
Ex-secretária de Saúde de São Caetano do Sul, Dra. Regina Maura Zetone Grespan foi empossada, dia 10 de fevereiro, como presidente da Fundação 
do ABC (FUABC) para o biênio 2022-2023. A solenidade oficial, organizada no campus do Centro Universitário FMABC, em Santo André, contou com as 

presenças dos três prefeitos do ABC, Paulo Serra, Orlando Morando e José Auricchio Júnior. Ao lado da nova dirigente estarão o vice-presidente, Dr. Luiz 
Mário Pereira de Souza Gomes, e o secretário-geral, José Antônio Acemel Romero.  Págs. 4 e 5.
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mantém 
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Em solenidade com prefeitos, Dra. Regina Maura 
toma posse como presidente da FUABC

Divulgação
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MENSAGEM

Valorização das raízes
objetivo, vamos buscar ferramentas 
e ideias que possibilitem inovações e 
soluções administrativas. Precisamos 
perseguir constantemente a melhoria 
de processos, com mais qualidade, 
agilidade e economicidade à gestão 
corporativa. Sou uma pessoa muito 
aberta a todo tipo de inovação, espe-
cialmente quando envolve sistemas 
que facilitem o acesso à saúde, que oti-
mizem os trabalhos e tragam benefícios 
tanto para quem contrata os serviços 
como para quem utiliza efetivamente, 
ou seja, o usuário do SUS.

É nosso dever oferecer soluções 
para preencher as lacunas que exis-
tem na Saúde Pública. A FUABC traz 
celeridade para todos os processos e 
sabemos das dificuldades e do enges-
samento das prefeituras e do Estado 

Iniciamos na Fundação do ABC há 
pouco mais de um mês e já consegui-
mos enxergar importantes avanços em 
um trabalho que tem sido pautado na 
lisura, transparência e na reorganiza-
ção de processos. Precisamos de uma 
entidade moderna, ágil e que atue em 
sintonia com as Políticas Públicas dos 
municípios e do Governo do Estado. 
Nesse sentido, temos buscado esse 
maior entendimento e proximidade com 
os governos e secretarias de Saúde, 
além de tomar medidas para realinhar 
o passivo da instituição.

Aos poucos, tenho certeza de que 
conseguiremos resgatar a credibilidade 
da FUABC e entregar uma entidade 
sólida, que efetivamente atue em 
cooperação com o Poder Público na 
execução de políticas que beneficiem 

pela legislação, que é muito rigorosa e 
dificulta a agilidade necessária na Saú-
de. Obviamente, também sabemos que 
o financiamento do SUS é deficitário. 
Porém, a FUABC tem condições de 
trazer economicidade e rapidez, en-
tregando tudo isso com transparência, 
honestidade e lisura.

Estamos cientes de que a jornada 
será longa. Mas temos boas equipes 
técnicas e diretrizes muito bem es-
tabelecidas para que conquistemos 
nossos objetivos. A Fundação do ABC 
seguirá crescendo com responsabili-
dade, organização e, principalmente 
sem perder o foco em suas raízes: o 
Centro Universitário FMABC e nossos 
municípios instituidores – Santo André, 
São Bernardo do Campo e São Cae-
tano do Sul. Boa leitura!

os usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Nossa meta deve ser 
sempre esta, de trabalhar em favor da 
população que utiliza os equipamentos 
públicos de saúde. Para atingir esse 

Dra. Regina Maura Zetone Grespan
PRESIDENTE DA FUABC

Conselho de Curadores (Titulares): Aguinaldo 
Teixeira; Antonio Aparecido Tavares; Ari Bolonhe-
zi; Bruno Vassari; Edgard Brandão Júnior; Edilson 
Elias dos Santos; Eduardo Couto Silva; Felix Sa-
verio Majorana; George Esper Kallás; Guilherme 
Andrade Peixoto; Helaine Balieiro de Souza; Jaque-
line Michele Sant'ana do Nascimento; José Antonio 
Acemel Romero; Luiz Mario Pereira de Souza Go-
mes; Marcos Sergio Gonçalves Fontes; Maria Lucia 
Tomanik Packer; Nataly Caceres de Sousa; Regina 
Maura Zetone Grespan; Rodrigo Grizzo Barreto de 
Chaves; Thereza Christina Machado de Godoy; 
Thiago Correia da Mata.

Conselho Fiscal: Maristela Baquini (Santo André), 
Robson Thadeu de Almeida (São Bernardo) e Ane 
Graziele Plonkoski (São Caetano). 

Instituições Gerenciadas: Centro Universitário 
Faculdade de Medicina do ABC (FMABC); Hospi-
tal Estadual Mário Covas (Santo André); Hospital 
da Mulher de Santo André; AME (Ambulatório Mé-
dico de Especialidades) Santo André; AME Mauá; 
AME Praia Grande; AME Itapevi; AME Sorocaba; 
AME Santos; PAI - Polo de Atenção Intensiva em 
Saúde Mental da Baixada Santista; Complexo 
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.
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Entidade Filantrópica de Assistência Social, 

Saúde e Educação 

Presidente: Dra. Regina Maura Zetone Grespan
Vice-Presidente: Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes

Secretário-Geral: José Antônio Acemel Romero
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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.

O Hospital de Urgência, inaugurado 
em 14 de maio de 2020 como unida-
de de referência para tratamento da 
Covid-19 em São Bernardo, ganhou 
nova denominação dia 31 de janeiro. 
Passou a se chamar Hospital de Ur-
gência Maurício Soares de Almeida, 
em homenagem ao ex-prefeito, advo-
gado e ex-secretário de Assistência 
Social da cidade. Desde setembro do 
ano passado, o equipamento retomou 
sua vocação inicial de atendimento de 
urgência e emergência.

Para a nomeação, foi realiza-
do um ato simbólico no saguão do 
próprio hospital, com inauguração 
da placa e do totem com o nome do 
homenageado pelo prefeito Orlando 
Morando, acompanhado do secre-
tário de Saúde, Dr. Geraldo Reple 
Sobrinho, da viúva, Dona Laerte, dos 
três filhos do ex-prefeito, Maurício 
Junior, André e Adriana Helena, e 
demais familiares. A mudança já ha-
via sido oficializada no jornal Notícias 

Com nova denominação, Hospital de Urgência  
homenageia ex-prefeito Maurício Soares

SÃO BERNARDO

Homenagem foi oficializada em 31 de janeiro

Ricardo Cassin/PMSBC

do Município (NM) em julho de 2021.
“Prestamos esta justa homenagem 

ao nosso ex-prefeito de São Bernardo, 
por três mandatos, e que deixou um 
grande legado para a nossa cidade, 
principalmente na área da Saúde, após 
aprovação por unanimidade do projeto 

de Lei de minha autoria pela Câmara 
Municipal”, justificou Morando.

REFERÊNCIA CONTRA 
A COVID-19
Durante a pandemia, antes de re-

tomar a vocação original de urgência 

e emergência, o Hospital de Urgência 
salvou mais de 5 mil vidas contra a 
Covid-19, o que representa uma média 
de dez vidas salvas todos os dias desde 
o seu primeiro dia de funcionamento. 
Foi o principal equipamento voltado ao 
combate da doença em São Bernardo.
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Unidade oferta consultas médicas, exames de raio X, tomografia, testagem rápida, além de dispensação de medicamentos

Dra. Regina Maura visita Ambulatório 
de Campanha da UFABC 

A presidente da Fundação do ABC, 
Dra. Regina Maura Zetone Grespan, 
esteve em 31 de janeiro em visita ao 
primeiro Ambulatório de Campanha da 
Prefeitura de Santo André, instalado na 
Universidade Federal do ABC (UFABC). 
A dirigente foi recebida pelo secretário 
de Saúde, Márcio Chaves Pires, e per-
correu as instalações do equipamento 
de saúde com a equipe técnica do local.

Inaugurado em 25 de janeiro, o Am-
bulatório de Campanha é destinado ao 
diagnóstico e cuidado de pessoas com 
síndromes gripais. Trata-se de parceria 
entre a Prefeitura de Santo André e a 
FUABC, que garante atendimento 24 
horas aos munícipes, em espaço com 
20 consultórios, serviços de testagem 
rápida, dispensação de medicação, 
exames de raio X e de tomografia.

“É papel da Fundação do ABC 
apoiar os municípios na concretiza-
ção das Políticas Públicas de Saúde. 
Ficamos muito satisfeitos com o re-
sultado alcançado no Ambulatório de 
Campanha da UFABC, cujo modelo foi 

replicado em uma segunda unidade, 
instalada na Associação dos Funcio-
nários do Semasa. Cada equipamento 
tem capacidade para 6 mil atendimen-
tos ao dia, ampliando sobremaneira o 
atendimento às síndromes gripais no 
município”, considerou Regina Maura.

Ao todo são cerca de 200 funcio-
nários em cada um dos Ambulatórios 
de Campanha, entre enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, médicos, 
psicólogos e assistentes sociais. 
Após passar pela recepção, os pa-
cientes são direcionados para salas 
de classificação de risco. Pacientes 
que apresentem sintomas gripais 
há mais de três dias são testados, 
de acordo com a avaliação médica, 
para o diagnóstico de Covid-19 ou 
Influenza. Após o resultado, os pa-
cientes são direcionados para salas 
de espera separadas, para que os 
munícipes com diferentes doenças 
não compartilhem o mesmo ambiente. 
As áreas dos consultórios, medicação 
e de dispensação de medicamentos 

SANTO ANDRÉ

Presidente da FUABC percorreu unidade de saúde junto à equipe técnica do local

Santo André e FUABC firmam parceria para programa ‘Con_Viver Bem’
Visando contribuir ainda mais 

com a qualidade do atendimento 
nas escolas da rede municipal, a 
Secretaria de Educação de Santo 
André apresentou em dezembro 
o programa ‘Con_Viver Bem’, que 
disponibiliza atendimento com 20 
psicólogos que possuem múlti-
plas expertises, visando atender 
prioritariamente professores da 
rede de ensino municipal, equipe 
gestora e outros profissionais que 
compõem a unidade escolar e a 
comunidade.

Desenvolvida em parceria 
com a Fundação do ABC, por 
meio da Central de Convênios, a 
iniciativa tem por objetivo apoiar 
emocionalmente os profissionais 
das escolas com propostas cole-

CENTRAL DE CONVÊNIOS

Entre os objetivos está proporcionar atendimento psicológico na rede de ensino municipal

Angelo Baima/PSA

colaborar na superação de dificul-
dades pós-pandemia, bem como 
com o objetivo macro de saúde 
mental preventiva, assim como 
no cuidado para com o estabe-
lecimento das relações interpes-
soais que reflitam positivamente 
na vida pessoal e profissional de 
cada um”, destacou a gerente de 
Educação Inclusiva, Sandramara 
Gerbelli.

“De maneira inovadora, utili-
zaremos estes recursos da melhor 
maneira possível. Com o enga-
jamento de todos os envolvidos, 
trabalharemos pelas crianças e 
suas famílias. Educação é uma 
forma sustentável de sobrevi-
vência”, pontuou a secretária de 
Educação, Cleide Bochixio.

também são separadas, de acordo 
com o diagnóstico do paciente.

SEGUNDA UNIDADE
Em 28 de janeiro, a Prefeitura de San-

to André ampliou o cuidado oferecido às 
pessoas com síndromes gripais ao entre-
gar o segundo Ambulatório de Campanha 
com atendimento 24 horas. Assim como 
na unidade da UFABC, o novo espaço, 

instalado na Associação dos Servidores 
do Semasa, também conta com 20 con-
sultórios para atendimento especializado, 
testagem imediata, exames de tomografia 
e raio X conforme avaliação médica.

tivas e, se necessário, casos individu-
ais poderão ser encaminhados. “São 

propostas formativas nas reuniões 
pedagógicas e encontros coletivos 

de docentes e equipes gestoras, ou-
vindo, desenvolvendo dinâmicas para 
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Indicada pelo prefeito Paulo Serra em consenso com os prefeitos José Auricchio Júnior e Orlando Morando, médica comandará  
cerca de 26 mil funcionários e orçamento de R$ 3 bilhões aprovado para 2022

Em solenidade com prefeitos, Dra. Regina Maura 
toma posse como presidente da FUABC

Ex-secretária de Saúde de São 
Caetano do Sul, Dra. Regina Maura 
Zetone Grespan participou de soleni-
dade na noite de 10 de fevereiro que 
marcou sua posse como presidente da 
Fundação do ABC (FUABC) para o biê- 
nio 2022-2023. Ao seu lado estarão o 
vice-presidente, Dr. Luiz Mário Pereira 
de Souza Gomes, e o secretário-geral, 
José Antônio Acemel Romero. 

Os três prefeitos do ABC – Paulo 
Serra, Orlando Morando e José Au-
ricchio Júnior – prestigiaram o evento 
no campus universitário, assim como 
o deputado estadual Thiago Auric-
chio, o reitor do Centro Universitário 
FMABC, Dr. David Everson Uip, os 
presidentes das Câmaras Municipais 
de Santo André e São Caetano do 
Sul, respectivamente Pedrinho Bo-
taro e Tite Campanella, a presidente 
do Fundo Social e Solidariedade e 
primeira-dama de Santo André, Ana 
Carolina Barreto Serra, além de ve-
readores da região, secretários de 
Saúde, diretores de unidades ge-

renciadas, entre outras autoridades.
Dentro da gestão tripartite que 

rege a Fundação do ABC, as pre-
feituras instituidoras – Santo André, 
São Bernardo e São Caetano – se 
revezam na administração da entidade 
a cada dois anos. Dra. Regina Maura 
foi indicada pelo prefeito Paulo Serra 
em consenso com os prefeitos José 
Auricchio Júnior e Orlando Morando. 
Em 13 de janeiro, a médica e gesto-
ra pública foi eleita por unanimidade 
pelo Conselho de Curadores – órgão 
máximo de deliberação da FUABC.

Nas primeiras palavras à frente 
da entidade, ainda em janeiro, Regina 
Maura reforçou dois compromissos 
centrais de sua gestão. “Essa é uma 
Fundação sólida, cresceu muito e 
existe pela Faculdade de Medicina 
do ABC. Não vamos perder esse foco. 
Além disso, concentraremos esforços 
nos municípios da região do ABC. Te-
mos que enfatizar a Saúde em nossas 
cidades”, garantiu a nova presidente, 
ao elogiar o trabalho do Conselho de 

Curadores: “Fiquei encantada com a 
composição qualificada da Curadoria e 
da forma como é participativa, dando 
importante respaldo a tudo que ve-
nhamos fazer pela Fundação, pelos 
municípios e pela Saúde de nossa 
região”, disse Dra. Regina.

Já na solenidade de posse com 
os prefeitos, no início do mês, a nova 
presidente da FUABC fez menção de 
agradecimento à oportunidade e des-
tacou a seriedade dos novos desafios 
para o biênio 2022-2023. “Me alegra e 
me honra receber essa indicação rati-
ficada pelos três prefeitos. Agradeço 
imensamente por me confiarem essa 
responsabilidade. Tenho consciência 
dos desafios pela frente e da missão 
de comandar essa entidade de mais 
de 50 anos, que se tornou uma das 
maiores OSSs (Organizações Sociais 
de Saúde) do País. Após 30 anos de 
gestão na área de saúde pública, 
me sinto preparada para alçar novos 
voos. Ao lado dos nossos conselhei-
ros, desempenharei essa função com 

BIÊNIO 2022-2023

José Auricchio Júnior, Ana Carolina Barreto Serra, Paulo Serra, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, Regina Maura Zetone Grespan, David Everson Uip, Orlando Morando, Thiago Auricchio e José Antônio Acemel Romero

Dra. Regina Maura Zetone Grespan, nova presidente da FUABC

lealdade, austeridade e transparência, 
priorizando sempre o Centro Univer-
sitário FMABC e prestando serviços 
de saúde pública, preferencialmente 

na nossa região e junto ao Governo 
do Estado”.

Prefeito de Santo André, Paulo Ser-
ra engrandeceu a trajetória da profis-
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BIÊNIO 2022-2023

Presidente junto a familiares e amigos após solenidade

sional e desejou sorte à nova gestão. 
“É um nome absolutamente necessário 
para a FUABC. Tem currículo, capaci-
dade, competência e uma história de 
vida ligada à saúde pública. Foi indi-
cada de maneira unânime pelas três 
prefeituras. Se tem alguém que pode 
melhorar e ampliar o choque de gestão 
que a entidade precisa, certamente é 
você. Terá toda a nossa confiança e 
apoio à gestão”, completou.

Orlando Morando, chefe do Exe-
cutivo de São Bernardo, também se 
pôs à disposição dos novos dirigentes 
para os desafios dos próximos dois 
anos. “A instituição é um patrimônio 
e precisa continuar melhorando. Dra. 
Regina Maura tem experiência, co-
ragem e, acima de tudo, vontade de 
mudar. Terá ao seu lado, na figura 
do vice-presidente, alguém que sem-
pre estará à disposição para ajudar. 
À nova gestão, conte comigo. São 
pessoas idôneas e que querem o 
melhor para o Grande ABC, para os 
pacientes, professores, alunos e toda 
a sociedade”, disse Morando.

“Sou suspeito para falar da quali-
dade técnica do trabalho da Dra. Re-
gina Maura, uma das colaboradoras 
que mais tempo me acompanhou na 
vida pública. Acredito que sua missão 
neste novo ciclo é de trazer um freio 
de arrumação à entidade. A FUABC 
foi transformada em OSS e passou a 
crescer de forma exponencial. Mas, 
não podemos ter o mesmo modelo de 
gestão de antes. A transformação em 
OSS requer um padrão mínimo de go-
vernança e segurança. Tenho certeza 
de que a nova presidente cumprirá a 
missão estabelecida pelo colegiado de 
prefeitos e pelo Conselho de Curado-
res. Seguramente teremos um exitoso 
biênio”, disse o prefeito de São Caetano 
do Sul, José Auricchio Júnior.

Reitor da FMABC, Dr. David Uip 
destacou a importância da Funda-
ção do ABC para a contínua melho-
ria do ensino universitário na escola. 
“A FUABC deve ser entendida como 
duas instituições. Uma como funda-
ção de apoio ao Centro Universitário 
FMABC, e outra como Organização 
Social. É uma fundação estratégica 
não só para o Grande ABC, como 
para todo o Estado de São Paulo, e 
com papel fundamental no contexto 
nacional. Desejo sorte aos novos 
gestores, mas tenho convicção de 
que não preciso desejar competência. 
A Fundação do ABC está em ótimas 
mãos”, finalizou o reitor.

ABC Paulista. Deu certo! Em 1969, 
surgia a Faculdade de Medicina do 
ABC – hoje Centro Universitário FMA-
BC, uma referência nacional em ensi-
no, pesquisa, extensão e assistência.

Ao longo dos anos, a FUABC foi 
se consolidando cada vez mais como 
parceira estratégica de municípios e 
do Governo do Estado de São Paulo 
para a gestão de equipamentos públi-

cos de saúde, primando pela qualida-
de no atendimento, alta resolutividade 
e humanização.

Caracterizada como pessoa jurídi-
ca de direito privado, qualificada como 
Organização Social de Saúde e enti-
dade filantrópica de assistência social, 
saúde e educação, a FUABC está pre-
sente em unidades de saúde instaladas 
em Santo André, São Bernardo, São 

Caetano, Mauá, Diadema, Guarulhos, 
Itatiba, Itapevi, Sorocaba, São Paulo 
(Capital) e Mogi das Cruzes, além de 
Praia Grande, Santos e Guarujá.

Anualmente, a rede de saúde da 
Fundação do ABC realiza mais de 5 
milhões de consultas e atendimentos, 
além de 68 mil cirurgias, 83,5 mil in-
ternações e 12,6 milhões de exames 
e procedimentos.

QUALIFICAÇÃO
Graduada em Medicina pela 

Faculdade de Ciências Médicas de 
Santos, especialista em Ginecologia e 
Obstetrícia, Dra. Regina Maura Zetone 
Grespan é pós-graduada em Gestão e 
Economia da Saúde. Em 2007 foi di-
plomada “Aluna Honorária” do Centro 
Universitário Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC). Traz experiência 
de mais de 25 anos de atuação em 
gestão de Saúde Pública e 15 anos 
à frente da Secretária Municipal de 
Saúde de São Caetano do Sul, sendo 
a gestora que conduziu o combate 
à pandemia do novo coronavírus na 
cidade. Atualmente é professora na 
Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Caetano do Sul e deixou o 
cargo de diretora executiva da Funda-
ção de Apoio à USCS (FAUSCS) para 
assumir a Presidência da FUABC.

A nova dirigente terá o desafio 
de comandar uma das maiores ins-
tituições do País, com cerca de 26 
mil funcionários e orçamento de R$ 
3 bilhões aprovado para 2022.

HISTÓRICO
Declarada instituição de Utilidade 

Pública nos âmbitos federal e estadual 
e na cidade-sede de Santo André, a 
Fundação do ABC foi criada em 1967 
pelas cidades de Santo André, São 
Bernardo do Campo e São Caetano 
do Sul, com objetivo de implantar uma 
faculdade de medicina na região do 

Na reunião do Conselho de Curadores da FUABC, a dirigente junto ao secretário-geral José Antônio Acemel Romero (à esquerda)  
e o vice-presidente, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
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FMABC lança primeiro curso de “Compliance na Saúde” da região
O Centro Universitário FMA-

BC abriu as inscrições para o pri-
meiro curso de pós-graduação em 
“Compliance na Saúde” da região 
do Grande ABC. A capacitação é 
destinada a profissionais da saúde, 
do direito, administradores e gestores 
hospitalares e tem como principal ob-
jetivo capacitar os profissionais para 
identificar as desconformidades das 

OPORTUNIDADE

instituições de saúde, a fim de corrigi-las, 
elaborando normas internas e externas 
para que a organização esteja em confor-
midade com a ética e a legislação.

O Centro Universitário está ofere-
cendo 30% de desconto para colabo-
radores da Fundação do ABC, Central 
de Convênios e da própria FMABC. 
Também estão sendo oferecidos 25% 
de desconto para ex-alunos da insti-

tuição. O curso tem duração de 18 
meses e a mensalidade é de 450 reais.

O compliance é um conjunto de 
medidas e procedimentos adotados por 
empresas modernas com o objetivo de 
evitar, detectar e remediar a ocorrência 
de irregularidades, fraudes e corrupção. 
Na saúde, o conceito permite que as 
organizações estejam em harmonia 
com os tempos modernos, onde se 

prima pela transparência, honestidade 
e excelência na prestação de serviços.

Um profissional capacitado em 
compliance na saúde pode, por exem-
plo, prevenir ou identificar possíveis 
eventos adversos em um hospital, 
elaborando manuais e diretrizes que 
podem evitar possíveis impactos fi-
nanceiros na instituição com ações 
judiciais indenizatórias.

Também faz parte das atri-
buições elaborar e implantar a 
Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) na organização para obter 
maior satisfação dos clientes, me-
lhorar os processos, e compreen-
der melhor os dados disponíveis 
nos sistemas. Mais informações 
pelo site http://fmabc.br/especia-
lizacao-em-compliance-na-saude. 

Supervisão para manutenção da certificação foi concluída por equipe técnica no início do ano

Hospital Estadual Mário Covas mantém 
acreditação ONA em nível máximo

O compromisso de manter a assis-
tência e segurança do paciente como 
foco de qualidade levou o Hospital 
Estadual Mário Covas (HEMC), em 
Santo André, a assegurar em 2022 a 
manutenção do nível 3 da Acredita-
ção ONA (Organização Nacional de 
Acreditação), certificação que traduz 
o nível de excelência no setor de 
saúde do País. Em 2018, o HEMC, 
administrado pela Fundação do ABC, 
garantiu a conquista da certificação 
ONA nível 3, como resultado do pro-
grama de qualidade voltado à melhoria 
permanente dos serviços prestados 
à população e aperfeiçoamento dos 
protocolos e procedimentos médicos.

Neste início de ano, a equipe de 
analistas do Instituto Qualisa de Ges-
tão (IQG) visitou o hospital para aná-
lise de dados e supervisão dos pro-
cedimentos que devem ser seguidos 
para a manutenção da certificação. 
Esse trabalho é periódico e indicativo 
de que o trabalho de manutenção da 
qualidade e segurança da assistência 
é permanente.

O resultado de mais essa etapa da 
acreditação de qualidade foi comemo-
rado pelos colaboradores e Diretoria 
da unidade. “É mais uma etapa que 
representa a determinação da insti-
tuição em investir constantemente no 
aperfeiçoamento e conquista de mais 
conhecimento e melhoria da assistên-
cia. Na condição de equipamento de 

Dirigentes do Hospital Mário Covas após reunião de avaliação do Instituto Qualisa de Gestão (IQG)

SANTO ANDRÉ

Divulgação

alta complexidade e de manter forte 
vínculo com o ensino da Medicina, é 
maior a nossa responsabilidade na 
manutenção das certificações”, disse 
o diretor-geral do HEMC, Dr. Adilson 
Joaquim Westheimer Cavalcante. O 
dirigente agradeceu a todas as equi-
pes médicas, de enfermagem e admi-

nistrativas pelo empenho e resultados 
no programa de qualidade.

ACREDITAÇÃO 
INTERNACIONAL
Além da acreditação ONA Nível 

3, o Hospital Mário Covas conquis-
tou no ano passado sua certificação 

internacional. Em julho de 2021, após 
análise dos resultados obtidos nos 
dois últimos anos, o Instituto Quali-
sa de Gestão conferiu ao hospital a 
acreditação internacional QMentum 
Diamante, conquista que o colocou 
entre as instituições que se destacam 
na área da saúde.

A Certificação Qmentum é re-
sultado de parceria do IQG com a 
HSO (Health Standards Organiza-
tion – antiga Accreditation Canada 
International) e possibilita que as 
instituições de saúde brasileiras 
acessem a padrões internacionais 
de excelência e inovação.



7INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO DO ABC E CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC | FEVEREIRO DE 2022

AME Santo André organiza evento on-line para tirar dúvidas sobre Covid-19 e gripe H3N2
Parceria entre a Fundação do 

ABC e o Governo do Estado de 
São Paulo, o Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME) de Santo 
André organizou dia 18 de janeiro 
evento on-line aberto ao público, com 
objetivo de responder às principais 
dúvidas sobre o panorama atual da 
pandemia de Covid-19 e o surto de 
gripe Influenza H3N2, iniciado em 
dezembro do ano passado. 

Batizada “Especial Cenário Saú-
de: perguntas e respostas sobre o 
atual contexto epidemiológico”, a 
atividade esteve sob comando do 
médico infectologista da Faculdade 

ORIENTAÇÕES

de Medicina da Universidade de São Pau-
lo (FMUSP), Dr. Carlos Augusto Quadros.

O Especial Cenário Saúde é organi-
zado pelo Serviço de Controle de Infec-
ções Relacionadas à Assistência à Saúde 
(SCIRAS) e o Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP) do AME Santo André. 
“Nosso objetivo é desmistificar o atual 
contexto epidemiológico, com abordagem 
de fácil compreensão. Convidamos nos-
sos funcionários a encaminhar perguntas, 
a fim de trazer esclarecimentos justa-
mente sobre as dúvidas mais comuns”, 
explica o gerente médico da unidade, Dr. 
Rodrigo Mota.

De acordo com a diretora-geral do 

AME Santo André, Marina Macedo 
Daminato, o projeto inicial previa um 
evento de caráter interno, voltado aos 
colaboradores da unidade. Contudo, 
as dúvidas frequentes de pacientes e 
acompanhantes acenderam o alerta 
para a necessidade de ampliar o pú-
blico-alvo e contribuir para o esclareci-
mento da população de maneira geral. 
“A ideia foi trazer um panorama atual 
e abordar temas frequentes, como as 
variantes da Covid-19, especialmente 
a Ômicron, as formas de transmissão, 
prevenção, sinais e sintomas, e as 
diferenças entre a gripe e o novo co-
ronavírus”, detalha Daminato.

Dra. Regina Maura participa de reunião em  
São Bernardo e visita Hospital de Urgência

Encontro teve início na Secretaria de Saúde e terminou com tour completo pelas instalações do HU

A presidente da Fundação do 
ABC, Dra. Regina Maura Zetone 
Grespan, participou dia 18 de feve-
reiro de reunião na Secretaria de 
Saúde de São Bernardo do Campo 
com o chefe da Pasta, Dr. Geraldo 
Reple Sobrinho. Após o encontro, 
os dois seguiram para o Hospital 
de Urgência Maurício Soares de 
Almeida (HU), onde participaram 
de tour completo pelas instalações 
da unidade. Também estiveram na 

visita a assessora da Presidência da 
FUABC, Cibele Sequeira, a diretora- 
geral, o diretor administrativo e a 
diretora de Enfermagem do Com-
plexo de Saúde de São Bernardo, 
respectivamente, Agnes Mello Fer-
rari, José Ramde Uchoa e Carmen 
Lúcia Pimenta Simões, assim como 
o diretor técnico do HU, Dr. Carlos 
Antonio Fadel.

Entre os temas abordados na reu-
nião estiveram os desafios da pan-

demia, a importância da agilidade na 
tomada de decisões e, principalmen-
te, da rápida adaptação dos serviços 
de saúde ao momento enfrentado.

“Hoje vivemos uma baixa nos ca-
sos graves e queda importante no 
volume de internações por Covid-19. 
Contudo, a situação já foi oposta e a 
pandemia tem exigido bastante dina-
mismo por parte dos gestores públi-
cos. Precisamos entender o momento 
para aplicar as políticas necessárias, 

mas também temos que estar atentos 
às pesquisas, dados epidemiológicos, 
notícias e previsões, para conseguir-
mos realizar ajustes rapidamente, 
conforme avanço ou retrocesso do 
número de casos”, considera a Dra. 
Regina Maura.

Nesse ponto, a dirigente salienta 
a importância da Fundação do ABC 
no apoio ao Poder Público para o 
combate à pandemia. “A FUABC 
atua como parceira estratégica do 

Governo do Estado e dos municí-
pios, com a agilidade necessária 
para a abertura de leitos, contrata-
ção e treinamento de mão de obra 
em caso de avanço da pandemia. 
Da mesma forma, quando os casos 
diminuem, temos que ter a mesma 
celeridade para reverter serviços 
e oferecer outros atendimentos à 
população, garantindo o melhor 
aproveitamento dos recursos pú-
blicos”, finaliza. 

AGENDA

Carlos Fadel, Geraldo Reple, Regina Maura Zetone, Cibele Sequeira, Agnes Ferrari, Carmen Lúcia Simões e José Ramde Uchoa Entre outros temas, gestores discutiram desafios da pandemia
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É o 1º hospital-escola municipal do Brasil a ser contemplado com a acreditação do Instituto Qualisa de Gestão (IQG) pela adoção de boas práticas

HMU de São Bernardo conquista certificação 
por excelência no atendimento

Central de Convênios inicia treinamento sobre 
Segurança do Trabalho para funcionários 

O empenho da Administração 
de São Bernardo em proporcionar 
saúde pública de qualidade foi mais 
uma vez reconhecido. Desta vez, pela 
conquista da certificação em nível 
de excelência ONA 3 (Organiza-
ção Nacional de 
Ac red i tação ) , 
concedida ao 
Hospital Munici-
pal Universitário 
(HMU) pelo Ins-
tituto Qualisa de 
Gestão (IQG). O 
equipamento é o 
1º hospital-escola 
público do Brasil, 
municipal, a ser 
certificado pelas 
boas práticas de 
gestão, que in-
cluem segurança 
do paciente e assistência hospitalar.

Para o prefeito Orlando Morando, o 
reconhecimento é fruto de muito trabalho 
e dedicação de todos os profissionais de 
saúde da rede municipal. “Sabemos o 
quanto nossa equipe está empenhada 
em salvar vidas e o tamanho da doação 
destes profissionais para combater a 

Covid-19. Receber esta acreditação em 
meio à pandemia a torna ainda mais 
especial”, comemorou.

Aplicado em âmbito nacional, 
o certificado ONA é um modelo de 
avaliação dos padrões internacionais 

definidos por essa 
organização, cria-
da em 1999, com 
o apoio da Or-
ganização Pan-
-Americana da 
Saúde (OPAS). 
Os indicadores 
analisados são: 
qualidade e segu-
rança do pacien-
te, gestão integra-
da e maturidade 
institucional.

Dr. Geraldo 
Reple, secretário 

de Saúde, ressaltou que este título 
engrandece o serviço público de 
Saúde de São Bernardo, composto 
atualmente por aproximadamente 10 
mil colaboradores. “Saúde é priorida-
de no nosso município. Trabalhamos 
para oferecer o que existe de melhor 
em atendimento ao nosso paciente e 

O Serviço Especializado em Segu-
rança e Medicina do Trabalho (SES-
MT) da Central de Convênios (CC), da 
Fundação do ABC, iniciou treinamento 
intensivo sobre segurança e saúde no 
trabalho para todos os funcionários da 
CC que atuam nas redes de Saúde de 
Santo André e São Caetano. A expecta-
tiva é alcançar, ao final do curso, cerca 
de 3 mil colaboradores. As atividades 
tiveram início dia 24 de janeiro e serão 
conduzidas até 6 de setembro nas pró-
prias unidades, mediante agendamento 
com a chefia de cada serviço. A dura-
ção é de aproximadamente uma hora.

O curso abrange funcionários de 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 

Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs), Centros de Atenção Psicos-
sociais (CAPSs), Residências Tera-
pêuticas, Centro Hospitalar Municipal 
(CHM) de Santo André, Serviços de 
Verificação de Óbito (SVOs) e Centros 
de Controle de Zoonoses.

Um dos quatro temas abordados 
será a biossegurança. O objetivo da 
ação é alinhar os fluxos de acidentes 
de trabalho, utilização de Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPIs), 
proteção respiratória, prevenção de 
acidentes com perfurocortantes, entre 
outros assuntos relevantes.

O segundo tema debatido será segu-
rança na utilização de produtos químicos. 

O foco é garantir a segurança dos cola-
boradores quanto ao uso de produtos 
químicos, interpretação das Fichas de 
Informação de Segurança Química, utili-
zação de EPIs e procedimentos a serem 
tomados em caso de intoxicação.

Prevenção de incêndios aparece 
como terceiro tema abordado no curso. 
Serão ministradas atividades sobre teoria 
do fogo, métodos de precaução e extinção, 
classes de extintores e abandono de área.

Por fim, as equipes aprenderão 
sobre o tema ergonomia, a partir de 
orientações sobre postura adequa-
da, importância de realizar pausas e 
alongamentos durante a jornada de 
trabalho, entre outros assuntos. 

EM ALTA

ATÉ SETEMBRO

Equipe técnica e gestores da rede pública de Saúde de SBC

Colaboradoras em unidade de saúde de Santo André

o melhor ambiente de trabalho aos 
nossos funcionários. No caso do HMU, 
o desafio é ainda maior por ser um 
hospital-escola, onde recebemos mui-
tos residentes que sairão formados 
especialistas pela nossa rede”.

ACREDITAÇÕES ANTERIORES
O equipamento, que se consoli-

dou ao longo de 22 anos de existên-
cia como instituição de excelência 
na assistência materno-infantil na re-
gião, já recebeu a acreditação ONA 
em outras duas ocasiões: o ONA 
1, em dezembro de 2016, e ONA 
2, em novembro de 2020. Após a 
incorporação do Centro de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (CAISM) 

como unidade ambulatorial de refe-
rência na Rede de Atenção Básica 
do município, com assistência do 
pré-natal de alto risco e especialida-
des ginecológicas, o equipamento se 
consolidou ainda mais como a maior 
referência da saúde da mulher não 
apenas em São Bernardo, mas em 
todo o Grande ABC. 

Fotos: Omar Matsumoto/PMSBC
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Inicialmente com dedicação exclusiva à Covid-19, unidade estadual aproveita baixa de casos para realização de cirurgias eletivas

Hospital Metropolitano Santa Cecília fará  
cerca de 700 cirurgias em 2 meses

Parceria entre a Fundação do 
ABC e o Governo do Estado de São 
Paulo, o Hospital Estadual Metropo-
litano Santa Cecília deu início neste 
ano à realização de cirurgias eletivas. 
Inaugurado em meados de abril de 
2021 como Hospital de Campanha do 
Governo do Estado, exclusivo para o 
atendimento de casos de Covid-19, 
o equipamento de saúde está entre 
as principais ferramentas do Poder 
Público no combate à pandemia. Com 
a recente diminuição no volume de 
internações, abriu-se espaço para a 
diversificação dos serviços ofertados.

Desde 5 de janeiro já foram efe-
tuadas 578 cirurgias. Até o final de 
fevereiro, a expectativa é atingir 693. 
Entre os procedimentos realizados 
estão cirurgias ginecológicas, cirurgia 
geral – inclusive por videoscopia –, 
varizes através de ‘espuma’ e exames 
de histeroscopia diagnóstica.

“Com a chegada da variante Ômi-
cron no final de 2021, tivemos um novo 
aumento de casos de Covid-19 no 
hospital. Contudo, o volume ainda 
era muito inferior ao pico de casos 
que enfrentamos especialmente no 
primeiro semestre do ano passado. 
Por essa razão, propusemos ao Go-
verno do Estado a abertura de um 
serviço específico para cirurgias ele-
tivas, totalmente apartado das alas de 
Covid-19, com intuito de contribuir com 
o sistema de saúde na diminuição de 
filas de espera por esse tipo de proce-
dimento”, informa a diretora-geral do 
Hospital Santa Cecília, Dra. Sandra 
Giron Gallo.

A dirigente explica que, para a 
abertura do novo serviço, foi monta-
do um Ambulatório Pré-Cirúrgico no 
1º Andar, no local onde funcionava 
a Visita Virtual – transferida para o 
piso Térreo. O Centro Cirúrgico foi 
ativado no 6º andar, que passou a ser 

exclusivo para as cirurgias eletivas, 
assim como o 2º e 3º andares, que 
somam 35 leitos de Enfermaria, 10 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
para retaguarda e 8 para recuperação 
pós-anestésica.

No campo do combate à Covid-19, 
o Hospital Estadual Metropolitano 
Santa Cecília segue como referência 
estadual, ofertando total de 93 leitos, 
sendo 5 de estabilização, 40 de UTI 
e 48 de Enfermaria.

Em meados de fevereiro, a nova 
presidente da Fundação do ABC, 
Dra. Regina Maura Zetone Grespan, 
juntamente com o dirigente Décio 
Teixeira Prates Júnior, esteve no 
Hospital Santa Cecília para conver-
sar com a Diretoria e conhecer as 
novas alas da unidade.

BALANÇO SEMESTRAL
Em funcionamento desde de abril 

de 2021, o Hospital Estadual Metro-
politano Santa Cecília foi responsável 
pela internação de 651 pacientes se-
gundo o primeiro balanço semestral da 
gestão, que compreende o período en-
tre abril e setembro de 2021. Também 
foram realizados 1.954 mil exames 
de imagem, como ultrassonografias, 
radiografias e tomografias, além de 
64.395 exames laboratoriais. Hoje, 
atuam na unidade 600 profissionais.

O Santa Cecília atende pacientes 
de todo o Estado, mas também re-
cebeu casos graves transferidos de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Conforme levantamento, o ranking 
dos locais de residência dos pacientes 
atendidos é liderado pelos municípios 
paulistas de Carapicuíba, com 38 pa-
cientes, seguido por Guarulhos, 30, e 
Itapevi, com 28.

A taxa média de permanência dos 
pacientes internados na ala de Enfer-
maria foi de 7,5 dias, frente a 10,3 dias 

PARCERIA

Desde 5 de janeiro já foram efetuadas 578 cirurgias na unidade

Ao centro, a presidente da FUABC, Dra. Regina Maura Zetone, em visita à unidade junto à diretora-geral  
Sandra Gallo e ao dirigente Décio Prates Júnior

nos leitos de Terapia Intensiva. Já a 
taxa média de ocupação dos leitos nos 
respectivos setores foi de 52% e 60%, 
com picos registrados nos meses de 
maio e junho. Entre os procedimentos, 
foram realizados 17 traqueostomias e 
154 hemodiálises.

“O balanço dos atendimentos 

sinaliza que estamos no caminho 
certo. Graças ao empenho imensu-
rável dos colaboradores e do apoio 
do Governo do Estado, conseguimos 
atravessar o pior momento da pan-
demia com a entrega de um aten-
dimento resolutivo, humanizado e 
de excelência. É com alegria que 

recebemos agradecimentos públicos 
de muitos pacientes. Mais uma razão 
para estimularmos nossas ações de 
educação continuada, voltadas ao 
constante treinamento e atualização 
técnica das equipes assistenciais e 
administrativas”, disse a diretora- 
geral da unidade, Sandra Gallo.
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REFORÇO 
SUSTENTABILIDADE

ALERTA

Novas vagas estão disponíveis no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André

Governo do Estado abre mais 30 leitos 
para Covid-19 no Grande ABC

Unidade reafirma 
compromisso 

com o  
meio ambiente

Banco de Leite Humano do Hospital
Mário Covas precisa de doadoras

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou no fim de 
janeiro a ativação de 700 novos 
leitos exclusivos para atendi-
mentos de casos de Covid-19. 
Serão abertos 266 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e 434 de enfermaria em 
hospitais de gestão estadual, 
que receberão pacientes enca-
minhados por meio da Central 
de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde (CROSS).

Os novos leitos vão auxiliar 
na absorção da nova demanda 
de casos em unidades hospita-
lares de 14 regiões do Estado, 
incluindo Capital, municípios da 
Grande São Paulo e as regio-
nais de saúde de Araraquara, 
Baixada Santista, Barretos, 
Bauru, Franca, Marília, Presi-
dente Prudente, Registro, Ri-
beirão Preto, São João da Boa 
Vista, São José do Rio Preto, 

O estoque de leite huma-
no é fundamental para atender 
crianças lactentes internadas 
e, principalmente, aos recém- 
nascidos da Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) Neonatal do 
Hospital Estadual Mário Covas, 
em Santo André. No momento, 
a quantidade de leite disponível 
na unidade está no limite de se-
gurança para atender aos bebês 
internados na ala. Muitas mães 
de crianças internadas não po-
dem amamentar os filhos e, 
para suprir as necessidades, é 
preciso de mais doadoras, o que 
é considerado uma dificuldade, 
uma vez que o HEMC não dis-
põe de maternidade.

A redução no número de 
doadoras ocorre com o fim do 
período de amamentação. O 
cadastramento de novas mães 
é necessário para manter o 
estoque. Com esse objetivo, o 
hospital faz permanente campa-
nha para destacar a importância 
do leite materno para a saúde 

das crianças. As doadoras não 
precisam se preocupar com des-
locamentos até o hospital, pois 
farão a coleta em suas casas.

“As crianças precisam ur-
gentemente de leite materno. 
Atualmente trabalhamos somen-
te com o leite necessário para 
atender à demanda dos bebês 
internados, sem reserva”, des-
taca o Dr. Luiz Fernando Trigo, 
coordenador da UTI Neonatal.

O HEMC dispõe de unidades 
de terapia intensiva pediátrica e 
neonatal que recebem pacientes 
encaminhadas pela central de re-
gulação estadual para tratamento 
especial ou de alta complexidade. 
Muitas crianças estão em estado 
grave. Por isso, o leite materno 
é essencial para a reabilitação.

COMO DOAR
Para doar, as mães devem 

estar amamentando e ter boa 
quantidade de leite. Basta ligar 
para o hospital para realização 
do cadastro. Uma técnica em 

Reunião de gestores do ABC com o Governo do Estado de São Paulo

Leite materno é essencial para reabilitação de bebês  
internados na UTI Neonatal

Dr. Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante, diretor-geral do 
HEMC, a analista de Meio Ambiente, Sandra Eugênia Santos, e o 

diretor administrativo, Dr. Antonio de Giovanni Neto

Sorocaba e Taubaté. No Gran-
de ABC serão 30 novos leitos 
no Hospital Estadual Mário Co-
vas (HEMC), em Santo André, 
sendo 10 de Terapia Intensiva 
e 20 de enfermaria.

A expansão é fruto do ma-
peamento e análise técnica das 
capacidades estruturais de cada 
hospital e monitoramento do cená-
rio da Covid-19 no Estado, visando 
salvar vidas e assegurar atendi-

mento igualitário à população.
“As cidades terão um canal 

direto com o governo estadual 
para que nenhuma pessoa fique 
sem atendimento no Estado de 
São Paulo. O Grande ABC já re-
cebeu 30 leitos, e a expectativa 
é que a região seja contemplada 
com mais 30 vagas, ou seja, 60 
no total”, afirmou o presidente 
do Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC e prefeito de Santo 

Andre, Paulo Serra.
Segundo o diretor-geral do 

HEMC, Dr. Adilson Joaquim 
Westheimer Cavalcante, as 
novas vagas estão sendo ocu-
padas rapidamente. “Iniciamos 
os novos leitos em 25 de ja-
neiro e nas primeiras 24 horas 
de funcionamento ocupamos 
100% da capacidade da UTI 
com pacientes encaminhados 
pela CROSS”, informa.

O Hospital Estadual 
Mário Covas está entre as 
instituições de saúde que 
conquistaram certificação 
em projeto que avalia de-
safios sustentáveis envol-
vendo práticas de gestão 
de resíduos no setor. A 
iniciativa é da Rede Glo-
bal de Hospitais Verdes e 
Saudáveis (RGHVS), que 
desde 2014, por meio do 
Projeto Hospitais Saudá-
veis (PHS), estabelece 
indicadores referentes ao 
“Desafio a Saúde pelo Cli-
ma” e “Desafio Resíduos 
de Serviços de Saúde”. 
Mais oito instituições ad-
ministradas pela FUABC 
foram certificadas.

O compromisso da uni-
dade com a destinação de 
resíduos e com a qualidade 
do meio ambiente está evi-
denciado nos trabalhos de 
descarte e destinação de 
medicamentos, agulhas e 
descartáveis, além do trata-
mento de água para reuso 
utilizada na limpeza e rega.

A certificação “Desa-
fio Resíduos de Serviços 
de Saúde - 2020/2021” foi 
recebida pelo diretor-ge-
ral, Dr. Adilson Joaquim 
Westheimer Cavalcante, 
junto ao diretor adminis-
trativo, Dr. Antonio de 
Giovanni Neto, e a ana-
lista de Meio Ambiente, 
Sandra Eugênia Santos. 

UNIDADES 
CERTIFICADAS
As unidades de saúde 

administradas pela FUA-
BC que também recebe-
ram o certificado ‘Desafio 
Resíduos de Serviços de 
Saúde’ foram: AME Mauá; 
AME Itapevi; Centro Uni-
versitário FMABC; Insti-
tuto de Infectologia Emí-
lio Ribas II do Guarujá; 
Hospital Nardini de Mauá; 
UPA São João e Pronto 
Atendimento Maria Dirce, 
em Guarulhos; e o Centro 
Hospitalar do Sistema Pe-
nitenciário do Estado de 
São Paulo (CHSP).

nutrição do HEMC irá até a 
casa da mãe para verificar se 
a mesma está habilitada a doar 
leite (verificação de exames de 
pré-natal e sorológicos, como de 
sífilis e HIV). As mães aptas re-
cebem o kit de coleta, composto 
por frascos, máscara e touca, e 
passam por orientação sobre 
técnica de ordenha manual e 
modo de higienização e arma-
zenamento (congelamento) dos 

frascos. Uma vez por semana 
os frascos de leite são retirados 
nas casas das doadoras. Não 
há prejuízo para seus bebês.

O Banco de Leite Huma-
no do Hospital Estadual Mário 
Covas funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, e aos 
sábados, domingos e feriados, 
das 8h às 12h. O telefone para 
mais informações e solicitação 
de visita é (11) 2829-5021. 

Divulgação/Governo do Estado de SP

Freepik
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DIADEMA CONFRATERNIZAÇÃO

8 DE FEVEREIRO

Encontro contou com participação do secretário municipal de Saúde de São Bernardo e presidente do COSEMS/SP, Dr. Geraldo Reple Sobrinho

Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro forma Brigada de Incêndio

Funcionários levam filhos para 
conhecer ambiente de trabalho

Dra. Regina Maura se reúne com secretário 
de Estado da Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn
A Presidente da Fundação 

do ABC, Dra. Regina Maura 
Zetone Grespan, participou 
dia 8 de fevereiro de reunião 
com o secretário de Estado da 
Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn. 
O encontro teve por objetivo 
colocar a FUABC à disposi-
ção do Governo do Estado 
de São Paulo para apoiar as 
políticas públicas de Saúde, 
especialmente neste momento 
de alta de casos de Covid-19. 
A reunião ocorreu no gabine-
te do secretário estadual, na 
Capital, e também contou com 
participação do secretário mu-
nicipal de Saúde de São Ber-
nardo do Campo e presidente 
do Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde de São 
Paulo (COSEMS/SP), Dr. Ge-
raldo Reple Sobrinho.

“Nós vamos estreitar os 
laços com a Secretaria de 
Saúde do Estado, que tem a 
Fundação do ABC como gran-
de parceira para a gestão de 
equipamentos de saúde fun-
damentais para a população 
do ABC e de diversas regiões 
do Estado. Temos contratos 
importantes e essa maior 
aproximação é fundamental”, 
informou Dra. Regina Maura.

A parceria entre Fundação 
do ABC e Governo do Esta-
do teve início há cerca de 20 
anos, quando a FUABC assu-
miu a gestão do Hospital Es-

tadual Mário Covas (HEMC), 
em Santo André. Desde então, 
diversas unidades de saúde 
estaduais passaram a ser 
administradas pela FUABC. 
Hoje, além do HEMC, são 
6 Ambulatórios Médicos de 
Especialidades (AMEs) lo-
calizados em Santo André, 
Mauá, Praia Grande, Santos, 
Sorocaba e Itapevi. Outros 
contratos vigentes são a Rede 
de Reabilitação Lucy Monto-
ro de Diadema, o Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas II do 
Guarujá, o Centro Hospitalar 
do Sistema Penitenciário e 
o Polo de Atenção Intensiva 
(PAI) em Saúde Mental da 
Baixada Santista.

A Rede de Reabilitação 
Lucy Montoro de Diadema, 
gerenciada pela Fundação 
do ABC, formou dia 21 de 
janeiro sua primeira Brigada 
de Incêndio. O treinamento 
teórico e prático, que durou 
8 horas e foi realizado na 
cidade de Itapecerica da 
Serra, foi conduzido pelo 

Serviço de Engenharia 
de Segurança e Medicina 
de Trabalho (SESMT) da 
Central de Convênios, em 
parceria com uma empresa 
especializada em treina-
mento na área.

Foram abordados os 
temas: legislações; pri-
meiros socorros; teoria do 

fogo; propagação do fogo; 
classes de incêndio; pre-
venção de incêndio; mé-
todos de extinção; agentes 
extintores; equipamentos 
de proteção individual; 
equipamentos de combate 
a incêndio; equipamentos 
de detecção e abandono 
de área.

A Rede de Reabilitação 
Lucy Montoro de Diadema 
dedicou o dia 28 de dezem-
bro aos filhos dos funcioná-
rios, que puderam conhecer 
o ambiente de trabalho dos 
pais e participar de atividades 

recreativas com as equipes.
As crianças tiveram a 

chance de conhecer o se-
tor de trabalho dos profis-
sionais, tomaram café da 
manhã, almoçaram e inte-
graram atividades de arte, 

pintura facial e recreação 
infantil. Inaugurado oficial-
mente em outubro, o centro 
de reabilitação de Diadema 
oferta atendimento a pesso-
as com deficiências físicas 
ou visuais.

Treinamento foi realizado em Itapecerica da Serra 

Crianças fizeram refeições e integraram atividades artísticas

Dr. Geraldo Reple, Dr. Jean Gorinchteyn e a Presidente da FUABC

Uma das parcerias mais 
recentes está instalada na 
Capital. Trata-se do Hospital 

Estadual Metropolitano Santa 
Cecília, inaugurado em abril 
de 2021, durante a pandemia, 

com foco no atendimento es-
pecializado a pacientes com 
Covid-19.

Divulgação
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RECONHECIMENTO

EM CONSTRUÇÃO

Premiação é destinada a soluções criativas que causam impactos sociais  
e melhorem os cuidados em Saúde

Ex-aluno da FMABC vence 
prêmio de Enfermagem

São Bernardo 
apresenta quarto 
modelo do futuro 

Hospital da Mulher

O enfermeiro Jean Singh, forma-
do pelo Centro Universitário FMABC, 
venceu em janeiro o Prêmio de En-
fermagem “Rainha Silvia da Suécia”, 
superando 428 candidatos inscritos.

Trata-se de uma premiação para 
enfermeiros profissionais e estudantes 
de enfermagem, que envolve mentes bri-
lhantes e suas ideias, ações ou soluções 
criativas que estimulem impacto social e 
enriqueçam os cuidados com a saúde. 
O prêmio é apoiado pela Rainha Silvia 
da Suécia e viabilizado pela Vibe Saúde, 
aplicativo de saúde digital no Brasil.

O trabalho do ex-aluno é voltado 
para assistência remota a pacientes 

oncológicos e vai além da consulta, do 
remédio ou do procedimento. “O intuito 
é fazer a diferença desde a prevenção 
na Atenção Primária até em meio a tra-
tamentos complexos, sempre tendo em 
vista a qualidade de vida do paciente”, 
explica Jean.

O ex-aluno coordena uma equipe 
assistencial na We Cancer, uma em-
presa contratada por clínicas, hospitais 
ou programas de suporte ao paciente 
de laboratórios que buscam oferecer 
gratuitamente atendimento a distância 
(por aplicativo, telefone ou WhatsApp) 
a pessoas em tratamento oncológico.

A assistência busca munir o pa-

ciente de informações para utilização 
da tecnologia criada pela empresa. 
Com essas ferramentas, o paciente 
tem acesso a enfermeiros, nutricio-
nistas e psicólogos para tirar dúvidas, 
reportar sintomas e receber orientação 
remotamente.

Em tempos de pandemia, o modelo 
on-line vem se mostrando essencial, 
rápido e eficiente, agregando valor para 
os pacientes.

O vencedor do prêmio foi atrás 
de estudos e evidências científicas 
para criar os fluxos e protocolos de 
assistência, adaptados a uma inter-
face tecnológica intuitiva e propícia à 

A Prefeitura de São Bernardo apre-
sentou, dia 28 de janeiro, o quarto mo-
delo do futuro Hospital da Mulher, que 
está sendo construído no antigo prédio 
do Instituto Municipal de Assistência 
à Saúde do Funcionalismo (Imasf). O 
novo equipamento irá concentrar todo 
atendimento de saúde da mulher em 
um único local. Hoje, os atendimen-
tos ao público ocorrem no Hospital 
Municipal Universitário (HMU) e no 
Centro de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher (Caism), ambos no bairro 
Rudge Ramos.

O quarto modelo de enfermaria foi 
exibido pelo prefeito Orlando Morando 
e pelo secretário de Saúde, Dr. Geraldo 
Reple Sobrinho, que confirmaram a 
previsão de entrega do novo equipa-
mento para 2022. “As obras seguem 
em ritmo acelerado e, até o fim do ano, 

as mulheres de São Bernardo terão um 
equipamento exclusivo, moderno e hu-
manizado, do jeito que elas merecem. 
Este é mais um investimento importante 
para melhorar ainda mais a saúde da 
nossa cidade”, declarou Morando.

ESTRUTURA
O quarto apresentado será um dos 

169 leitos que acomodarão pacien-
tes e recém-nascidos em espaço de 
19,5 metros quadrados, com cama, 
berço, mesa de cabeceira, poltro-
na, mesa de refeição e sanitário. O 
Hospital da Mulher também ofertará 
pronto atendimento ginecológico e 
obstétrico, leitos de internação e de 
UTI, centro cirúrgico, ambulatórios, 
casa da gestante, núcleo interno de 
regulação e estrutura para realização 
de exames laboratoriais, como tomo-

Jean Singh coordena equipe assistencial de empresa que fornece soluções 
tecnológicas para hospitais, clínicas e laboratórios

Equipamento irá concentrar atendimentos hoje realizados no HMU e no CAISM

personalização do cuidado.
Até o momento, foram mais de 

4.900 pessoas atendidas pelo Brasil 

pela plataforma criada pelo ex-aluno 
da FMABC, 70% delas dependentes 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Gabriel Inamine/PMSBC

grafia, mamografia, ecocardiograma, 
ultrassonografia, entre outros.

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO
De acordo Reple, o ganho com a 

instalação deste novo equipamento 
será enorme para a saúde da mulher. 
“Com o Hospital da Mulher, vamos 
ampliar nossa capacidade atual de 
atendimento em 41 leitos. Hoje, o 
HMU oferece 128 vagas. Com a en-

trega deste novo equipamento, teremos 
169, dos quais dez serão destinadas 
ao atendimento de UTI adulto e 25 à 
UTI neonatal. Além disso, estamos mu-
dando o serviço para uma planta quatro 
vezes maior, com quase 20 mil metros 
quadrados”, detalhou o secretário.

MELHORIAS PARA A SAÚDE
Desde 2017, São Bernardo vem 

ganhando amplo investimento na 

área da Saúde. Além da entrega de 
três Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPSs) e do Pronto-Atendimento do 
Taboão, reaberto à população, a Ad-
ministração ampliou o atendimento do 
Hospital de Clínicas, que hoje funciona 
com 100% da capacidade e passou 
a ser referência em cirurgia cardíaca 
infantil, e entregou dois novos hospitais, 
o Hospital Anchieta, com 100 leitos, e o 
Hospital de Urgência, com 250 leitos. 
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MODERNIZAÇÃO

TREINAMENTO

GUARULHOSGUARUJÁ

Mensalmente, unidade realiza média de 320 mamografias e 460 radiografias 

AME Sorocaba substitui aparelhos
de raio X e mamógrafo

Unidade organiza simulado de  
emergência com abandono de área

Pronto Atendimento Maria Dirce 
cria espaço Sustentabilidade

CIPA do Instituto Emílio Ribas é 
empossada para gestão 2022

O Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Sorocaba, 
gerenciado pela Fundação do ABC, 
obteve a substituição dos aparelhos de 
radiografia e o mamógrafo da unidade. 
A troca foi realizada por meio da Se-
cretaria de Estado da Saúde e em par-
ceria com o Seconci - Sedi2 (Serviço 
Estadual de Diagnóstico por Imagem), 
responsável pelo gerenciamento da 
área radiológica, concluindo a moder-
nização do parque tecnológico.

A principal vantagem da atualiza-
ção do mamógrafo consiste na gera-

ção de imagens com alta definição, 
que permite visualização mais deta-
lhada das mamas. Além disso, neste 
tipo de mamografia as imagens são 
geradas digitalmente, o que possibilita 
realizar ajustes para melhorar ainda 
mais a visualização, evitando repeti-
ções de exames. O equipamento foi 
instalado dia 20 de janeiro.

“O novo aparelho nos permitirá 
oferecer mais conforto às pacientes, 
pois causa menos dor e desconforto 
por não precisar comprimir a mama 
com a mesma intensidade que o analó-

gico. Também irá melhorar a qualidade 
diagnóstica em pacientes com seios 
grandes – já que existe maior sensibi-
lidade em mulheres com mais gordura 
corporal –, além da menor exposição 
à radiação e maior agilidade no pro-
cedimento”, explica a diretora técnica 
do AME Sorocaba, Dra. Andrea Uzal.

Já o aparelho de radiografia foi 
substituído por um modelo mais novo, 
instalado em 20 de outubro do ano 
passado. Em média, são realizadas 
320 mamografias e 460 radiografias 
por mês na unidade.

O Ambulatório Médico de Espe-
cialidades (AME) de Sorocaba reali-
zou em 4 de janeiro um simulado de 
emergência com abandono de área e 
acionamento de alarme de incêndio.

O treinamento teve por objetivo 
preparar os colaboradores para pro-
ceder em caso de emergência, quando 

é necessário o abandono do ambiente 
para manter a segurança e a integri-
dade física de funcionários, pacientes 
e acompanhantes.

Por meio do simulado, a equipe 
de brigadistas atuou de forma coor-
denada, monitorando se a área foi 
totalmente evacuada, além de checar 

todos os andares para verificar se fi-
caram ocupantes.

Ao todo, foram quatro minutos 
para o abandono completo da uni-
dade. “O treinamento ocorreu de 
forma satisfatória. Os colaboradores 
abandonaram a área de forma orga-
nizada, sem pânico, caminhando em 

O Pronto Atendimento 
Maria Dirce (PAMD), em 
Guarulhos, criou espaço 
denominado “PAMD Sus-
tentabilidade”. A unidade 
firmou parceria com a ONG 
Espaço Cultural Nova Bon-
sucesso, que confecciona 
mantas térmicas com em-
balagens Tetra Pak para 
atendimento a pessoas em 
situação de rua. A partir de 
agora, a unidade de saúde 
gerenciada pela Fundação 
do ABC é um ponto de co-
leta dessa matéria prima.

Além das embalagens 
Tetra Pak, o espaço PAMD 

Os colaboradores respon-
sáveis pelas atividades da Co-
missão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) do Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas II Bai-
xada Santista, no Guarujá, foram 
empossados em 22 de dezembro 
para a gestão do ano de 2022.

O evento contou com pre-
sença do diretor-geral da unida-
de, Reginaldo Reple Sobrinho, 
e da gerente de enfermagem, 
Quitéria Cristina Torres. Em 
breve discurso, o diretor agra-
deceu a participação dos elei-
tos e enfatizou os objetivos da 
comissão. Também mencionou 
a nova formação do grupo, que 
conta com colaboradores de 
áreas distintas, o que forta-

Membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Sustentabilidade também é 
ponto de coleta de pilhas e 
baterias, tampinhas plásticas, 
latinhas de alumínio e óleo de 
cozinha usado.

Segundo Rubens Santos, 
coordenador administrativo da 

lece a integração e a cultura 
organizacional, com o objetivo 
de estimular os demais cola-
boradores ao autocuidado e 
atitudes vigilantes ao próximo.

A CIPA tem o propósito de 
criar projetos que garantam a 
segurança e a melhoria do 
ambiente de trabalho, a fim 

fila indiana até o ponto de encontro 
de emergência”, informou Vanessa 

Aparecida da Silva, técnica em Segu-
rança do Trabalho do AME Sorocaba.

de reduzir o número aciden-
tes relacionados às atividades 
laborais. Além disso, é respon-
sável pela organização anual 
da Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes de Trabalho 
e Meio Ambiente - SIPATMA, 
que promove palestras, ações 
educacionais e recreativas. 

unidade, a ação tem como 
objetivo criar consciência 
entre os colaboradores de 
que a questão socioam-
biental é assunto urgente e 
um compromisso de todos 
com as futuras gerações.

Unidade firmou parceria com a ONG Espaço Cultural Nova Bonsucesso

Ação teve por objetivo preparar os colaboradores para proceder em caso de emergência

Equipamentos geram imagens em alta definição e auxiliam na conclusão de diagnósticos
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BALANÇO

CAMPANHA

Comparativo refere-se aos meses de janeiro de 2021 e 2022; atendimento às gestantes também apresenta alta

Unidades de Itatiba registram 43% de aumento 
nos atendimentos das UBSs

Município inicia vacinação de crianças

As 13 unidades de Saúde geren-
ciadas pela Fundação do ABC em Ita-
tiba, no interior do Estado, registraram 
aumento de 43% nos atendimentos 
considerando os meses de janeiro de 
2021 e 2022. No ano passado, foram 
realizados 5.502 atendimentos no pe-
ríodo, contra 7.863 no mês passado. O 
aumento é atribuído ao surgimento da 
variante Ômicron, que impulsionou os 
casos de Covid-19 neste ano.

Apesar da alta demanda, as 
unidades seguiram normalmente 
com atendimentos como coleta de 

Papanicolau e visitas domiciliares 
aos pacientes.

Outro importante indicador de 
desempenho na área da saúde 
refere-se especificamente ao aten-
dimento das gestantes do município, 
amplamente qualificado no ano pas-
sado em relação à 2020. Segundo 
indicadores divulgados pela gestão 
da FUABC no município, a Rede de 
Atenção Básica superou as metas 
estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde em diversos aspectos.

Entre os dois anos, houve aumen-

to da proporção de gestantes com pelo 
menos seis consultas de pré-natal rea-
lizadas (20% para 35%); na proporção 
de gestantes com exames atualizados 
para detecção de sífilis e HIV (5% para 
38%); com cobertura de atendimento 
odontológico (11% para 30%); e na 
proporção de pacientes com exames 
citopatológicos atualizados, popular-
mente conhecidos como Papanicolau 
(2% para 12%). Os indicadores do 
Ministério da Saúde consideram a po-
pulação elegível para os procedimen-
tos, de acordo com metas variáveis.

O município de Itatiba deu início em 
janeiro à vacinação de crianças contra a 
Covid-19. A campanha de imunização conta 
com apoio das equipes da Fundação do 
ABC e o agendamento é feito exclusivamen-
te on-line, pelo link: http://servicos.itatiba.
sp.gov.br/agendamento-vacina. 

Para a primeira etapa, a cidade rece-
beu 540 doses de imunizantes pediátri-
cos da fabricante Pfizer. A prioridade são 
crianças com 10 e 11 anos de idade, com 
deficiência permanente ou que tenham 
comorbidades.

No momento da vacinação é necessário 

apresentar documento com foto da criança 
que será vacinada, CPF ou Cartão SUS 
e carteirinha de vacinação. Como nesta 
primeira etapa a vacinação é exclusiva para 
moradores de Itatiba, também é solicitado 
o comprovante de endereço.

A deficiência ou a comorbidade existen-
te deverá ser comprovada por laudo médico 
ou exames comprobatórios. Os pais podem 
também apresentar receitas de medicamen-
to contínuo, caso o menor faça uso.

CRIANÇAS QUILOMBOLAS
Além das crianças com deficiência 

e comorbidades, outro público priori-
tário são os quilombolas. Seguindo as 
diretrizes nacionais de vacinação, na 
tarde de 17 de janeiro, 12 menores 
moradores do Quilombo Brotas rece-
beram as doses.

Vale destacar que Itatiba já conseguiu 
vacinar 100% da população adulta com 
idade superior a 18 anos, com exceção 
daqueles que optaram por não se imu-
nizar. A vacinação em massa tem sido 
a principal responsável pela expressiva 
queda no número de óbitos e internações 
registrada na cidade.

Gestantes têm acompanhamento periódico nas unidades de Saúde da cidade

Cidade recebeu 540 doses para a primeira etapa da campanha

SAÚDE DA MULHERAUXÍLIO

População participa de Programa 
Estadual Mulheres de Peito

Com apoio da FUABC, Itatiba abre Centro de 
Contingência para casos de síndrome gripal

A população do mu-
nicípio de Itatiba contou, 
entre 11 e 22 de janeiro, 
com a carreta do progra-
ma estadual “Mulheres de 
Peito”. O serviço ofereceu 
exames gratuitos de ma-
mografia para mulheres no 
estacionamento do Merca-
do Municipal Dona Lica. A 
Fundação do ABC apoiou 
a iniciativa e auxiliou na 
convocação das pacientes- 
alvo para realização dos 
exames.

Os exames foram 
realizados de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 

A Prefeitura de Itatiba 
abriu em 5 de janeiro um 
Centro de Contingência 
para atendimento dos ca-
sos de gripe, que cresceu 
no município no início do 
ano. Em parceria com a 
Fundação do ABC, o lo-
cal funciona de segunda 
a sexta-feira, das 13h às 
18h, no pátio externo do 
Tiro de Guerra, ao lado 
do Ambulatório Central 
de Especialidades do SUS 
(ACE/SUS).

Desde o início dos 
trabalhos, pessoas acima 
de 16 anos com sintomas 

Ação ocorreu no estacionamento do Mercadão, com exames  
gratuitos de mamografia

Serviço de atendimento foi aberto em janeiro

Foram distribuídas 50 senhas 
diariamente, por ordem de che-

de gripe têm atendimento es-
pecífico de médicos e equipe 
de enfermagem. A farmácia do 
SUS também está disponível 

gada. Aos sábados, foram 
25 senhas distribuídas.

ao público no mesmo perí-
odo. O endereço é Avenida 
Antônio Galvão de Camar-
go, 430, Jardim de Lucca.

Divulgação/PM Itatiba

Divulgação/PM ItatibaDivulgação/PM Itatiba
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CICLO DE PALESTRAS SAÚDE MENTAL 

LEVANTAMENTO

Tratamento atendeu a 509 pessoas; pacientes são encaminhados do Hospital Nardini ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Hospital Nardini organiza Semana de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho

Equipe conscientiza 
sobre campanha 
Janeiro Branco

Mauá recupera 90% dos pacientes 
com sequelas da Covid em 2021

Implantado em abril do ano passado 
em Mauá, o tratamento de recuperação 
para pacientes com sequelas da Co-
vid-19, oferecido no CERV IV (Centro 
Especializado em Reabilitação), atendeu 
a 509 pessoas em 2021. Destas, 90% 
tiveram alta e foram orientadas a rea-
lizarem algum tipo de atividade física. 

As pessoas que sentem as con-
sequências da doença são encami-
nhadas ao ambulatório pós-Covid 
pelo Hospital Nardini ou pelas UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento), 
gerenciados pela FUABC.

Um total de 51 munícipes — 10% 
dos atendimentos —, com outros 
efeitos da enfermidade, foram dire-

cionados para especialistas como 
neurologista, cardiologista, vascular, 
psiquiatra e psicólogo.

Entre os principais sintomas 
apresentados estão cansaço e fa-
diga, diminuição da força muscular, 
dificuldade para respirar ao ser sub-
metido a médios esforços, transtornos 
de ansiedade e depressão.

Ao chegarem, os pacientes pas-
sam por avaliação e são classificados 
em três níveis – aqueles que se en-
caixam nos graus dois e três, con-
siderados os mais graves, recebem 
atendimento individualizado no local. 
As pessoas do grupo 1 vão para as 
UBSs (Unidades Básicas de Saúde), 

onde são acompanhadas por fisiote-
rapeutas e médicos.

Ao longo da reabilitação, algumas 
delas são direcionadas ao CEMMA 
(Centro de Especialidades Médicas 
de Mauá) para consultas.

O ambulatório pós-Covid conta 
com duas salas para reabilitação, am-
bas dotadas de equipamentos para 
exercícios fisioterápicos.

São realizadas oito avaliações 
semanais, em média, e de 16 a 20 
atendimentos por dia. As sessões 
podem ocorrer uma ou duas vezes 
por semana. O serviço dispõe de 
psicólogo, fisioterapeuta, assistente 
social e pneumologista. 

Sob responsabilidade 
da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
(CIPA) e do Serviço de 
Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho 
(SESMT), o Hospital de 
Clínicas Dr. Radamés 
Nardini, em Mauá, orga-
nizou entre os dias 10 e 
14 de janeiro a Semana 
Interna de Prevenção 
de Acidentes do Traba-
lho (SIPAT), que contou 
com ciclo de palestras, 
participação do Corpo 
de Bombeiros e exposi-
ção de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) 
utilizados na unidade.

Com apoio do Núcleo 
de Ensino e Pesquisa em 
Educação Permanente (NE-
PEP), as atividades tiveram 
início na manhã do dia 10, 
com palestra do Corpo de 
Bombeiros de Mauá sobre 

O setor de Educação Per-
manente do Hospital Nardini de 
Mauá promoveu no mês passado 
a campanha Janeiro Branco, que 
chama a atenção para a importân-
cia da saúde mental da população 
mundial. O objetivo da campanha 
é alertar para questões e neces-
sidades relacionadas ao estado 
emocional das pessoas. 

Na área de recepção do 
pronto-socorro adulto da uni-
dade, onde há grande circula-
ção de usuários, foi fixado um 
mural com frases alusivas à 
campanha. A equipe também 
montou uma árvore com laços 
brancos (símbolo da campanha) 
e balões brancos com frases 
motivacionais.

Pelo menos 90% dos pacientes receberam alta e foram orientados a realizar exercícios físicos

Mural com frases alusivas à campanha foi fixado no  
pronto-socorro adulto 

Evandro Oliveira/PM 

Atividade reuniu colaboradores entre os dias 10 e 14 de janeiro

“Segurança contra incêndio”. No 
período da tarde, a enfermeira 
Erica Chagas Araújo, vice-presi-
dente do COREN-SP, participou 
com palestra sobre “Síndrome 
de Burnout: o impacto na vida 
do profissional de enfermagem”.

No dia 11 foram mais 
duas palestras: “Ergonomia, 

saúde do trabalhador”, com a 
fisioterapeuta Cristina Batista 
Alves, e “Saúde mental do 
trabalhador”, com o Dr. Felipe 
Assunção de Freitas.

“O papel da CIPA junto 
à Gestão para prevenção de 
acidentes” foi o tema do dia 
13, abordado pela gerente 

de Gestão de Pessoas 
do COREN-SP, Flávia 
Cristina Bianchin. O en-
cerramento da SIPAT 
2022 do Hospital Nardini 
foi marcado por roda de 
conversa sobre este mes-
mo tema, organizada pela 
palestrante no dia 14.
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