 10 anos está à frente do HEMC.

Com ampla experiência em gestão 
em Saúde e mais de 7 anos à frente da 
Direção Técnica do Hospital Anchieta 
(São Bernardo), Dr. Adilson Cavalcan-
te é formado em Medicina há mais de 
20 anos pela Universidade do Oeste 
Paulista. O diretor eleito do HEMC 
também traz no currículo especializa-
ções em Gestão Municipal do Sistema 
Único de Saúde (SUS), Residência 
Médica em Infectologia, e título de 
infectologista pela Associação Médica 
Brasileira e Sociedade Brasileira de 
Infectologia.

“Venho de uma gestão municipal 
que está sendo muito bem desenvol-
vida e agora assumo o desafio da ges-
tão estadual, com caráter regional. 
As demandas são mais abrangentes 
e necessitamos de trabalho conjunto 
com todas as cidades do ABC e tam-

NOVO CICLO

Professor e infectologista iniciará gestão do HEMC em 1º de dezembro

bém de regiões da Capital e Baixada 
Santista, que acabam por utilizar os 
serviços do Hospital Mário Covas”, 
destacou Dr. Adilson, ao adiantar: 
“Nossa ideia é manter uma constru-
ção sempre prezando os princípios do 
SUS e garantindo o bom tratamento à 
população que necessita do serviço 
público de saúde”.

Presidente da Fundação do ABC, 
Dra. Adriana Berringer Stephan res-
saltou a importância da unidade hos-
pitalar para o Sistema Único de Saúde 
da região do ABC e lembrou do papel 
de hospital-escola para o Centro Uni-
versitário Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), o que qualifica ainda 
mais os atendimentos, com quadros 
profissionais altamente qualificados, 
professores, mestres e doutores. “O 
currículo do Dr. Adilson demonstra a 
capacidade do profissional que estará 
à frente do hospital. É uma unidade 
de suma importância para a Saúde da 

região e para a FMABC, com seus pro-
gramas de graduação, pós-graduação, 
pesquisa e extensão”.

QUALIFICAÇÃO E 
COMPETÊNCIA
O secretário de Saúde de São Ber-

nardo do Campo, Dr. Geraldo Reple 
Sobrinho, participou da reunião na 
FUABC e parabenizou o diretor eleito 
do Hospital Estadual Mário Covas: 
“Fico muito feliz com a maturidade que 
vejo hoje no Conselho de Curadores 
da FUABC. Estamos definindo os ru-
mos de nossa região pelos próximos 
anos. Parabenizo o Adilson, que é um 
colega de longa data. Vocês fizeram 
uma grande escolha. É um profissional 
de reputação ilibada e competência 
inconteste”.

Reitor do Centro Universitário 
FMABC, Dr. David Everson Uip sa-
lientou o papel do hospital na forma-
ção dos estudantes: “O Hospital Mário 

Covas é absolutamente impreterível 
para a formação de nossos alunos. 
É um hospital estadual situado em 
Santo André, mas que faz referência 
ao atendimento de toda a população 
do Grande ABC. O desejo de pros-
peridade, a continuidade da ligação 
entre o hospital e o Centro Univer-
sitário é impreterível”, declarou Uip, 
enfatizando a capacidade do futuro 
diretor-geral: “Competência não te fal-
ta. Apoio não te falta. Quero te desejar 
sorte, e que você tenha um mandato 
repleto de avanços e de grande su-
cesso”, desejou.

O vice-presidente da FUABC, Dr. 
Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, 
lembrou que o processo de indicação 
do novo diretor foi altamente democrá-
tico, construído a longo tempo pelos 
regimentos e todos os atos do Conse-
lho de Curadores, sempre passando 
por validação do Ministério Público. 
“O Conselho do hospital encontra-se 

presente e diante da votação se colo-
cou favorável ao registro da eleição do 
novo dirigente. A Curadoria da FUABC 
teve somente um voto contrário, confir-
mando o apoio praticamente absoluto 
ao nome indicado. Meus parabéns ao 
Conselho do Hospital Mário Covas, à 
Curadoria e ao Prof. Adilson Caval-
cante pela eleição, desejando sorte 
no cumprimento da missão”.

HEMC 20 ANOS
Em 20 de novembro de 2001, foi 

estabelecido um marco na assistência 
à Saúde da região do ABC Paulista 
com a inauguração do Hospital Esta-
dual Mário Covas. A história começa 
com a construção do Hospital Regio-
nal de Clínicas, em 1978, interrompida 
por falta de recursos. O esqueleto foi 
abandonado em 1981 em área no bair-
ro Paraíso, em Santo André. Após 18 
anos, em 1998, e diante do inconfor-
mismo da população e da sociedade 
civil que se reuniu para abraçar o pré-
dio abandonado, o então governador 
Mário Covas assumiu o compromisso 
de concluir a obra, que mudou o cená-
rio da Saúde no Grande ABC.

Com participação e apoio da co-
munidade e de entidades representa-
tivas, o hospital começou a funcionar 
em 2001 sob administração da Fun-
dação do ABC. Em abril de 2002, a 
assistência foi ampliada e consolidada 
com o início da realização de cirurgias.

O esqueleto, que por quase duas 
décadas se constituiu em cenário ur-
bano de Santo André, ganhou corpo 
e foi transformado para iniciar o aten-
dimento ambulatorial e cirúrgico. No 
início foram disponibilizados 56 leitos 
nas clínicas, além de 14 vagas de UTI. 
Hoje o HEMC conta com mais de 300 
leitos e é referência em atendimen-
to de alta complexidade. Em 2020, 
a unidade registrou mais de 106 mil 
consultas e atendimentos, 501 mil exa-
mes e procedimentos, além de 12,7 
mil cirurgias e 10,5 mil internações.
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FMABC irá abrir nove salas de aula novas e equipadas a partir de 2022

Conselho de Curadores da FUABC 
aprova por aclamação novo  

mandato de David Uip na FMABC

Encontro organizado pelo NEA-FMABC 
debate cenário atual da dislexia

Em reunião realizada no dia 11 de 
novembro, o Conselho de Curadores 
da Fundação do ABC (FUABC) con-
firmou, por aclamação, a escolha do 
infectologista David Uip para mais um 
mandato na reitoria do Centro Univer-
sitário FMABC.

A decisão reitera a opção que ha-
via sido feita pelo conselho universi-
tário da FMABC em 29 de outubro, 
que também aclamou a chapa atual 
da reitoria, composta por Uip (reitor) 

e Fernando Fonseca (vice-reitor) para 
continuidade na gestão.

Essa foi a primeira eleição para 
reitoria desde que a instituição rece-
beu o aval do Ministério da Educação 
para tornar-se Centro Universitário, 
em 2018. Na ocasião, Uip, que ocu-
pava o cargo de diretor, tornou-se o 
reitor da FMABC. “O plano para os 
próximos quatro anos inclui moderni-
zação e adaptação da estrutura e dos 
trabalhos realizados no campus, com 

liderança, compromisso, respeito à 
ciência e o conceito de sempre cuidar 
das pessoas”, disse Uip. 

O Centro Universitário irá abrir 
nove salas de aula novas e equipa-
das a partir de 2022, além dos novos 
cursos de Enfermagem no período 
noturno e Biomedicina. Também estão 
previstos os investimentos em EAD 
(ensino a distância) e a criação de um 
plano de carreira para valorização dos 
profissionais.

O Núcleo Especializado em 
Aprendizagem (NEA) do Centro 
Universitário FMABC, em Santo 
André, realizou dia 30 de outubro o 
1º Encontro de Associações e Ins-
titutos Interestaduais com o tema 
“Dislexia: buscas, conquistas, obs-
táculos e perspectivas”. O evento 
foi realizado on-line e aberto ao 
público, transmitido pelo YouTube.

O foco do encontro foi esta-
belecer diálogo entre instituições 
de vários estados a respeito do 
cenário atual na conscientização 
dos transtornos de aprendizagem, 
destacando, neste caso, a dislexia. 
Os convidados foram incentivados 
a compartilhar suas experiências e 
abordagens para intervir, recriar e 
promover ações que acolham os 
alunos com transtornos, respei-
tando suas singularidades.

Também foram abordadas as 

SANTO ANDRÉ

APRENDIZAGEM

O reitor David Uip e o vice-reitor Fernando Fonseca

situações enfrentadas pelos profissio-
nais que trabalham na área e tiveram 
que se reinventar durante o período 
da pandemia, que tornou ainda mais 
desafiador o panorama para pessoas 
diagnosticadas com dislexia.

A coordenadora do NEA-FMABC, 
Alessandra Caturani Wajnsztejn, des-
taca a importância de um evento com 
a participação de representantes de 
vários estados e instituições no pano-
rama atual. “Esse compartilhamento 
de experiências ilustra a importância 
da dislexia no cenário educacional e 
da saúde. O evento possibilitou trocas 
consistentes referentes a ações sociais 
e promoveu informação à sociedade de 
forma alinhada e científica”, explica.

Além de Alessandra, participaram 
do debate o idealizador do NEA-FMA-
BC, Rubens Wajnsztejn, e as presi-
dentes da Associação Brasileira de 
Dislexia, Angela Nico, da Associação 

Nacional de Dislexia, Vania Pavão, do 
Instituto ABCD, Juliana Amorina, da 
Associação Dislexia Mato Grosso, Ga-
brielle Coury, e da Associação Baiana 
de Dislexia, Priscila Garrido.

O NEA  
Criado em 2003, o NEA tem uma 

história de buscas e pioneirismo na 
região do ABC quanto ao desenvolvi-
mento de avaliações interdisciplinares 
de crianças e adolescentes com difi-
culdades de aprendizagem. O núcleo 
debate casos em conjunto, com ava-
liações e diagnósticos discutidos entre 
médicos neuropediatras, neuropsicó-
logos, psicólogos, psicopedagogos e 
fonoaudiólogos. A partir dos resulta-
dos, muitas crianças e adolescentes 
são encaminhadas para terapias espe-
cializadas, oficinas profissionalizantes, 
práticas esportivas, reforço escolar, 
entre outras atividades.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Campanha ‘Halloween Solidário’ mobilizou colaboradores da FUABC, Central de Convênios e Centro Universitário FMABC em ação social

FMABC abre suas portas para vestibulandos em evento virtual

Fundação do ABC arrecada 4,8 toneladas de 
donativos para entidades beneficentes do ABC

A segunda edição do Hallo-
ween Solidário, organizado pelo 
Departamento de Recursos 
Humanos da Fundação do ABC 
(FUABC), foi marcada por muita 
emoção, empenho e superação. 
O projeto organizado no final de 
outubro arrecadou 4,8 toneladas 
de alimentos, produtos de higiene 
e limpeza, que foram entregues 
em novembro para seis institui-
ções beneficentes localizadas em 
Santo André, São Bernardo e São 
Caetano que atendem pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
social. As doações foram realiza-
das por funcionários da FUABC, 
Central de Convênios e Centro 
Universitário Faculdade de Me-
dicina do ABC (FMABC). Na pri-
meira edição, no ano passado, foi 
arrecadada 1,2 tonelada de itens.

A gincana deste ano con-

tou, ainda, com a doação extra 
de 746 donativos por parte do 
Conselho Curador da FUABC. 
Com isso, o saldo total da ar-
recadação foi de 5.372 itens 
entre pacotes de arroz, feijão, 
macarrão, café e açúcar, além 
de latas de sardinha, molho de 
tomate, óleo, sabão em pó, de-
tergente, sabonete e pasta de 
dente. Pela FUABC, a equipe 
vencedora foi a amarela. Pela 
Central de Convênios, a roxa. 
Na FMABC, sagrou-se campeã 
a equipe amarela administrativa.

O projeto visa fortalecer 
os vínculos institucionais, des-
pertar o espírito de equipe, 
cooperação e empatia com as 
causas socioambientais, além 
de reforçar a colaboração da 
FUABC com seus municípios 
instituidores a partir de uma atu-

ação sustentável e consciente. 
A iniciativa contribui diretamen-
te com o segundo objetivo da 
Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU), que 
busca erradicar a pobreza e pro-
mover vida digna para todos.

“Os resultados foram sur-
preendentes. Porém, o resulta-
do mais importante foi a união 
dos colaboradores e o engaja-
mento coletivo com as causas 
socioambientais. Agradecemos 
imensamente a participação de 
todos”, disse a gerente de RH 
da FUABC, Magali Gonçales.

INSTITUIÇÕES 
BENEFICIADAS
Este ano, seis instituições 

foram beneficiadas com as 
doações do 2º Halloween So-
lidário da FUABC. São elas: 

INTEGRAÇÃO

Instituição Beneficente Irmã 
Marli e Núcleo Assistencial e 
Educacional a Caminho da Luz 
(NAECAL), em Santo André; 
Comunidade Católica Padre 

Pio e Lar da Mamãe Clory, em 
São Bernardo; e Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer e 
Núcleo de Convivência Menino 
Jesus, em São Caetano. 

A premiação simbólica das 
equipes vencedoras ocorreu 
em 4 de novembro, na sede 
administrativa da FUABC, em 
Santo André.

Doações foram entregues para seis instituições beneficentes localizadas em Santo André, São Bernardo e São Caetano

Equipes vencedoras pela Fundação do ABC, Central de Convênios e Centro Universitário FMABC 

O Centro Universitário FMA-
BC realizou nos dias 27 e 28 de 
outubro o evento virtual “Portas 
Abertas 2021”, com programação 
especial para apresentar a faculda-
de a estudantes de Ensino Médio 
e cursinhos, além de seus respec-
tivos familiares. A ocasião contou 

com visitação virtual aos prédios 
e laboratórios, apresentação dos 
coordenadores e dos cursos de 
graduação.

A FMABC organiza o “Portas 
Abertas” anualmente, e desde 2020 
o evento vem sendo realizado no for-
mato on-line, por conta da pandemia. 

Os interessados puderam conhecer 
a estrutura interna do campus com 
direito a comentários dos próprios 
alunos do Centro Universitário.

Outro destaque foi a apresenta-
ção do novo curso de Biomedicina, 
que a FMABC passa a oferecer a 
partir do ano que vem. Além dele, 

os outros 10 cursos também foram 
apresentados para os participantes: 
Enfermagem, Farmácia, Fisiotera-
pia, Gestão em Saúde Ambiental, 
Gestão Hospitalar, Medicina, Nu-
trição, Psicologia, Radiologia e 
Terapia Ocupacional.

Na oportunidade, professores 

e a equipe educacional estiveram 
à disposição para expor as habili-
dades necessárias em cada carrei-
ra, além de apresentarem o papel 
das diferentes áreas na sociedade 
e a importância da infraestrutura 
acadêmica para a sólida formação 
profissional.
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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 con-

curso público para o preenchimento 

de vagas existentes e formação de 

cadastro reserva para atuação na 

sede administrativa em Santo André 

(SP). O processo é conduzido pela 

empresa GSA - Consultoria e Pes-

quisas em Instituições Públicas (GSA 

Concursos). Ao todo são 29 vagas, 

sendo 10 para início imediato e 19 

para cadastro reserva. As inscrições 

iniciaram em 30 de outubro, vão até 

21 de novembro e serão efetuadas 

exclusivamente 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, Agente 

de Contratação, Analista Contábil, 

Analista de Comunicação, Analista de 

Sistemas, Analista de Sistemas - Área 

RH, Analista Financeiro, Assistente 

Administrativo - Área Qualidade, 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 prova 

objetiva ocorra em 5 de dezembro e 

a segunda fase em 19 de dezembro. 

As contratações serão efetivadas no 

regime da Consolidação das Leis Tra-

balhistas (CLT), com início previsto 

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.

INSTITUCIONAL
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Veículo percorrerá diversos bairros com oferta gratuita de exames e procedimentos voltados à saúde do homem

Novembro Azul: São Caetano traz carreta itinerante 
para exames de prevenção ao câncer de próstata

Prefeitura realiza mais de 17 mil atendimentos na Carreta Mais Saúde para a Mulher

Para marcar a campanha ‘Novem-
bro Azul’, mês de conscientização so-
bre o câncer de próstata, a Secretaria 
de Saúde de São Caetano organizou 
diversas ações para o período. Desde 
11 de novembro até 4 de dezembro, 
a carreta móvel Mais Saúde para o 
Homem percorrerá diversos bairros 
oferecendo exames de prevenção.

“O câncer de próstata é silencioso 
e perigoso. Por isso, cada vez mais 
precisamos conscientizar os homens 
sobre a importância da prevenção. 
Oferecer exames em formato itineran-
te amplia o acesso à prevenção não 
apenas nas carretas, mas também nas 
Unidades Básicas de Saúde, que ofe-
recem os mesmos exames”, afirmou 
o prefeito Tite Campanella.

Estão disponíveis testes de PSA 
rápido com resultado em 10 minutos, 
eletrocardiograma, ultrassom de ab-
dômen total, ultrassom do aparelho 
urinário e ultrassom de próstata via ab-
dominal. “Realizamos mais de 32 mil 
atendimentos na carreta Mais Saúde 
para a Mulher, que continua no Parque 
Chico Mendes até o fim do mês. Nossa 
expectativa é também conseguir uma 
adesão em massa dos homens, que 
vai rodar diversas regiões da cidade 
durante o Novembro Azul. O equipa-
mento foi pensado e planejado para 
que muitas pessoas tenham acesso 
a exames preventivos”, destacou o 
secretário de Saúde, Danilo Sigolo.

Estão disponíveis exames como eletrocardiograma e ultrassom de abdômenCarreta permanecerá no município até dia 4 de dezembro

CAMPANHA

OUTUBRO ROSA

A carreta que irá percorrer diver-
sos bairros até o dia 4 de dezembro 
funcionará de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 19h, e aos sábados, domin-
gos e feriados, das 9h às 18h, aten-
dendo em livre demanda para testes 
rápidos de PSA. Para os exames de 
ultrassonografia será necessário reti-
rar uma senha de atendimento. Para 
realizar os exames, o morador deve 
apresentar Cid Card ou Cartão São 
Caetano e documento com foto.

“O atendimento foi muito positivo. 
Com essa ação percorrendo toda a ci-
dade, não tem como a população dizer 
que não teve acesso aos exames. A 
carreta tem toda estrutura de atendi-
mento e exames, inclusive já estou 
com guia de encaminhamento para 

o urologista. Todo ano faço exames 
de prevenção. É muito importante”, 
afirmou Gilmar Giorgetti, 63 anos, 
morador do bairro Oswaldo Cruz.

“Costumo fazer exames de pre-
venção todo ano. Achei muito inte-
ressante ter um serviço que oferece 
exames circulando pela cidade. Rea-
lizei os exames e já vou embora com 
os resultados. Os homens precisam 
entender e se conscientizar sobre 
a importância de realizar exames 
anualmente”, afirmou Flavio Antonio 
Christianini Filho, 73 anos, morador 
do bairro Olímpico.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
O Centro de Especialidades Mé-

dicas, no bairro Fundação, realizou 

três ações nos dias 18, 22 e 23 de 
novembro, quando ocorreu o ‘Hiper-
dia Novembro Azul’, com palestras 
sobre a importância de exames 
preventivos e diagnóstico precoce, 
realização de exames preventivo de 
PSA para moradores acima de 50 
anos, aferição de pressão arterial 
e testes de glicemia. No dia 11, na 
UBS João Luiz Pasqual Bonapar-
te, houve mutirão para teste rápido 
de ISTs (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis), em livre demanda 
para homens, além de avaliação 
odontológica.

CÂNCER DE PRÓSTATA
É o tipo de câncer mais comum 

entre a população masculina, repre-

sentando 29% dos diagnósticos da 
doença no País. Dados do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA) indicam 
65.840 novos casos de câncer de 
próstata em 2020, número bem 
superior ao segundo tipo que mais 
acomete os homens, câncer de 
cólon e reto, com 20.540 casos no 
mesmo ano. 

O câncer de próstata é a segunda 
causa de morte entre os homens com 
câncer, atingindo 13,1% da população 
masculina que desenvolve neoplasias 
malignas. O principal fator de risco 
é a idade e sua incidência aumenta 
significativamente a partir dos 50 anos. 
Outros fatores de riscos conhecidos 
são o histórico familiar e fatores ge-
néticos hereditários.

Durante todo mês de outubro, 
a Prefeitura de São Caetano reali-
zou atendimento com exames para 
mulheres em duas carretas. Uma 
delas ficou fixa, no Espaço Verde 
Chico Mendes, e outra itinerante, 
que percorreu diversos espaços da 
cidade até o dia 4 de novembro. Ao 
longo do mês, foram 17.427 exa-

mes e encaminhamentos realizados. 
Para que as munícipes continuem 
acessando os exames disponíveis, 
a carreta fixa permanecerá até dia 
30 de novembro no Espaço Verde 
Chico Mendes.

Na Carreta itinerante foram 
realizados 9.982 atendimentos de 
exames, consultas e 900 encami-

nhamentos para mamografia. Já 
na carreta fixa, foram 7.445 atendi-
mentos de exames, consultas e 574 
encaminhamentos para mamografia.

ATENDIMENTO AMPLIADO
Até o dia 30 de novembro, uma 

carreta permanecerá no Parque 
Chico Mendes, com atendimento 

de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h, e aos sábados, domingos 
e feriados, das 9h às 18h. Para ter 
acesso aos exames, a moradora 
deve apresentar documento com foto 
e Cid Card ou Cartão São Caetano.

O atendimento é realizado por 
equipe multidisciplinar com 12 
profissionais atuando por perío-

do. As mulheres têm à disposição 
exames como: ultrassom vaginal, 
ultrassom pélvico ou transvaginal, 
ultrassom de tireoide, ultrassom 
da mama, Papanicolau e Linda 
(plataforma para detecção preco-
ce de lesões na mama, por meio 
de inteligência artificial e utilizan-
do imagens térmicas).

Fotos: Letícia Teixeira/PMSCS
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Disque Coronavírus e Ambulatório Pós-Covid foram alguns dos assuntos debatidos pelos especialistas

Encontro de gestores da Saúde de São Caetano 
discute desafios da pandemia e pós-pandemia

A Secretaria de Saúde de São 
Caetano do Sul realizou dia 27 de 
outubro o 1º Encontro com Gestores 
da Saúde Pública. Três convidados 
abordaram os desafios da Saúde Pú-
blica na pandemia e pós-pandemia: 
a médica imunologista que liderou o 
sequenciamento genético do coro-
navírus, professora da Universidade 
de São Paulo (USP) e Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul 
(USCS), Ester Sabino; o cardiolo-
gista, pesquisador e professor titular 
do Centro Universitário Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), An-
tonio Carlos Palandri Chagas; e o 
médico infectologista e atual reitor da 
FMABC, Dr. David Uip. O encontro 
contou com participação do prefeito 
Tite Campanella, do secretário de 
Saúde, Danilo Sigolo, da presidente 
da FUABC, Adriana Berringer Ste-
phan, entre outras autoridades.

O prefeito Tite Campanella recep-
cionou os participantes relembrando 
que a Saúde sempre foi ponto forte 
em São Caetano. “Foi em torno do 
Hospital São Caetano que nossa 
cidade uniu forças para que nos tor-
nássemos um município autônomo. 
A saúde não parou de avançar, tanto 
em gestão quanto em capacidade 
de atendimento. Temos uma saúde 
pública de qualidade e chegamos a 
esse padrão de excelência com o 
trabalho de toda nossa equipe. En-
frentamos uma pandemia com tra-
balho sério e comprometimento. Os 
desafios permanecem. Vamos juntos 
continuar levando a Saúde ao nível 
que conquistamos nos últimos anos”, 
destacou Tite.

O secretário de Saúde, Danilo 
Sigolo, relembrou a organização 
rápida e estratégica da cidade no 
início da pandemia, que rapidamente 
criou protocolos de manejo para que 
as equipes atendessem os casos 
suspeitos de infecção. “Criamos um 
Comitê de Emergência de Combate 
ao Coronavírus, grupo que perma-
nece se encontrando e discutindo 
periodicamente. Criamos o Disque 
Coronavírus e uma série de progra-

INOVAÇÃO

Evento contou com as participações do prefeito Tite Campanella, da presidente da FUABC, Adriana Berringer Stephan, do reitor do Centro Universitário FMABC, Dr. David Uip, entre outros

mas de testagem em massa e inqué-
ritos que nos ajudaram a mapear 
e monitorar a contaminação pela 
cidade”, explica.

Danilo falou, também, sobre a 
retomada dos atendimentos com a 
criação do programa Saúde em Dia 
e outras novidades, como a fase 2 do 
programa de testagem que vai chegar 
aos contactantes e a remodelação do 
Ambulatório Pós-Covid. “A pandemia 
mostrou a todos como as unidades do 
SUS (Sistema Único de Saúde) são 
essenciais para o cuidado da popula-
ção de forma universal, sem distinção. 
O SUS e nossos funcionários saem 
mais fortalecidos após o enfrenta-
mento à pandemia. Nossas equipes 
não mediram esforços para cuidar da 
população e merecem toda a nossa 
gratidão”, complementou Sigolo.

Conhecida pelo trabalho que de-
senvolveu no sequenciamento do co-
ronavírus, a imunologista Ester Sabino 
afirmou que um dos projetos que mais 

gostou de trabalhar foi a plataforma do 
Disque Coronavírus. “Tínhamos uma 
startup que desenvolvia plataformas 
de software para projetos de pesquisa. 
São Caetano entendeu a importância 
e, em março, desenvolvemos o pro-
grama. No início de abril, o Disque 
Coronavírus já estava em operação. 
A ideia era diminuir o acesso das pes-
soas ao hospital. Em um ano e meio 
foram mais de 38,5 mil atendimentos, 
22.793 exames realizados e 7,6 mil 
casos positivos encontrados com um 
sistema de comunicação por telefone 
ou via web. Hoje, caminhamos para 
levar os testes para a Unidade Básica 
de Saúde (UBS), incluindo os con-
tactantes. É uma forma de bloquear 
a pandemia”.

O cardiologista Antonio Carlos 
Chagas traçou um panorama da do-
ença cardiovascular antes e durante 
a pandemia. “A Covid produziu em 
nosso País um novo momento. A pan-
demia foi um aprendizado para toda 

a Saúde, tratamos o desconhecido e 
curamos muita gente. E as doenças 
cardíacas, que sempre foram uma das 
maiores causas de morte no Brasil 
e no mundo, devem permanecer, já 
que estão fortemente associadas às 
complicações da Covid e Pós-Covid”.

O infectologista David Uip encer-
rou o evento falando sobre o mundo 
Pós-Covid. “Durante a pandemia 
observamos que os hospitais bem 
equipados, as equipes treinadas, os 
protocolos elaborados e o compromis-
so das equipes fizeram total diferença 
nas ações adotadas. Tratamos qua-
tro tipos de pandemias: a doença, o 
paciente internado, os familiares e o 
isolamento. Enfrentamos com nossos 
pacientes várias etapas de pânico: 
quando ele descobria que seria in-
ternado, quando ele entendia que 
permaneceria isolado e, em seguida, 
quando ele seria encaminhado para 
a semi-intensiva ou para a UTI com 
possível intubação. Em pouco tempo, 

aprendemos a driblar o desconhecido 
e, embora com poucos recursos tera-
pêuticos, aprendemos quando minis-
trar o anticoagulante ou o corticoide. 
Nós passamos de todos os limites. 
Todos foram corajosos em quebrar 
barreiras e, por isso, tudo deu certo. A 
qualidade das equipes de enfermeiros, 
fisioterapeutas, psicólogos, intensivis-
tas, entre tantos outros profissionais, 
fez toda diferença no atendimento de 
milhares de casos. Os profissionais 
foram se preparando com compro-
misso e responsabilidade. Hoje temos 
um novo desafio: os sequelados da 
Covid”, analisa.

O evento também contou com a 
presença de diretores de hospitais 
privados do município; da promotora 
de Justiça, Marisa Rocha; do presi-
dente do CRF (Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de São Paulo), 
Marcos Machado Ferreira; do infec-
tologista Fabio Leal; vereadores e 
outras autoridades. 

Letícia Teixeira/PMSCS
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Objetivo é ajudar alunas a combater a ‘pobreza menstrual’, caracterizada pela falta de 
acesso a itens de higiene durante a menstruação

FUABC apoia projeto de dignidade 
menstrual nas escolas de Itatiba

Hospital Estadual Mário Covas promove  
‘Amigo Secreto Solidário’ entre colaboradores

Dia 12 de novembro a Prefeitura de Itatiba 
deu início a uma importante ação pela dignidade 
menstrual junto às alunas da rede pública de 
ensino da cidade. A EMEB (Escola Municipal de 
Educação Básica) Guiomar Almeida Ciarbello, 
no bairro Jardim das Nações, foi a primeira a 
receber a oficina de absorventes sustentáveis 
e reutilizáveis. A iniciativa propõe ajudar as 
estudantes a combater a chamada ‘pobreza 
menstrual’, caracterizada pela falta de aces-
so a itens fundamentais de higiene durante a 
menstruação. O projeto conta com apoio da 
Fundação do ABC, que gerencia 13 unidades 
de Saúde no município.

Depois da abertura do projeto para todos os 
alunos entre 10 e 14 anos, as estudantes par-
ticiparam de palestra sobre puberdade, higiene 
e dignidade menstrual. Em seguida, as alunas 
aprenderam a fazer seu próprio absorvente reuti-
lizável. Os meninos, em grupo separado, também 
tiveram orientações sobre desenvolvimento e 
cuidados de higiene.

A partir de 2022, “Dignidade Menstrual” che-
gará a mais escolas, seguindo cronograma de 

Teve início dia 25 
de outubro a campa-
nha especial de Natal 
que integra as ativida-
des de humanização 
e solidariedade do 
Hospital Estadual Má-
rio Covas, em Santo 
André. Nesta edição, o 
colaborador se inscre-
veu para ter um amigo 
secreto identificado 
pelo nome e tamanho 
de vestuário, como são 
feitas as “sacolinhas” 
de Natal de muitas ins-
tituições beneficentes. 
Além das doações de 
roupas e alimentos, o 
funcionário pôde optar 

por participar da Ceia 
de Natal e doar pra-
tos específicos para 
a confraternização. 
As inscrições foram 
encerradas dia 16 de 
novembro.

Para desenvolver 
o Projeto Amigo Secre-
to Solidário foi neces-
sário indicar uma insti-
tuição para receber as 
doações. A escolhida 
foi a “Comunidade 
São Pio de Pietrelci-
na - Casa de Alívio 
ao Sofrimento”, que 
desenvolve atividade 
social e de acolhimen-
to desde 2009 em São 

CUIDADO À SAÚDE

SANTO ANDRÉ

ESTÍMULO

Estudantes participam de oficinas para produção de absorvente sustentável e reutilizável

Ação envolveu 14 colaboradores da unidade

O Pronto Atendimento Maria Dirce, 
em Guarulhos, por meio de sua Comissão 
de Humanização, promoveu durante o 
mês de setembro a campanha “Doação 
de Sangue Solidária”, que envolveu 14 
colaboradores das áreas assistenciais e 
administrativas.

Considerando que a pandemia trouxe 
um importante déficit nos bancos de san-
gue e na frequência dos doadores, a ideia 
foi conscientizar os funcionários sobre a 
importância do ato. Para apoiar esses 
esclarecimentos, a unidade convidou o 
presidente do grupo “Doe Sangue Gua-
rulhos”, Erinaldo Bispo, que orientou as 
equipes sobre os requisitos necessários 
para ser doador.

A coordenação administrativa da uni-
dade, representada por Rubens Santos, 
elaborou uma “Escala da Solidariedade”, 
onde foi marcado o dia que o funcionário 
que aceitou participar estaria livre para 
realizar a doação, mediante apresentação 
de atestado. “Consideramos a campanha 
um sucesso. Os funcionários se sentiram 
muito à vontade e pretendem manter este 
nobre gesto como rotina”, disse a gerente 
administrativa da Central de Convênios 
da FUABC, Andreia Godoi.

Em Guarulhos, 
PA Maria Dirce 
conscientiza  
profissionais  

sobre doação  
de sangue

Bernardo do Campo. A 
entidade assistencial 
é uma associação ci-
vil sem fins lucrativos, 
de cunho religioso, de 
âmbito nacional e uti-
lidade pública federal, 
que atende cerca de 
140 adultos. A maioria 
não está inserida em 
contextos familiares 
e é composta por ex- 
moradores de rua.

As doações serão 
entregues dias 20 e 21 
de dezembro para a 
triagem dos itens e 
programação da Ceia 
de Natal que será pre-
parada na instituição. 

aulas. As secretarias de Saúde, Educação e de 
Governo fundamentam o projeto, apoiado pela 
Fundação do ABC, Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e Grupo Entre Rosas.

“Sabemos que é uma realidade para muitas 
adolescentes perder dias de aula durante o perí-
odo menstrual por não ter acesso a absorventes 

descartáveis. A missão desse projeto é garantir 
que isso não ocorra mais, e de forma susten-
tável, já que os absorventes da oficina não são 
de descarte imediato, podendo ser utilizados 
várias vezes”, disse o prefeito de Itatiba, Thomás 
Capeletto de Oliveira, em sua página oficial no 
Instagram.

Divulgação/PMI
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MUTIRÃO

Iniciativa visa normalizar agenda de procedimentos de diversas especialidades

Em Santo André, CHM e Hospital da Mulher 
integram força-tarefa de cirurgias eletivas

Dando continuidade ao progra-
ma Saúde Fila Zero, a Prefeitura de 
Santo André iniciou mais uma im-
portante força-tarefa. Desta vez, os 
esforços são para normalizar a fila de 
espera por cirurgias eletivas, ou não 
urgentes, que foram geradas durante 
o período mais crítico da pandemia.

Com a ação, a expectativa é aten-
der cerca de 4 mil pessoas que aguar-
dam para realizar procedimentos no 
Centro Hospitalar Municipal (CHM). 
As especialidades vascular, urologia, 
proctologia, cabeça e pescoço e bu-
comaxilofacial já tiveram as agendas 
normalizadas. As especialidades de 
cirurgia geral e cirurgia plástica, que 
possuem maior quantidade repre-
sada, devem ser normalizadas até 
dezembro deste ano.

“Depois de grandes esforços 
para conter a pandemia e com mais 
de 90% da população adulta imuni-
zada contra a Covid-19, estamos 
finalmente conseguindo colocar a 
casa em ordem e voltar, com ges-
tão e planejamento, ao normal. Com 
isso, mais uma vez o programa Saú-
de Fila Zero está em operação para 
regularizar a agenda das cirurgias 
eletivas de diversas especialidades 
que se formaram no período mais 
crítico da pandemia”, destacou o 
prefeito Paulo Serra.

“Os pacientes estão sendo pre-
parados, passando por avaliação 
do cirurgião e do anestesista para 
que possamos zerar até dezembro 
toda fila de espera por cirurgia. Com 
essa iniciativa, o município recoloca 
em prática o programa Saúde Fila 
Zero. Já houve a primeira edição 
desse projeto em que as filas fo-
ram zeradas em 100 dias cirúrgicos. 
Infelizmente, devido à pandemia, 
uma nova fila foi formada”, pontua 
o diretor do Núcleo Executivo de 

Urgência e Emergência e Atenção 
Hospitalar, Victor Chiavegato.

Para a diretora do CHM, Dra. Ma-
ria Odila Gomes Douglas, os efeitos 
da ação já são sentidos pelo hospital. 
“Ver os pacientes saindo felizes com 
seus problemas resolvidos é algo que 
alegra a todos os profissionais en-
volvidos”.

Mesmo durante o período mais 
crítico da pandemia, as cirurgias de 
emergência não foram suspensas, 
tanto no Centro Hospitalar Municipal 
como no Hospital da Mulher. As cirur-
gias eletivas estão sendo agendadas 
conforme a ordem dos encaminha-
mentos, respeitando a gravidade da 
patologia.

HOSPITAL DA MULHER
O Hospital da Mulher retomou 

a realização de todas as cirurgias 
eletivas, entre as quais de laquea-
dura e períneo. “Durante a pandemia 
não deixamos de realizar as cirurgias 
urgentes, como casos de miomas 

com hemorragia, câncer de mama 
ou incontinência urinária. Quanto 
às pacientes de cirurgias eletivas, o 
Ministério da Saúde e a Secretaria 
de Saúde recomendaram aguardar 
um momento mais seguro para seu 
tratamento. As cirurgias por video-
laparoscopia, por exemplo, foram 
desaconselhadas pela Anvisa e pe-
las sociedades médicas de cirurgia, 
devido ao risco de contaminação do 
ar ambiente pelos gases de insufla-
ção do abdome. Agora, com o avanço 
da vacinação e o arrefecimento da 
pandemia, estamos retomando com 
força total essa técnica, que reduz o 
tempo de cirurgia, de internação e o 
risco de complicações”, explicou o 
médico ginecologista e coordenador 
da cirurgia ginecológica, Dr. Ricardo 
Czech.

Moradora do Jardim Santa Cris-
tina, a cabeleireira Thaís Moreira 
Santos, de 29 anos, optou por fazer 
laqueadura após o nascimento do 
quarto filho, que hoje tem 11 me-

ses. “Eu fiz o planejamento familiar 
quando ainda estava grávida e me 
chamaram depois que eu tive minha 
filha. Não foi demorado, foi bem rá-
pido. Já tinha agendado para fazer 
antes, mas acabou coincidindo com 
a data do meu casamento, então eu 
acabei não vindo e depois acabei re-
laxando. Fiquei super feliz por saber 
que as cirurgias seriam retomadas. 
Estou ansiosa para fazer o proce-
dimento. Falaram que vou ter uma 
recuperação rápida e receber alta 
em breve. Tive três dos meus quatro 
filhos no Hospital da Mulher e gosto 
muito do atendimento”, comentou 
Thaís Santos.

Segundo o Dr. Ricardo Czech, 
novos protocolos foram adotados 
durante a pandemia para garantir 
a segurança das pacientes e da 
equipe médica. “Desde o início da 
pandemia temos adotado todos os 
procedimentos pré-operatórios de 
segurança, com aplicação de inven-
tário epidemiológico para saber se 

essa paciente ou alguém da família 
está com sintomas da Covid-19. Isso 
proporciona segurança para todas as 
pacientes e, também, para a equipe. 
As cirurgias só têm sido confirmadas 
após 15 dias da paciente ter recebido 
a segunda dose da vacina, conforme 
norma da Anvisa”, explicou.

Além disso, caso haja alguma 
suspeita em paciente já internada, é 
realizado o teste do antígeno Covid, 
com resultado imediato. Se estiver 
tudo normal com a paciente, as cirur-
gias são realizadas. São procedimen-
tos relativamente rápidos, com dura-
ção de 40 minutos até duas horas, e 
as pacientes têm alta no mesmo dia 
ou no dia seguinte.

Para que as cirurgias sejam reali-
zadas há o empenho de uma equipe 
multidisciplinar composta por médi-
cos, enfermeiros e técnicos de enfer-
magem, técnico de sala, psicólogos, 
assistentes sociais, anestesistas e 
equipe de gestão do cuidado, que 
fazem o rastreio epidemiológico. 

Objetivo é normalizar fila de espera gerada durante a pandemia

Alex Cavanha/PSA
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Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia, em 
Santo André, é desmobilizado

MISSÃO CUMPRIDA

Serviço chegou a ter 98% dos 190 leitos ocupados durante período mais crítico da pandemia, em março
O principal Hospital de Campanha 

de Santo André, localizado no Com-
plexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, 
começou a ser desmobilizado dia 28 
de outubro. O piso de madeira agora 
carrega as cicatrizes deixadas pelo 
fluxo intenso de mais de 500 dias de 
trânsito de pessoas e das macas. No 
período mais crítico da pandemia, em 
março deste ano, o espaço chegou 
a ter 98% dos 190 leitos ocupados 
e estava há 56 dias sem ocupação.

“Encerrar definitivamente o último 
hospital de campanha de Santo André 
representa uma vitória da vida. Em um 
ano e meio passaram por aqui mais de 
15 mil pacientes. Graças à vacinação 
e ao planejamento adotado desde o 
início da pandemia, nenhum pacien-
te ficou sem atendimento na cidade 
e estamos superando a Covid-19”, 
afirmou o prefeito Paulo Serra.

Reconhecido pela realização de 
grandes partidas de basquete e vôlei, 
desde 15 de abril de 2020 o comple-
xo esportivo abrigou uma estrutura 
montada com objetivo de salvar vidas 
e garantir assistência aos pacientes 
com Covid-19.

“Hoje é um dia muito emocionan-
te. Ver o hospital fechando nos dá 
uma sensação de missão cumprida, 
de conseguir cuidar de tantas vidas 
e de tantas famílias. Essa é a prova 
de que o SUS dá certo se tiver in-
vestimento político e dedicação do 
corpo profissional, com atendimento 
de qualidade, de direito, de humaniza-
ção e que oferece muito cuidado para 
a população”, disse o diretor do Núcleo 
Executivo de Urgência e Emergência e 
Atenção Hospitalar, Victor Chiavegato.

Dentre as diversas estratégias 
adotadas, Santo André foi a primeira 
cidade da região a montar hospitais 
de campanha. Em um ano e meio de 
pandemia, foi um dos poucos municí-

Helber Aggio/PSA

pios onde não faltaram leitos para os 
internados e, ao todo, registrou 23.638 
altas médicas.

A primeira paciente, uma mulher 
de 63 anos, foi admitida em 17 de abril 
do ano passado. Em pouco mais de 
um ano, houve admissão de 15.550 
pacientes e 15.294 altas médicas, o 
que representa uma de taxa de leta-
lidade de 0,01%.

Josias Zacarias, de 42 anos, 
contraiu a Covid-19 duas vezes e 
em ambas as infecções ficou inter-
nado no Hospital de Campanha Pedro 
Dell’Antonia. “A primeira vez que eu 
peguei foi em junho de 2020, quando 
fiquei internado uns 16 dias. Na se-
gunda vez, foi em julho desse ano e 
fiquei mais 11 dias. Senti muito medo, 
mas as enfermeiras são muito legais e 
as psicólogas conversavam bastante 
com a gente. Eu tenho duas cachorras 
e quando estava internado, inclusive, 

pensei em fugir para ver as minhas 
cachorras. A saudade era demais, 
as psicólogas conversaram comigo e 
me acalmaram”, lembrou o autônomo, 
com lágrimas nos olhos.

Em um ano e seis meses de ope-
ração, cerca de 400 profissionais atu-
aram incansavelmente com o intuito 
de salvar vidas no local, entre médicos 
clínicos, intensivistas, infectologistas, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
nutricionistas, assistentes sociais, psi-
cólogos e fisioterapeutas, que conta-
ram ainda com o apoio assistencial 
de médicos especialistas da rede de 
saúde de Santo André, como cardiolo-
gistas, neurocirurgiões, proctologistas, 
anestesistas e vasculares. “Eles são 
muito bacanas. Enviados por Deus. 
Toda a equipe está de parabéns. 
Eles trabalham por amor e estavam 
no lugar certo. Cuidaram muito bem 
de mim”, completou Josias Zacarias.

O técnico de enfermagem Pierre 
Guinosa, de 46 anos, atuou no hospital 
de campanha desde a abertura e, no dia 
28 de outubro, participou da desmobili-
zação. “Sinto uma gratificação enorme 
por ter cuidado de vários pacientes. Eles 
entraram ruins e saíram bem. Entrega-
mos eles vivos para a família. É o mais 
importante de tudo”, pontuou.

ESTRUTURA
Santo André se mantém estrutu-

rada para o atendimento de pacien-
tes com Covid-19. Na área hospitalar, 
além do CHM (Centro Hospitalar Mu-
nicipal, há o Hospital da Mulher para 
receber pacientes que necessitem de 
internação por complicações decor-
rentes do coronavírus. A cidade conta 
ainda com um Centro de Enfrentamen-
to à Covid-19 e o suporte das UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento) e 
unidades de saúde.

HUMANIZAÇÃO
Desde a abertura do Hospital 

de Campanha Pedro Dell’Antonia, 
a Prefeitura de Santo André pro-
moveu iniciativas para humanizar 
o atendimento aos munícipes in-
ternados no local. As ferramentas 
tecnológicas se tornaram grandes 
aliadas para aproximar pacientes e 
familiares. A equipe multiprofissio-
nal realizou diariamente as visitas 
humanizadas, por videochamadas, 
com duração de aproximadamente 
20 minutos cada. Além disso, hou-
ve adesão do uso de crachás com 
fotos, que mostram os profissionais 
de saúde que atuam no local sor-
rindo. Isso porque os trabalhadores 
precisam utilizar uma paramenta-
ção especial composta por touca, 
óculos, máscara, viseira, avental, 
luva e propé, o que dificultava a 
identificação pelo paciente. 

Em um ano e meio, mais de 15 mil pacientes foram atendidos na unidade
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Atendimento é exclusivo para pacientes que já aguardavam na fila de espera antes da pandemia

O Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes retomou no início de no-
vembro as consultas pré-operatórias 
para avaliação médica e solicitações 
de exames para agendamento de 
cirurgias. A ação começa pela espe-
cialidade de Ginecologia e, somente 
na primeira semana do mês, cerca 
de 100 mulheres foram atendidas.

Da mesma forma como ocorreu 
na Unica - Unidade Clínica Ambula-
torial, em Jundiapeba, que retomou 
os procedimentos cirúrgicos de bai-
xa complexidade no mês passado, o 
atendimento do Hospital Municipal 
é direcionado exclusivamente para 
pacientes que já aguardavam na fila 
de espera e/ou estavam sendo cha-
mados antes da pandemia.

“Vamos começar pela Ginecolo-
gia porque é nossa maior demanda 
atual, com a realização de cirurgias 
diversas como histerectomia, perí-
neo, cisto de ovário, entre outras”, 

explica o secretário municipal de 
Saúde, Zeno Morrone Junior.

O Hospital Municipal foi inau-
gurado em 2014 com 69 leitos de 
internação e 10 leitos na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), entre ou-
tros espaços e estruturas. O Centro 
Cirúrgico foi preparado para realizar 
procedimentos de pequeno e médio 
porte e, desta forma, dar suporte à 
rede de atendimento cirúrgico pelo 
sistema público da cidade. Desde 
2019, a unidade é gerenciada pela 
Fundação do ABC.

No início da pandemia, tornou-se 
referência para o novo coronavírus, 
mas atualmente, diante da queda no 
número de casos e internações, está 
retomando suas atividades originais. 
Para isso, todos os setores foram 
reformados e revitalizados, como UTI 
e Centro Cirúrgico, mantendo apenas 
um andar exclusivo para internação 
e cuidados relacionados à Covid-19. 

Com intuito de reduzir cada vez 
mais os impactos ambientais negativos 
produzidos no ambiente hospitalar, o 
Setor de Gestão de Resíduos e o Servi-
ço de Nutrição do Hospital Nardini, em 
Mauá, desenvolveram em julho deste 
ano os serviços de horta sustentável e 
compostagem na unidade. Próximo ao 
estacionamento, uma pequena área é 
utilizada para plantação de verduras e 
hortaliças que são doadas aos funcio-
nários. Já a compostagem, serviço de 
reaproveitamento de resíduos orgâni-
cos para criação de adubo, protege o 
solo contra a degradação e reduz a 
quantidade de resíduos gerados no 
meio ambiente. 

O processo teve início em 2019, 

mas foi intensificado no ano passa-
do a partir do início da reciclagem 
do material orgânico. Alface, couve, 
coentro, capim-santo, tomilho e man-
jericão são algumas das hortaliças e 
ervas cultivadas na horta. O objetivo 
do projeto é criar e executar um pla-
no estratégico completo que estimule 
uma cultura organizacional voltada à 
sustentabilidade. Restos de alimentos 
como cascas de frutas, ovos, legumes 
e verduras tornam-se matérias-primas 
para a produção do adubo. Tais mate-
riais, normalmente, são descartados 
e misturados aos demais resíduos 
sólidos urbanos. Estes, por sua vez, 
consomem ainda mais os já sobrecar-
regados aterros sanitários e causam 

o acúmulo de material improdutivo, 
aumentando o custo de utilização do 
aterro sanitário junto à Prefeitura.

“Agora, nossa ideia é ampliar o 
projeto através de parcerias com a co-
munidade, funcionários, empresas ter-
ceirizadas, Viveiro Municipal de Mauá 
e Secretaria de Serviços Urbanos para 
envio desta matéria-prima gerada na 
cozinha. Com nosso trabalho de com-
postagem, queremos produzir adubo 
suficiente para a ampliação do nos-
so jardim, que já ocorre por meio de 
doações de mudas de plantas como 
Ipê, Araçá, Primavera, Lírio da Paz, 
verduras e ervas aromáticas”, disse a 
analista de meio ambiente do hospital, 
Eliesse Oliveira.

REORGANIZAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

Planejamento teve início pela especialidade 
de Ginecologia, que atendeu 100 mulheres 

na primeira semana do mês

Hospital Municipal de Mogi retoma
consultas e exames pré-operatórios

Hospital Nardini de Mauá desenvolve horta sustentável e serviço de compostagem

Pedro Chavedar/PMMC

Alface, couve, coentro, capim-santo, tomilho e manjericão são algumas das 
hortaliças e ervas cultivadas na horta
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O Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Sorocaba 
promoverá entre os dias 22 e 26 de 
novembro a Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes de Trabalho 
(SIPAT), organizada anualmente 
pela Comissão Interna de Preven-
ção 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 uni-
dade, Marcia Delfini, sobre “Uso 
racional de medicamentos”. No 
segundo período do dia, às 15h, o 
tema da palestra será “Saúde Men-
tal e dependência química”, a ser 
ministrada pela assistente social 
Cláudia Menon. Na sequência da 

semana, haverá atividades todos 
os dias, nos mesmos horários – às 
10h e às 15h.

No dia 23/11, no período da 
manhã, será a vez da enfermeira 
Andressa Almeida abordar o tema 
“Doenças Sexualmente Transmis-
síveis”. À tarde, o assunto será 
“Alimentação Saudável”, a cargo 
da nutricionista Taísa Silva.

“Os impactos psicológicos da 
pandemia” será o tema em discus-
são nos dois períodos do dia 24/11, 
conduzido pela psicóloga Carolina 
Gouveia. Dia 25 de novembro o 
tema também será único: “Higiene 
bucal”, desenvolvido 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 resultado 
do “Concurso de frases” da unida-
de, à tarde. Todas as atividades 
ocorrerão na sala de reunião loca-
lizada 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 
telefone o funcionário deve dizer 
“Alô SIPAT”. Caso seja uma liga-
ção da CIPA, o mesmo receberá 
um brinde. 

O Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Sorocaba 
recebeu, dia 14 de outubro, visita 
técnica da equipe do AME de Ita-
pevi – ambos gerenciados pela 
Fundação do ABC em parceria 
com o Governo do Estado. No dia 
seguinte, foi a vez da comitiva do 
AME de São João da Boa Vista, 
também no interior do Estado, 
conhecer a unidade.

O objetivo da primeira visita foi 
trocar informações sobre rotinas 
administrativas dos serviços e 
conhecer os processos de traba-
lhos de setores como Recursos 
Humanos, Compras, Contratos, 
Facilities e Infraestrutura.

Já a equipe do AME de São 
João da Boa Vista acompanhou 
o funcionamento do sistema 
Salutem, que fornece soluções 

SEGURANÇA DO TRABALHO

INTERCÂMBIO

AME Sorocaba prepara 
Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes 
do Trabalho (SIPAT)

Unidade recebe visitas técnicas de equipes do AME Itapevi e São João da Boa Vista

Evento organizado pela CIPA será realizado entre 22 e 26 de novembro

tecnológicas na área de gestão em 
Saúde, ligada ao departamento de 
Tecnologia da Informação. Também 
houve interface com as áreas do Ser-
viço de Arquivo Médico e Estatística 
(SAME), Qualidade, Faturamento, 
Custos, Recepção, Agendamento, 
Matriciamento, Laudos, Compras, 
Contratos e Estoque.

As visitas foram acompanhadas 
pela coordenadora administrativa 
do AME Sorocaba, Ana Laura Mar-
condes. “Os encontros foram muito 
proveitosos e pudemos compartilhar 
bastante experiência. Ficamos conten-
tes com o resultado e a oportunidade 
de contribuição e troca de informações 
entre as unidades de saúde”, explica.

É a segunda visita da equipe do 
AME de Itapevi ao AME Sorocaba, que 
compareceu ao local em outubro do 
ano passado, representando a FUABC. Equipes dos AMEs de São João da Boa Vista e AME Sorocaba
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OPORTUNIDADE

Acordo com a Federação de Entidades Assistenciais de Santo André (FEASA) garante novos campos de estágio para estudantes da FMABC

FMABC firma parceria com a FEASA e 
amplia oferta de campos de estágio

O Centro Universitário FMABC e a 
Federação de Entidades Assistenciais 
de Santo André (FEASA) assinaram 
em 4 de novembro um termo de par-
ceria. O acordo prevê que as 42 ins-
tituições vinculadas à FEASA sejam 
campos de estágio para estudantes 
do Centro Universitário, ampliando a 
assistência na região.

A FEASA é uma organização 
não governamental cujas unidades 
de atendimento prestam serviço a 
crianças, adolescentes, portadores 
de deficiência, dependentes quími-
cos, idosos e famílias em situação 
de vulnerabilidade social. Estima- 
se que o órgão atenda quase 7.500 
pessoas de 4.800 famílias no muni-
cípio de Santo André.

A parceria com a FMABC fará 

com que essa população que utiliza 
as unidades da FEASA tenha acesso 
a ações de saúde preparadas e rea-
lizadas por estudantes dos diversos 
cursos oferecidos pelo Centro Uni-
versitário, feitas com a supervisão de 
professores gabaritados. Além disso, 
também serão realizadas capacita-
ções com a participação de represen-
tantes da faculdade.

Segundo Roseli Oselka, Pró- 
Reitora de graduação do Centro Uni-
versitário FMABC, a parceria é funda-
mental para demonstrar a qualidade 
do ensino ofertado e sua utilização em 
favor da comunidade. “A ampliação 
de campos de estágio faz com que 
os alunos tenham mais espaço para 
colocar em prática o que aprendem 
nos cursos, além do contato direto 

O reitor da FMABC, Dr. David Uip, com representantes da entidade

com a população e a prestação de 
serviço para a comunidade, que é 
essencial”, afirma.

Para a presidente da FEASA, Ig-
nez Chedid Awada, a assinatura do 

contrato serve para sacramentar e ex-
pandir uma boa relação que já existe 
há anos entre as instituições. “Pode-
mos atestar que todos os profissionais 
formados pela FMABC que já pres-

taram serviço para nossas entidades 
são excelentes. É uma colaboração 
mútua que agora só tende a crescer 
e estreitar os laços, favorecendo as 
pessoas atendidas”, conclui.
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