
A Prefeitura de São Bernardo recebeu, dia 3 de dezembro, um importante reforço no tratamento de pacientes oncológicos. A cidade passa a ser 
a primeira a ofertar o serviço de radioterapia pública do Grande ABC, implantado no Novo Hospital Anchieta. Com o novo serviço, o município 

será referência no tratamento de oncologia de alta complexidade na região. A capacidade de atendimento será de até 80 casos novos de 
radioterapia por mês. A cerimônia de entrega contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entre outras autoridades. Pág. 7
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Hospital Anchieta recebe primeiro serviço de  
radioterapia pública da região do ABC
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MENSAGEM

Gratidão
do Estado e a FUABC é fortalecida. 

Exemplo desta profícua relação é o 

Hospital Estadual Metropolitano San-

ta Cecília, inaugurado em abril deste 

ano e vocacionado ao atendimento de 

casos de Covid-19. São mais de 100 

leitos que colocam a unidade como 

referência estadual – e até mesmo no 

apoio à demanda de outros estados, 

como já ocorreu neste ano. Apesar 

da expressiva queda no número de 

mortes e novos casos da doença, a 

FUABC se mantém em alerta e moni-

tora constantemente a condição dos 

equipamentos de saúde nos municí-

pios com os quais possui contrato. 

Afinal, não é hora de baixar a guarda!

Não podemos e não iremos re-

Junto com o ano de 2021 se 

encerra um ciclo de muito trabalho, 

dedicação e, sobretudo, compromisso 

com a saúde pública. Enfrentamos 

com seriedade e responsabilidade 

o período mais crítico da pandemia, 

o que novamente sobrecarregou de 

forma preocupante nossos hospitais 

em diversas regiões do Estado. Com 

esforços inumeráveis para promover a 

abertura e gestão de leitos, implantar 

estratégias de logística, suprimentos, 

admissão contínua de novos funcio-

nários e organização constante de 

treinamentos, o corpo técnico da Fun-

dação do ABC conseguiu manter alto 

padrão de qualidade no atendimento 

ofertado, mesmo sob a pressão do 

laxar os nossos protocolos de segu-

rança. Uso de máscara, álcool gel 

e distanciamento ainda são nossas 

premissas de prevenção. As cam-

panhas de vacinação foram e con-

tinuarão sendo as mais importantes 

aliadas das instituições de Saúde no 

que diz respeito ao enfrentamento à 

Covid-19. Continuaremos vigilantes e 

com nosso corpo técnico à disposição 

do Poder Público e dos pacientes que 

dependem de nossos serviços.

Por este 2021, minha gratidão aos 

nossos 27 mil colaboradores. Como 

sempre, vocês fizeram a diferença em 

mais um ano desafiador e de muito 

aprendizado. Um feliz e abençoado 

fim de ano a todos!

agravamento da pandemia. Mérito de 

todos, da ponta à gestão.

Nesse contexto, lembro que, ano 

após ano, a parceria entre o Governo 

Dra. Adriana Berringer Stephan
PRESIDENTE DA FUABC
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Transmissão do evento foi realizada ao vivo pelo canal da FUABC no YouTube

Compras sustentáveis e práticas de ESG pautam o 
7º Fórum em Saúde e Sustentabilidade da FUABC

A área de Sustentabilidade da 
Fundação do ABC (FUABC), ligada 
ao Departamento de Recursos Huma-
nos, promoveu dia 2 de dezembro a 
sétima edição do “Fórum em Saúde e 
Sustentabilidade”, cujo objetivo é dar 
visibilidade a ações socioambientais 
relevantes, assim como promover a 
discussão de temas relacionados ao 
desenvolvimento sustentável, respon-
sabilidade social, gestão ambiental, 
saúde e meio ambiente. Devido à 
pandemia de Covid-19, pelo segundo 
ano consecutivo o evento ocorreu no 
formato on-line. A transmissão foi reali-
zada pelo canal da FUABC no YouTube 
com participação de representantes de 
diversas unidades gerenciadas. 

A consultora da ONU Meio Am-
biente e do Projeto Hospitais Saudá-
veis (PHS), também responsável pela 
coordenação técnica e monitoramento 
do Programa de Contratações Públicas 
Sustentáveis do Estado de São Paulo, 
Denize Cavalcanti foi a primeira pa-
lestrante convidada e abordou o tema 
“Compras sustentáveis na Saúde”. A 
especialista apresentou dados atuais 
sobre emissão de gases de efeito 
estufa, especialmente relacionados à 
cadeia de suprimentos das empresas. 
“Todas as agendas e compromissos 
globais com o meio ambiente estão 
relacionadas ao processo de compras. 
O mesmo se aplica às organizações, 
públicas ou privadas, que devem cum-
prir com suas metas institucionais e 
socioambientais. O setor de Saúde é o 
quinto maior emissor de gases de efeito 
estufas do planeta, com 4,4% do total 
das emissões globais, e a maior parte 
está, justamente, na cadeia de supri-
mentos”, explica Denize. Consideradas 
com alto poder de compra, as orga-
nizações de saúde são responsáveis 
por numerosas compras de produtos 
químicos, plásticos, eletroeletrônicos, 
equipamentos médicos, geradores de 
energia, reagentes, gases anestésicos, 
fármacos, entre outros.

A segunda palestra do fórum foi 
ministrada pelo CEO da empresa Ideia 
Sustentável, Ricardo Voltolini, que 
apresentou o tema “Práticas de ESG 
em organizações de saúde”. Do inglês, 

SAÚDE AMBIENTAL

Ricardo Voltolini, CEO da empresa Ideia Sustentável, colunista da Revista Época 
Negócios e especialista em sustentabilidade empresarial

A responsável pela coordenação técnica e monitoramento do Programa de 
Contratações Públicas Sustentáveis do Estado de São Paulo, Denize Cavalcanti

O coordenador do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da 
Secretaria da Saúde do Estado de SP, Vital de Oliveira Ribeiro, mediador do evento 

ESG — ou Environmental, Social and 
Corporate Governance — significa um 
conjunto de padrões e boas práticas 
ambientais, sociais e de governança 
adotado nas empresas. Foram abor-
dados aspectos sobre o novo jeito de 
pensar e fazer negócios, acelerado pela 
pandemia. “Nunca se falou tanto em 
sustentabilidade. E, mais atualmente, 
sobre esta nova sigla – a ESG – que 
ganhou muita força nos últimos 15 me-
ses. Por duas razões: primeiramente 
pela questão da ciência do clima, que 
demonstra que o planeta caminha para 
uma situação perigosa. Seguimos cele-
remente para ultrapassar, em 20 anos, 
o limite da temperatura média do plane-
ta com o aumento de até 1,5°C. O que 
demandará um grande esforço global 
para reduzir as emissões em, pelo me-
nos, 45% até 2030. O segundo fator, 

embora menos tratado, diz respeito 
à ascensão da geração ‘millennials’ 
aos cargos diretivos e presidências 
de empresas. Esta faixa etária, que 
representa 26% da renda mundial, já 
decidiu que quer fazer negócios com 
organizações mais sustentáveis. É um 
fato incontestável. Este grupo coloca o 
propósito antes do lucro, prega o res-
peito ao meio ambiente, à biodiversida-
de, diversidade, e todos os temas que 
hoje estão na esteira de discussões da 
ESG”, explica o palestrante, atualmente 
colunista da revista Época Negócios, 
autor de mais de 10 livros e especialista 
em sustentabilidade empresarial. 

Presente em todas as edições do 
Fórum em Saúde e Sustentabilidade 
da FUABC, o coordenador do Pro-
grama Estadual de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde 

do Centro de Vigilância Sanitária da 
Secretaria da Saúde do Estado de 
São Paulo, Vital de Oliveira Ribeiro 
Filho, atual Presidente do Conselho 
Consultivo do Projeto Hospitais Sau-

dáveis, foi novamente o mediador do 
evento. Os participantes interagiram 
com envio de perguntas e dúvidas 
via chat do YouTube, proporcionando 
debate temático entre os convidados. 
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Maior hospital público do Grande ABC é gerenciado pela Fundação do ABC desde sua inauguração, em 2001

Hospital Mário Covas completa 20 anos e  
recebe homenagem na Câmara de Santo André

Novo diretor-geral 
assume o cargo

A Câmara Municipal de Santo An-
dré sediou, dia 23 de novembro, uma 
sessão solene em homenagem aos 20 
anos do Hospital Estadual Mário Co-
vas (HEMC), gerenciado pela FUABC 
desde sua inauguração, em 2001. O 
evento, proposto pelo vereador Carlos 
Ferreira e presidido pela vereadora 
Dra. Ana Veterinária, foi transmitido ao 
vivo pelo YouTube e também homena-
geou o então diretor-geral do HEMC, 
Dr. Desiré Carlos Callegari, que deixou 
o cargo no final de novembro após 10 
anos de dedicação à unidade.

“O permanente avanço das ati-
vidades assistenciais e administra-
tivas durante o período tem como 
referência o dia 20 de novembro de 
2001, quando, no início deste milê-
nio, foi estabelecido um marco na 

assistência médica do Grande ABC: 
a inauguração do Hospital Estadual 
Mário Covas que, no decorrer des-
tes 20 anos, conquistou o respeito e 
reconhecimento da população en-
quanto equipamento hospitalar de 
alta complexidade. Estou certo de 
que tal homenagem é extensiva a 
todos os colaboradores deste impor-
tante equipamento de saúde pública”, 
disse Dr. Desiré Callegari. 

O gestor também elencou algu-
mas das principais conquistas nos 
últimos anos, como a reforma e 
ampliação da área de Emergência; 
a criação de uma nova Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) Cardiológica; 
a reforma e ampliação da área de 
Oncologia; a criação do serviço de 
Cuidados Paliativos; certificações de 

Na manhã de 1º de dezembro, o 
Hospital Estadual Mário Covas, em 
Santo André, reuniu os funcionários no 
anfiteatro da unidade para apresentação 
do novo diretor-geral, o médico infecto-
logista Dr. Adilson Joaquim Westheimer 
Cavalcante. O evento interno foi organi-
zado pelo Dr. Desiré Carlos Callegari, 
que se despediu dos colaboradores 
após comandar o HEMC por 10 anos.

“A tarefa de substituir o Dr. Desiré 
é realmente um desafio e eu conto com 
todos vocês para que continuemos tra-
balhando e trazendo excelência, que 
este hospital vem desenvolvendo em 20 
anos de trabalho. É um recomeço para 
mim também, pois trabalhei neste hos-
pital até 2008 e conheço muitas pessoas 
que continuam aqui até hoje. Tenham 
certeza de que não vamos medir es-
forços para continuar fazendo um bom 
trabalho e para o cumprimento de metas 
em prol dos pacientes do SUS (Sistema 
Único de Saúde) e da região do Grande 
ABC”, garantiu o novo diretor-geral do 

HEMC, Dr. Adilson Cavalcante.
Em sua despedida, Dr. Desiré 

Callegari cumprimentou os funcioná-
rios pela parceria de sucesso e pediu 
o mesmo apoio ao novo dirigente. 
“Queria agradecer a todos os nossos 
colaboradores por esses anos que lu-
tamos juntos e conquistamos nossos 
objetivos. Do fundo do coração, agra-
deço cada um de vocês, que militou 
junto com a gente no dia a dia deste 
hospital. Desejo ao Adilson que tenha 
a mesma sorte que eu tive, de tê-los 
como parceiros, para que possam 
desenvolver todas as atividades junto 
com ele. O Adilson também é da Fa-
culdade (Centro Universitário FMABC) 
e os objetivos são semelhantes, com a 
assistência, com o melhor por fazer. Te-
mos os mesmos objetivos e peço que 
todos contribuam e o ajudem a fazer 
uma boa gestão”, concluiu Callegari.

APOIO INSTITUCIONAL
Entre os presentes à reunião inter-

na do HEMC estava o vice-presidente 
da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário 
Pereira de Souza Gomes. “Vim prestar 
uma homenagem ao Dr. Adilson, que 
assume uma nova tarefa, e ao Dr. Desi-
ré, que realizou este trabalho. Nós não 
estamos tratando de uma substituição, 
mas estamos falando de um recomeço. 
Foi um trabalho encerrado com digni-
dade, com honra, e um recomeço na 
busca de melhorar o que já está pronto. 
Acreditamos na equipe do hospital, que 
é uma unidade de referência do Esta-
do e todas as palavras faladas sobre 
a unidade são sempre maravilhosas, 
exemplares, de dignidade e boa pres-
tação de serviço no Sistema Único de 
Saúde”, declarou Dr. Luiz Mário.

QUALIFICAÇÃO E COMPETÊNCIA
Médico infectologista, gestor em 

Saúde e professor do Centro Uni-
versitário Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) desde 2005, Dr. Adilson 
Cavalcante assumiu o maior hospital 

TROCA DE GESTÃO

A vereadora Ana Veterinária, o então diretor-geral do HEMC, Dr. Desiré Carlos Callegari, e o vereador Carlos Ferreira 

Doutores Adilson Cavalcante e Desiré Callegari durante passagem de cargo no HEMC

Foto: José Paulo Cardeal/CMSA

público do Grande ABC. O dirigente foi 
eleito em 11 de novembro pelo Con-
selho 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 maciça do 
Conselho Curador, com apoio expressivo 
de 18 votos a favor e somente 1 contrário, 
em reunião que contou com participação 
dos membros do Conselho de Adminis-
tração do Hospital Mário Covas.

Com ampla experiência em gestão 
em Saúde e mais de 7 anos à frente da 
Direção Técnica do Hospital Anchieta 
(São Bernardo), Dr. Adilson Cavalcante 
é formado em Medicina há mais de 20 
anos pela Universidade do Oeste Pau-
lista. O novo diretor do HEMC também 
traz no currículo especializações 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.

qualidade nacional e internacional, 
entre outros avanços.

Além da participação do então 

diretor-geral, a homenagem contou 
com as presenças do diretor-técnico 
do hospital, Dr. Alexandre Cruz Hen-

riques, e do advogado Antônio Edu-
ardo Ferreira Oliveira, entre outros 
colaboradores.
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DEBATE COLETIVO

Evento foi organizado em homenagem ao Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher, comemorado em 25 de novembro

Estudo indica que 78% dos homens com mais de 50 anos  
não se previnem contra câncer de próstata

Professora da FMABC participa de audiência  
pública pelo combate à violência contra a mulher 

A docente da disciplina 
de Saúde Coletiva do Centro 
Universitário FMABC, Silmara 
Conchão, participou no dia 23 
de novembro de uma audiência 
pública na Câmara Municipal 
de Diadema com o tema “En-
frentamento à violência contra 
a mulher”. O evento contou 
com participação do público e 
foi organizado em homenagem 
ao Dia Internacional da Não-Vio-
lência Contra a Mulher, come-
morado em 25 de novembro.  

Silmara, que também coor-
dena o Núcleo Rondon de Ex-
tensão Comunitária (NUREC) e 
o Núcleo de Recepção Discente 
(NURED) no Centro Universitá-
rio, foi convidada pela Câmara 
para conversar com os presentes 
numa tentativa de fortalecer a 
rede de combate à violência do-

méstica, que atinge milhares de 
mulheres no País todos os dias.  

Segundo dados do Minis-
tério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, foram 
registradas 105 mil denúncias 
de atos violentos contra mu-
lheres no ano de 2020 nas 
plataformas do “Ligue 180” e 
do “Disque 100”. A estimativa 
é de que o número seja ainda 
maior por conta dos casos que 
não são registrados.  

Em sua participação na au-
diência, Silmara prestou solida-
riedade às vítimas da Covid-19 
e saudou a Lei da Maria Penha, 
que foi implantada em 2006 e ti-
pificou como crimes os casos de 
violência doméstica. A profes-
sora apontou que a pandemia 
expôs muitas desigualdades e 
mazelas sociais, incluindo as di-

ficuldades que muitas mulheres 
enfrentam diariamente.  

“Já vi casos de mulheres 
que tiveram que sair de casa e ir 
para as ruas por conta de violên-
cia doméstica. A desigualdade 
está muito intrincada em nos-
sa sociedade”, explica. “Para 
enfrentar essa realidade temos 
que não apenas criar uma rede 
de proteção, mas também pre-
venir essas violações históricas 
de gênero, reeducando as pes-
soas contra esse sistema atual 
de dominação”, conclui Silmara.  

Ela lembra ainda que todas 
as áreas de saúde podem contri-
buir para reverter esse quadro de 
desigualdade de gênero. “A saúde 
pode acolher, identificar e orientar 
as mulheres para suprir suas ne-
cessidades. Precisamos criar esse 
vínculo para salvar vidas”.  

ALERTA

Docente da disciplina de Saúde Coletiva da FMABC, Silmara Conchão, na Câmara Municipal de Diadema

Estudo foi conduzido pela disciplina de Urologia da FMABC

Um estudo conduzido pela 
disciplina de urologia do Centro 
Universitário FMABC apontou 
que, na cidade de São Paulo, 
78% dos homens com mais de 
50 anos não realizam os exames 
necessários para rastreamento 
do câncer de próstata. A pesquisa 
foi realizada com 392 pessoas e 
publicada nesta semana.

Os dados servem como aler-
ta, já que a doença é prevalente 
justamente em homens a partir 
desta faixa etária. Segundo o 
INCA, o câncer de próstata só 
fica atrás do câncer de pele nos 
índices de incidência no País.

Entre os entrevistados, ape-
nas 38% afirmaram que realiza-

riam sem problemas o exame de to-
que retal como forma de se prevenir. 
Outros 20% disseram acreditar que 
o procedimento não é necessário.

A dosagem de PSA, outro método 
usado para diagnosticar o câncer de 
próstata, também teve índices bai-
xos de reconhecimento por parte 
dos entrevistados. Apenas 29% das 
pessoas abordadas pela pesquisa 
sabiam sobre o exame, que é feito 
com uma coleta simples de amostra 
de sangue.

O levantamento indicou ainda 
que 45% da população, incluindo 
homens e mulheres, não possuem 
informações sobre a doença, consi-
derando tanto as formas de preven-
ção como os riscos de não fazer o 

diagnóstico precoce.
“Esses índices mostram que cam-

panhas educacionais a respeito do 
câncer de próstata precisam continu-
ar, e visar atingir toda a população, 
inclusive as mulheres, que podem 
orientar seus parentes, parceiros e 
amigos. Precisamos conscientizar 
para que as pessoas busquem o diag-
nóstico nas fases iniciais”, explica Le-
onardo Seligra Lopes, urologista da 
FMABC e um dos autores do estudo.

Segundo Lopes, o fato de uma 
grande parte das pessoas não buscar 
informações a respeito da doença 
comprova a necessidade de cam-
panhas organizadas pela Socieda-
de Brasileira de Urologia, como o 
“Novembro Azul”, assim como um 

esforço ainda maior por parte da 
classe médica.

“O papel dos médicos também é 
educacional. Precisamos fazer com 
que os riscos sejam conhecidos e 

as formas de prevenção sejam 
assimiladas, para que não seja 
preciso tratar a doença em es-
tágios mais avançados”, afirma 
o urologista.

Crédito: FMABC
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Candidatos se inscreveram para  
40 especialidades; prova objetiva está 

prevista para janeiro

FMABC lança  
edital para 208  

vagas de  
residência médica

AME Sorocaba oferta consultas  
de reabilitação pós-Covid

Funcionários do 
AME Sorocaba 

participaram 
entre 22 e 26 

de novembro da 
Semana Interna 

de Prevenção 
de Acidentes de 
Trabalho (SIPAT), 

cujo tema foi 
“Mente saudável, 
trabalho seguro”.

O Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), em Santo André, divulgou dia 18 de novembro 
o edital para inscrições no processo seletivo que preen-
cherá 208 vagas para residência médica, englobando 40 
especialidades. As inscrições foram encerradas dia 6 de 
dezembro, e o edital pode ser acessado pelo link www.
vunesp.com.br/FABC2101.

As vagas foram ofertadas tanto para atuação nos pró-
prios ambulatórios da faculdade como em equipamentos 
da Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do 
Campo, dependendo do programa de residência sele-
cionado.

As especialidades com mais oportunidades foram 
clínica médica (29 vagas), anestesiologia (19), medicina de 
família e comunidade (17), pediatria (15), psiquiatria (14), 
obstetrícia e ginecologia (13), oftalmologia (10), ortopedia 
e traumatologia (8), cirurgia vascular (6), endoscopia (6) 
e cancerologia clínica (6).

A taxa de inscrição para participar do processo se-
letivo foi de 600 reais. A prova objetiva será presencial, 
com data prevista para o dia 10 de janeiro de 2022. A 
escolha dos candidatos conta ainda com fases de análise 
de currículo e entrevista.

A Residência Médica é uma modalidade de ensino 
de pós-graduação destinada à médicos, sob a forma de 
curso de especialização. O programa é gerenciado pelo 
Ministério da Educação (MEC), mas o seu regimento 
é determinado pela Comissão Nacional de Residência 
Médica, que foi instituída em 1977.

A INSTITUIÇÃO
Com mais de 50 anos de tradição no ensino, a Facul-

dade de Medicina do ABC se tornou referência tanto na 
região como no Estado, graças ao seu investimento em 
infraestrutura, qualificação do corpo docente e recursos 
técnicos e laboratoriais, que permitem uma formação 
exemplar dos alunos e a produção de pesquisas relevantes 
para a área da Saúde. A valorização da produção cien-
tífica, da pesquisa clínica e do setor acadêmico fizeram 
com que a instituição conquistasse o status de Centro 
Universitário em 2018.

Em razão da contamina-
ção pela Covid-19, atualmen-
te diversos pacientes fazem 
acompanhamento especiali-
zado para tratamento de co-
morbidades causadas pela 
infecção. Pensando nesta ne-
cessidade, o Ambulatório Mé-
dico de Especialidades (AME) 
de Sorocaba, gerenciado pela 
Fundação do ABC, passou a 
ofertar consultas na área de 
Enfermagem aos pacientes 
que precisam de serviço de 
reabilitação pós-Covid.

“Conseguimos tr iar e 
identificar nossos pacientes 
que apresentam sequelas e 
comorbidades pós-Covid. 
Dessa forma, foi possível 
distribuí-los entre nossas 
especialidades médicas ou 
até para outros AMEs, ofe-
recendo ainda mais suporte 
e assistência especializada 
aos que mais precisam”, 
disse a diretora-técnica do 
AME Sorocaba, Dra. Andrea 
Uzal Cruz.

HOSPITAL DE 
CAMPANHA
Inaugurado em 8 de abril, 

OPORTUNIDADE

Novo serviço foi criado neste semestre

TRATAMENTO

o Hospital de Campanha 
montado no AME Sorocaba 
encerrou suas atividades em 
16 de agosto. Em pouco mais 
de quatro meses, foram rea- 
lizados 111 atendimentos, 
sendo 91 internações. Se-
lecionada pelo Governo do 
Estado para reforçar o com-
bate à Covid-19, a unidade 
abrigava estrutura de hospi-
tal de campanha no 2º andar, 
separadamente da área de 
atendimento ambulatorial, 
que permaneceu funcionan-
do normalmente.

O hospital de campanha 
tinha estrutura com 10 lei-
tos, sendo 8 de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 2 
de enfermaria. Hipertensão 
arterial, asma, obesidade e 
diabetes foram as principais 
comorbidades identificadas 
nos pacientes internados na 
unidade. Ao todo, durante o 
período de funcionamento 
do hospital, foram recebidos 
pacientes de 33 municípios 
— a maioria proveniente das 
cidades de Sorocaba, Pieda-
de e Votorantim. A estrutura 

de urgência do hospital foi 
referência para pacientes de 
48 cidades da região.

A diretora-técnica do AME 
Sorocaba, Dra. Andrea Uzal Cruz
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Município se torna referência no tratamento de alta complexidade de oncologia no Grande ABC

Hospital Anchieta recebe primeiro serviço de  
radioterapia pública da região do ABC

A Prefeitura de São Bernardo 
recebeu, dia 3 de dezembro, um im-
portante reforço no tratamento de pa-
cientes oncológicos. A cidade passou 
a ser a primeira a ofertar o serviço de 
radioterapia pública do Grande ABC, 
implantado no Novo Hospital Anchieta. 
Com discurso uníssono de que Saú-
de é prioridade, a entrega do equipa-
mento foi feita pelo prefeito Orlando 
Morando e pelo ministro da Saúde 
Marcelo Queiroga, com presença da 
deputada estadual e primeira-dama, 
Carla Morando, do secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, 
do vice-prefeito Marcelo Lima, entre 
outras autoridades.

Com o novo serviço, o município 
será referência no tratamento de onco-
logia de alta complexidade. A radiotera-
pia é uma especialidade cujo objetivo é, 
majoritariamente, oferecer tratamento 
oncológico com radiações ionizantes 
para destruir ou impedir que as células 
de um tumor aumentem. A estimativa 
é de que cerca de 60% dos pacientes 
oncológicos precisarão de radioterapia 
em algum momento do tratamento.

Para Morando, o investimento é 
uma grande conquista para São Ber-
nardo, que se tornou referência em 
qualidade na saúde pública. “Estamos 
honrados por ter recebido mais este 
aporte do Governo Federal, que já 
nos ajudou a equipar o Hospital de 
Urgência para atender às vítimas 
da Covid-19, e que neste momento, 
atende também às demais patologias, 
como o câncer, que precisam tanto da 
nossa atenção. Com o novo serviço 
implantado, o Hospital Anchieta segue 
pujante e salvando vidas”, destacou 
Orlando Morando.

A nova aquisição mostra a ver-
satilidade do Hospital Anchieta, que, 
apesar de antigo, se reinventa a todo 
momento na história de São Bernar-
do e que retoma a vocação anterior 
à pandemia, com o tratamento de 
pacientes oncológicos. “Hoje é um 
dia de muita gratidão para todos nós, 
profissionais de Saúde. Retomamos o 
tratamento de pacientes com câncer 
no Novo Anchieta, que já foi hospital 
geral, maternidade, unidade exclusiva 

Autoridades e gestores durante entrega do novo equipamento

SÃO BERNARDO

Fotos: Omar Matsumoto/PMSBC

para Covid-19 e hoje recebe a radiote-
rapia, uma máquina muito importante 
e que fazia falta na nossa cidade”, 
declarou o secretário de Saúde, Dr. 
Geraldo Reple Sobrinho. Até então, os 
serviços deste tratamento precisavam 
ser terceirizados.

Durante sua fala, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, fez uma 
breve prestação de contas sobre o 
tempo de serviço à frente do cargo, 
com foco no combate à pandemia de 
Covid-19 e os recursos empregados 
pelo Governo Federal, em torno de 
R$ 26 bilhões. “E que este legado de 
investimento em política pública conti-
nue sempre vivo para os 210 milhões 
de brasileiros”, disse Queiroga.

CAPACIDADE
Com mais conforto, o novo serviço 

terá capacidade para atender até 80 
casos novos de radioterapia por mês. 
Desde a entrega do novo serviço, os 
pacientes não precisam mais se des-
locar a um local terceirizado para rea-
lizar o tratamento na rede municipal. Capacidade será de até 80 casos novos de radioterapia por mês 
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Iniciativa contempla curso sobre hipodermóclise, técnica menos invasiva de administração de medicamentos

No Guarujá, Instituto Emílio Ribas cria grupo de 
cuidados paliativos para pacientes terminais

Funcionários da Enfermagem são treinados  
para coleta de exames de Covid-19

Equipe da 
FUABC integra 
1º Fórum de  
Gestores e 

Apoiadores de 
Saúde de Itatiba

Dia 16 de novembro foi 
organizado o 1º Fórum de 
Gestores e Apoiadores de 
Saúde de Itatiba, promovido 
na Associação Industrial e 
Comercial de Itatiba (Aicita). 
Realizado em parceria com a 
Secretaria de Saúde e todos 
os departamentos da Saúde 
da rede municipal, o foco 
do encontro foi discutir os 
avanços e progressos con-
quistados no último ano com 
o apoio da gestão indireta da 
Fundação do ABC na Aten-
ção Primária. Atualmente, a 
FUABC é responsável pela 
gestão de 13 unidades de 
Saúde no município.

Estiveram presentes no 
fórum o gerente adminis-
trativo da FUABC junto ao 
contrato com a Prefeitura de 
Itatiba, Caio Arato; colabo-
radores da área assistencial 
das unidades de saúde; o 
secretário de Saúde, Renan 
Irabi; além dos responsáveis 
pelos os departamentos da 
Secretaria de Saúde, como 
Compras, Financeiro, Audi-
toria, Avaliação, Regulação 
e Administrativo. 

O Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II - Baixada Santista, gerenciado 
pela Fundação do ABC em parceria 
com o Governo do Estado, criou nes-
te semestre um Grupo de Cuidados 
Paliativos voltado à assistência de pa-
cientes considerados terminais, em 
estágio avançado de determinada do-
ença e/ou com prognóstico reservado.

As ações que envolvem a inicia-
tiva são fundamentais para garantir a 
oferta de dignidade, qualidade de vida 
e conforto, tendo em vista prevenir 
ou minimizar sofrimentos e/ou des-
confortos em pacientes terminais ou 

em estágio avançado de determinada 
enfermidade.

O grupo, composto por médicos, 
enfermeiras, nutricionista, psicólo-
ga, assistente social, fisioterapeuta 
e administrativo, realiza inúmeras 
atividades desde agosto. Entre elas, 
um curso de capacitação em hipoder-
móclise destinado aos profissionais 
de saúde que atendem na instituição.

MENOS INVASIVA
A hipodermóclise é um método 

de administração de medicamen-
tos ou fluídos pela via subcutânea, 

que também possibilita a infusão de 
analgésicos, soluções e outros fár-
macos. A técnica apresenta inúmeras 
vantagens, entre as quais: via mais 
acessível e confortável que a veno-
sa; fácil inserção e manutenção do 
cateter; pode ser usada em qualquer 
ambiente de cuidado, inclusive em 
domicílio; apresenta complicações 
locais raras e baixo risco de efeitos 
colaterais sistêmicos.

O curso foi ministrado por profissio-
nais capacitados na respectiva área, que 
voluntariamente se colocaram à disposi-
ção da unidade. São eles, Dr. Bruno Belo 

Faria Lima, formado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); a 
enfermeira Marinete Esteves Franco, 
egressa da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo (USP); além 
da farmacêutica da Universidade Fede-
ral de Santa Maria (UFSM), Juliana dos 
Santos de Oliveira.

O curso teve duração de 2h30, 
com abordagem de temas práticos 
e teóricos e importante engajamento 
dos participantes. Além do curso, o 
grupo também realiza periodicamente 
reuniões, visitas externas, elaboração 
de protocolos e rodas de conversas.

As equipes de enfermagem das 
unidades de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) de Itatiba, gerencia-
das pela Fundação do ABC, estão 
recebendo treinamento especializa-

do para iniciar a coleta do exame 
de PCR Swab de pacientes, via 
nasal, que diagnostica a Covid-19. 
Desde o dia 6 de dezembro, estes 
atendimentos estão disponíveis nos 

postos de saúde, com objetivo de 
descentralizar e diminuir o desloca-
mento dos usuários até os centros 
de testagem localizados na região 
central da cidade. O treinamento 

também capacita as equipes para 
divulgar os resultados nas plata-
formas de informações à saúde, 
facilitando e agilizando o acesso 
do paciente ao diagnóstico.

TREINAMENTO

ITATIBA

INOVAÇÃO

Colaboradores receberam certificado do curso

Atendimentos tiveram início nas unidades de ESF dia 6 de dezembro

Foram ministradas atividades práticas e teóricas

Colaboradores que participaram da capacitação

Evento foi organizado em 
parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde 
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Atividade contou com cinco palestras de renomados gestores; desafios do enfrentamento à pandemia foram a pauta principal  

Central de Convênios e Fundação do ABC 
organizam SIPAT-2021 internacional

UTI Neonatal do Hospital Nardini celebra campanha ‘Novembro Roxo’

Sob responsabilidade da Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) e do Serviço de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT), a Fundação do ABC e Cen-
tral de Convênios organizaram de 13 a 
17 de dezembro a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(SIPAT). Devido à pandemia, o evento 
foi transmitido ao vivo, sempre às 15h, 
pelo canal do SESMT no YouTube: ht-
tps://fuabc.org.br/sipat2021. Para este 
ano foram escalados cinco renomados 
gestores e especialistas na área de saú-
de ocupacional, um deles da Europa.

É o caso da doutora em Segurança 
e Saúde Ocupacionais, técnica superior 
de Segurança e Saúde no Trabalho 
no Centro Hospitalar Universitário São 
João, localizado na cidade do Porto, em 
Portugal, Dra. Cláudia Vieira. Profes-
sora na Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão do Politécnico do Porto, a 

convidada internacional abriu os traba-
lhos na segunda-feira (13) com palestra 
sobre “O enfrentamento da pandemia 
Covid-19 pelos profissionais da saúde 
em um hospital português”.

Na terça-feira, dia 14, foi a vez do 
médico infectologista da Prefeitura de 
Santos, Hospital São Lucas de San-
tos e Diretor Técnico do Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas II - Baixada 
Santista, gerenciado pela FUABC, Dr. 
Gustavo Vinicius Pasquarelli Queiroz. 
O tema foi “A Covid-19 e seus impac-
tos à saúde. O que vem pela frente?”.

No terceiro dia de evento, a pales-
tra foi sobre “Os impactos na saúde 
mental causados pela pandemia da 
Covid-19. Quando buscar ajuda?”, mi-
nistrada pelo psiquiatra e coordenador 
do Pronto-Socorro de Psiquiatria do 
Centro Hospitalar Municipal de Santo 
André (CHM-SA), Dr. Tomaz Eugenio 
de Abreu Silva.

Dia 16 de dezembro, a ativida-
de foi comandada pela advogada, 
presidente do Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário e presidente da 
Comissão de Direito Previdenciário da 
OAB-SP, Dra. Adriana Bramante, res-
ponsável pela palestra “Aposentadoria 
especial dos profissionais da saúde. 
Entenda se tem direito”.

A SIPAT 2021 foi encerrada na 
sexta-feira, dia 17, com palestra do 
secretário de Saúde Adjunto de Santo 
André, Dr. Luís Fernando Pinotti Silva. 
O tema foi “Os desafios na Gestão Pú-
blica diante da pandemia de Covid-19”.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
A Semana Interna de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho é uma das 
atividades anuais obrigatórias da 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes, que é regida pela Norma 
Regulamentadora Nº 5 (NR-5) da 

A Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Neonatal do Hospital Nardini, 
em Mauá, promoveu dia 23 de novem-
bro ações de sensibilização sobre a 
campanha Novembro Roxo, que tem 
como principal objetivo prevenir partos 
prematuros e incentivar cuidados para 
gestações seguras. A campanha é 
promovida durante todo o mês, mas 
concentra suas ações, principalmente, 
no dia 17, marcado pelo Dia Mundial 
da Prematuridade. O roxo é a cor sím-
bolo da causa da prematuridade, que 
representa a sensibilidade e a indivi-
dualidade, características peculiares 
aos bebês prematuros.

As mães de bebês prematuros in-
ternados na UTI Neonatal do Nardini 
foram presenteadas com a entrega 
de brindes terapêuticos, os polvos de 
crochê. A ideia dos polvos feitos de 
crochê para bebês prematuros sur-
giu na Dinamarca, em 2013, quando 
nasceu o “Projeto Octo”, responsável 
pela costura e distribuição dos brin-

quedos para bebês prematuros em 
UTI Neonatais de diversos países. A 
intenção é de que, quando abraçado, o 
brinquedo transmita calma e proteção 
ao recém-nascido, já que os tentá-
culos remetem ao cordão umbilical 
e causam a sensação de segurança 
parecida à do útero materno.

“É importante ressaltar que os 
polvos, de forma alguma, substituem 
a presença fundamental dos pais ou 
métodos consagrados como o aleita-
mento materno e o Método Canguru. 
Por questão de segurança, os polvos 
de crochê devem ser 100% de algodão 
para serem lavados. Além disso, é 
importante que os tentáculos não ultra-
passem a medida de 22 centímetros”, 
orienta a enfermeira coordenadora da 
UTI Neonatal e Pediátrica da unidade, 
Amália Luci Benedito, que coordenou 
a campanha.

Em 2021, o tema da campanha 
Novembro Roxo é ‘Separação Zero’, 
ponderação crítica frente ao afasta-

mento e limitações impostas a pais 
de crianças prematuras como medidas 
de contenção da pandemia.

A iniciativa teve colaboração da 
equipe multidisciplinar da UTI Neona-
tal, formada por médicos, enfermeiros, 
fonoaudióloga, fisioterapeuta, além de 
colaboradores do Posto de Coleta de 
Leite Humano (PCLH).

NOVA VISITA DO COREN-SP
No mesmo dia, 23 de novembro, 

o Hospital Nardini recebeu nova visita 
do Conselho Regional de Enfermagem 
de São Paulo (Coren-SP). Desta vez, 
o objetivo foi ministrar aula sobre se-
gurança do paciente aos profissionais 
da categoria. Sediada no auditório e 
organizada pelo Núcleo de Ensino, 
Pesquisa e Educação Permanente 
(NEPEP), a palestra foi realizada pela 
enfermeira Vanessa Morrone Maldo-
nado, conselheira do Coren-SP e ex- 
aluna do Centro Universitário Facul-
dade de Medicina do ABC (FMABC).

SEGURANÇA DO TRABALHO

MAUÁ

Equipe da UTI Neonatal da unidade

Portaria 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho. A CIPA tem como objetivo 
ser a ferramenta mais importante dos 
trabalhadores para tratar da preven-

ção de acidentes do trabalho, das 
condições do ambiente e de todos 
os aspectos que afetam a saúde e a 
segurança do colaborador.

“Nossa experiência tem demons-
trado que os serviços de saúde que 
possuem um programa de Educação 
Continuada com capacitações e disse-
minações contínuas sobre a relevância 
da aplicação destes protocolos para a 
qualidade da assistência conseguem 
manter suas equipes engajadas neste 
propósito. Outro fator muito importante 
nesta prática é mensurar, por meio de 

indicadores, todos os eventos ocor-
ridos e desenvolver um sistema de 
gerenciamento dos mesmos”, disse 
a palestrante.

Participaram da atividade 31 cola-
boradores das áreas de enfermagem, 
administrativo, controladoria de acesso, 
além de estagiários do curso de enfer-
magem nível técnico e funcionários da 
rede de saúde do município de Mauá.
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MUTIRÃO

Serviços promoveram palestras e orientações com foco na saúde do homem e prevenção do câncer de próstata

Unidades da FUABC têm ações  
durante campanha ‘Novembro Azul’

O mês de conscientização sobre 
a saúde do homem e da prevenção 
do câncer de próstata mobilizou co-
laboradores de diversas unidades de 
Saúde gerenciadas pela Fundação 
do ABC no mês passado. 

Em Mauá, o Hospital Nardini pro-
moveu dias 17 e 18 de novembro 
palestras sobre a campanha com 
os urologistas Alexandre Gomes 
de Agostinho e Karlo Danilson de 
Moraes Souza, que abordaram a 
importância da prevenção e dos pe-
rigos da doença. Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), o câncer 
de próstata é o segundo mais comum 
no Brasil entre os homens e cerca 
de 75% dos casos no mundo são 
diagnosticados a partir dos 65 anos.

No plantão noturno, a palestra 
sobre a doença foi conduzida pelo 
ginecologista Tomás P. Smith-Ho-
ward, coordenador da Maternidade. 
A prática de atividades físicas é al-
tamente recomendada para evitar o 
surgimento de diversos tipos de cân-
ceres. Por isso, a unidade ofereceu 
aos colaboradores aulas de boxe e 
muay thai com o tricampeão brasi-
leiro e sul-americano de boxe, Ailton 
Pessoa, e com o instrutor Guilher-
me Panzarini. Já as aulas de ritmos 
foram ministradas pelo convidado 
Lucas Rodrigues.

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

ITATIBA
A enfermeira da unidade Estra-

tégia Saúde da Família (ESF) Santa 
Cruz, em Itatiba, Noemi Ferreira, mi-
nistrou palestra em 24 de novembro 
no Abrigo Municipal SOS Cristão, 
bairro do Engenho, entidade des-
tinada ao acolhimento de pessoas 
em situação de rua. Participaram da 
palestra 23 pessoas, que receberam 

Colaboradores da Rede de Reabilitação Lucy Montoro participaram de palestra sobre o tema

Em 10 de novembro, equipes do AME Sorocaba participaram da campanha

No Hospital Nardini, professor de boxe deu aula para colaboradores

Médico da UPA Central de Santos orienta funcionários sobre o câncer de próstata

Em Itatiba, enfermeira da ESF Santa Cruz ministrou palestra sobre  
a campanha em abrigo municipal

orientação coletiva sobre a campanha 
Novembro Azul. A Fundação do ABC 
é responsável pela gestão das 13 
unidades de Saúde ligadas à Atenção 
Primária no município.

A profissional da FUABC abor-
dou temas como Infecções Sexual-
mente Transmissíveis (ISTs)/AIDS, 
testes rápidos, hipertensão arterial, 
diabetes, calendário vacinal, saúde 
bucal e aspectos da saúde do ho-
mem (PSA/USG de próstata e sinais 
de alerta para a doença). Outras 
atividades relacionadas à campanha 
Novembro Azul promovidas pelas 
unidades de Saúde de Itatiba fo-
ram a oferta de exames como PSA 
(Antígeno Prostático Específico), 
hemograma completo, glicose, crea- 
tinina, triglicérides, colesterol total 
e frações, eletrocardiograma, além 
do atendimento com urologista para 
70 homens no dia 20 de novembro, 
quando foi realizada a coleta de exa-
mes. As avaliações médicas foram 
realizadas dia 27 de novembro. 

UPA CENTRAL DE SANTOS
Com foco na prevenção e orien-

tações sobre o câncer de próstata, 
a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) Central de Santos, na Bai-
xada Santista, promoveu em 26 de 
novembro palestra para todos os 
colaboradores da unidade sobre a 
campanha Novembro Azul. A ativi-
dade, ministrada no 2º andar da uni-
dade, esteve sob responsabilidade 
do emergencista e plantonista da 
UPA, Dr. Adriano Olivato Gemelia-
no. Com apoio e participação das 
equipes assistenciais e administra-
tiva, e para reforçar a mensagem da 
campanha, as dependências da UPA 
foram decoradas e os funcionários 
vestiram roupas com a cor alusiva 
à ação. “Temos uma preocupação 
permanente com a prevenção de 
doenças e a saúde dos nossos co-
laboradores. Por isso, regularmente 
organizamos diversas atividades de 
orientação coletiva”, disse a gerente 
da unidade, Zilvani Guimarães.

LUCY MONTORO
Colaboradores da Rede de Rea-

bilitação Lucy Montoro, de Diadema, 
também participaram no mês pas-
sado da campanha Novembro Azul. 
Para conscientizar as equipes, foram 
expostos alguns dados sobre a doen- 
ça durante a apresentação. Na 
palestra aos funcionários também 
foram abordados os fatores de risco 
do câncer de próstata, incidência, 

sintomas, importância do diagnós-
tico precoce, exames de PSA, toque 
retal e prevenção.

AME SOROCABA
O Ambulatório Médico de Es-

pecialidades (AME) de Sorocaba 
reuniu os funcionários no dia 10 
de novembro para conscientizar 
sobre a importância da prevenção 
do câncer de próstata.
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