
A Fundação do ABC assume em abril a gestão do Serviço de Urgência e Emergência (PS Adulto) do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos  
“Dr. Osíris Florindo Coelho”, em mais uma exitosa parceria firmada com o Governo do Estado de São Paulo. O resultado do chamamento foi 

publicado em 19 de março no Diário Oficial do Estado e o contrato será firmado por 12 meses, prorrogáveis por até 5 anos. A estimativa  
é realizar até 14 mil atendimentos mensais. - Pág. 5
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MENSAGEM

União de esforços e transparência
mais eficiência e menor custo.

Nesse sentido, todas as unidades 

foram convocadas para realizar um 

plano de ajuste de gastos junto às 

empresas prestadoras de serviços. 

Os contratos devem ser revistos, 

em busca da redução de 20% nas 

despesas. Tenho plena convicção 

de que podemos reduzir custos sem 

diminuir serviços ou qualidade. Esse 

é justamente o grande desafio e esta-

mos prontos para superá-lo. Vamos 

perseguir o melhor aproveitamento do 

recurso público, com maior seguran-

ça financeira para a entidade e mais 

verbas para investimentos na Saúde.

Paralelamente aos trabalhos de 

contingenciamento, tenho busca-

A capa da edição deste mês do 

jornal Saúde ABC traz notícia extre-

mamente positiva para a Fundação 

do ABC: a ampliação da parceria com 

o Governo do Estado de São Paulo. 

Acabamos de vencer um chamamen-

to público para o gerenciamento do 

Serviço de Urgência e Emergência 

(PS Adulto) do Hospital Regional de 

Ferraz de Vasconcelos. Certamente 

será um grande desafio, em uma ci-

dade em que ainda não mantemos 

equipamentos de saúde, mas não 

tenho dúvidas de que conseguiremos 

implantar nossa filosofia de trabalho 

para ofertar atendimento de qualida-

de, humanizado e resolutivo.

Estamos apenas no segundo 

do cumprir agendas com gestores 

públicos e com os dirigentes das 

unidades de saúde gerenciadas 

pela FUABC. O objetivo dessa 

maior aproximação é melhorar as 

relações com a Mantenedora e 

garantir que as políticas públicas 

sejam efetivamente aplicadas na 

ponta, na assistência aos usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nós seguiremos com essa gestão 

ativa dos contratos, pois nosso foco 

é a união de esforços na Saúde e 

a transparência de todos os atos. 

Ainda temos uma longa jornada pela 

frente, mas esses dois primeiros 

meses são bons indicativos de que 

estamos no caminho certo.

mês de mandato, mas tenho visto 

todas as equipes trabalhando inten-

samente para aprimorarmos nossos 

processos de gestão, em busca de 

inovações e avanços que permitam 

entregarmos serviços melhores, com 
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A ocorrência de eventos ad-

versos na Saúde, definidos como 

complicações indesejadas decor-

rentes do cuidado prestado aos 

pacientes, foi o foco de mais uma 

atividade do Projeto Paciente Se-

guro – PROADI-SUS, na qual o 

Hospital Estadual Mário Covas 

(HEMC) expôs e compartilhou 

suas experiências. O evento, 

organizado em formato on-line 

dia 16 de fevereiro, reuniu 60 

representantes de hospitais de 

vários estados que participam 

do programa. Representante do 

HEMC, a enfermeira Maria Isa-

bel Malatesta discorreu sobre o 

Projeto Paciente Seguro: Hospital Mário Covas  
debate eventos adversos na Saúde 

SANTO ANDRÉ

tema “Análise de eventos adversos: 

envolvimento do paciente”.

A unidade participou ativamente 

do Projeto Nacional Paciente Segu-

ro entre os anos de 2016 e 2020. Na 

primeira fase, entre 2016 e 2017, 

o grupo foi formado por 16 hospi-

tais do Brasil com a participação 

do HEMC, único representante do 

Estado de São Paulo.

O diretor-geral, Dr. Adilson Joa-

quim Westheimer Cavalcante, destaca 

a atuação da equipe de colaboradores. 

“Desde que assumi a diretoria-geral 

acompanho o trabalho e fiquei mui-

to contente em ver o empenho das 

equipes assistenciais e do Núcleo de 

Segurança do Paciente, sempre bus-

cando análises críticas e a melhoria 

dos resultados. Estamos no caminho 

certo”, disse o diretor-geral do HEMC.

O Programa de Apoio ao Desen-

volvimento Institucional do Sistema 

Único de Saúde, PROADI-SUS, foi 

criado em 2009 com o propósito de 

apoiar e aprimorar o SUS por meio 

de projetos de capacitação de recur-

sos humanos, pesquisa, avaliação e 

incorporação de tecnologias, gestão 

e assistência especializada. A ini-

ciativa incluiu seis hospitais: Hos-

pital Alemão Oswaldo Cruz, BP - A 

Beneficência Portuguesa de São 

Paulo, Hospital do Coração (Hcor), 

Hospital Israelita Albert Einstein, 

Hospital Moinhos de Vento e Hos-

pital Sírio-Libanês.

Na segunda fase, entre 

2017 e 2020, o grupo cresceu 

e foi composto por 60 hospitais, 

período em que o Hospital Mário 

Covas desenvolveu atividades 

internas voltadas à segurança do 

paciente e se tornou tutor e refe-

rência para mais quatro hospitais 

do Estado de SP. O período de 

participação direta do HEMC no 

projeto foi finalizado em 2020, 

mas permanentemente há troca 

de experiências e participação 

em atividades do grupo.
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Desde janeiro, quando assumiu a Fundação do ABC, nova presidente tem trabalhado pela união de esforços na Saúde e transparência dos atos

Thiago Auricchio se reúne com Dra. Regina Maura 
e conhece novos projetos para a FUABC

O deputado estadual Thiago Au-
ricchio esteve em 23 de fevereiro na 
sede administrativa da Fundação 
do ABC, em Santo André, para co-
nhecer os novos projetos da institui-
ção. O parlamentar foi recebido pela 
presidente da FUABC, Dra. Regina 
Maura Zetone Grespan, que assu-
miu a entidade em janeiro e apresen-
tou as mudanças em andamento e o 
planejamento para o próximo biênio.

A reunião teve na pauta assun-
tos ligados à dinâmica da Funda-
ção do ABC, as demandas atuais 
de Saúde na região, o combate à 
pandemia, entre outros temas. Thia-
go Auricchio colocou o mandato à 
disposição da nova Presidência e 
ressaltou a importância da FUABC 

não apenas para a Saúde Pública do 
ABC, mas também de todo o Estado 
de São Paulo.

“Deixamos muito claro para o 
deputado nosso foco no atendimento 
às principais demandas do Gover-
no do Estado e na manutenção dos 
contratos com nossos parceiros mu-
nicipais, para a gestão e assistência 
à Saúde com competência, sempre 
mirando no paciente do SUS (Siste-
ma Único de Saúde) como objetivo 
final de nossa atuação”, informou a 
presidente da FUABC, Dra. Regina 
Maura Zetone Grespan.

AGENDA POSITIVA
O encontro com Thiago Auric-

chio integrou a extensa agenda de 

Vice-prefeito de Santo An-
dré, Luiz Zacarias esteve em 
21 de fevereiro na Fundação do 
ABC em reunião com a Dra. Re-
gina Maura Zetone Grespan, que 
tomou posse em 13 de janeiro. 
O dirigente municipal saudou a 
gestora e elogiou o desempenho 
alcançado em pouco mais de um 

VISITAS

A presidente da FUABC e o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias 

Dra. Regina Maura Zetone Grespan e Thiago Auricchio

Equipe da FUABC em visita ao Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Luiz Zacarias parabeniza novos  
rumos da instituição

Fotos: Divulgação

mês de mandato. “São novos rumos 
que a instituição está tomando. A 
gestão está de parabéns”, consi-
derou Zacarias.

“Estamos nos aproximando dos 
dirigentes das unidades de saúde, 
assim como do Governo do Esta-
do, das prefeituras e secretarias de 
Saúde parceiras da FUABC. Vamos 

manter uma gestão ativa dos con-
tratos, apoiando os nossos cola-
boradores na ponta e entendendo 
verdadeiramente as demandas do 
Poder Público na aplicação das po-
líticas de saúde. Nosso foco é união 
de esforços na Saúde e a transpa-
rência de todos os atos”, informou 
Dra. Regina Maura.

compromissos da nova presidente, 
que tem buscado se aproximar dos 
gestores públicos e do trabalho de-
senvolvido nas unidades de saúde 
gerenciadas pela FUABC, a fim de 
melhorar a relação e garantir que 
as políticas públicas sejam efetiva-
mente aplicadas na ponta, na as-
sistência aos usuários do SUS. Na 
mesma semana, a dirigente também 
cumpriu agenda com o vice-prefeito 
de Santo André, Luiz Zacarias, e 
com o prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha – oportunidade em que 
visitou as instalações do Hospital 
Municipal de Mogi das Cruzes.

A presidente já esteve em visita 
a um dos Ambulatórios de Campa-
nha de Santo André, acompanhada 
pelo secretário de Saúde Márcio 
Chaves, assim como à UPA de 
Santos, ao Hospital Estadual Me-
tropolitano Santa Cecília (Capital), 
Hospital de Urgência de São Ber-
nardo, e participou de reunião com 
o secretário de Estado da Saúde, Dr. 
Jean Gorinchteyn, quando colocou a 
FUABC à disposição do Governo do 
Estado de São Paulo para apoiar as 
políticas públicas de Saúde.

No início de fevereiro, reuniu-se 
com os prefeitos de Santo André, 
Paulo Serra, de São Bernardo, 

Orlando Morando, e de São Ca-
etano, José Auricchio Júnior, para 
prestação de contas dos primeiros 
20 dias de trabalho no comando da 
FUABC. Dentro da gestão tripartite 
que rege a Fundação do ABC, as 
prefeituras instituidoras – Santo An-

dré, São Bernardo e São Caetano 
– se revezam na administração da 
entidade a cada dois anos. Dra. 
Regina Maura foi indicada pelo pre-
feito Paulo Serra em consenso com 
os prefeitos José Auricchio Júnior 
e Orlando Morando.
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Processo tem objetivo de promover maior eficiência na gestão da análise ética dos protocolos de pesquisa

Comitê de Ética em Pesquisa da FMABC conquista 
primeiro lugar em processo de acreditação 

Hospital Mário Covas ocupa 4º lugar em ranking 
estadual de cirurgias cardiovasculares

O Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) do Centro Universitário FMABC 
conquistou o primeiro lugar no pro-
cesso avaliativo de acreditação rea-
lizado pelo Comitê Nacional de Ética 
em Pesquisa (CONEP). A certificação 
comprova que o comitê da FMABC 
atende todas as conformidades exi-
gidas pelo órgão nacional, como a 
segurança e proteção dos direitos de 
todos os participantes de pesquisas.

Também integraram o proces-
so de avaliação os comitês do A.C. 
Camargo Center, Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, Hospital 
Israelita Albert Einstein e do Hospital 
das Clínicas da Universidade de São 
Paulo (USP).

A acreditação é uma ação inédita 
e tem objetivo de promover maior efi-
ciência na gestão da análise ética dos 

protocolos de pesquisa. O processo 
começou em 2020 e ocorreu em três 
etapas distintas e sequenciais, incluin-
do seleção de propostas, realização 
de oficinas temáticas com monitora-
mento por parte do CONEP, cursos a 
distância e visita in loco aos comitês.

O CEP do Centro Universitário 
FMABC foi criado em 1997 e é res-
ponsável pela avaliação e acompanha-
mento dos aspectos éticos de todas as 
pesquisas envolvendo seres humanos. 
O grupo é interdisciplinar e indepen-
dente, avaliando os projetos desde a 
elaboração até o relatório final.

O sistema CEP-CONEP foi instituí-
do em 1996 para proceder a análise éti-
ca dos projetos de pesquisa envolvendo 
seres humanos no Brasil. Este processo 
é baseado em uma série de resoluções 
e normativas deliberadas pelo Conselho 

Em ranking divulgado recente-
mente pela Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, o serviço de 
Cirurgia Cardiovascular do Hospital 
Estadual Mário Covas, em Santo 
André, liderado pelos professores do 
Centro Universitário FMABC Adilson 
Casemiro Pires e Andrea Oliveira 
Freitas, ocupou a quarta posição en-
tre os hospitais que realizaram mais 
procedimentos de revascularização do 
miocárdio (pontes de safena).

O ranking apresenta todas as 
instituições de Saúde do Estado de 
São Paulo que cumpriram as metas 
de procedimentos cirúrgicos entre 
os anos de 2019 e 2021. O Hospital 
Mário Covas, com 670 atendimentos 
realizados no triênio, comprovou o 
ótimo desempenho de residentes e 
médicos formados pela FMABC que 
atuam na instituição. O top 3 conta 
com o Instituto do Coração (Incor), Ins-

tituto Dante Pazzanese de Cardiologia 
e BP - A Beneficência Portuguesa de 
São Paulo.

Andrea Freitas, coordenadora do 
Centro de Cirurgia Cardiovascular do 
Hospital Mário Covas e da Residên-
cia Médica desta disciplina no Cen-
tro Universitário FMABC, considera 
a parceria entre as instituições um 
laço fundamental para conquistar os 
resultados.

“O Hospital Mário Covas é muito 
vinculado aos docentes e alunos da 
FMABC. Essa parceria permite que 
o ensino seja feito na prática, o que 
é ótimo para os profissionais e para 
a população que recebe os atendi-
mentos. É por isso que nosso Centro 
Universitário é referência na formação 
dos residentes da Cirurgia Cardiovas-
cular”, explica a coordenadora.

O serviço de Cirurgia Cardiovas-
cular do Hospital Mário Covas foi o 

único que aumentou o seu número de 
procedimentos cirúrgicos no período 
de pandemia, durante o qual muitos 
complexos hospitalares tiveram que 
interromper as cirurgias. “Tivemos al-
guns momentos de redução, mas nun-
ca chegamos a parar. Os residentes 
se esforçaram muito nesse período, 
com um grande volume de pacientes”.

Andrea explica, ainda, que há alu-
nos da iniciação científica do Centro 
Universitário que acompanham as 
atividades cirúrgicas. “Essa produtivi-
dade acadêmica é algo que nos move 
pra frente. Reunimos os membros da 
disciplina com frequência para discutir 
resultados e avanços tecnológicos. 
Somos um centro formador, por isso 
temos que sempre verificar onde 
podemos melhorar. É uma vitória de 
todos, da faculdade, dos alunos e dos 
docentes. Nossa meta agora é cres-
cer, pois temos índices excelentes”.

RECONHECIMENTO

EM ALTA

Equipe do Hospital Estadual Mário Covas e Centro Universitário FMABC

Criado em 1997, o CEP da FMABC avalia e acompanha aspectos éticos de todas as pesquisas que envolvem seres humanos

Nacional de Saúde (CNS), órgão vincu-
lado ao Ministério da Saúde.

Juvêncio José Duailibe Furtado, 
coordenador do CEP, acredita que o 

primeiro lugar no processo de acre-
ditação é um reconhecimento ao tra-
balho que vem sendo realizado no 
comitê em todos esses anos. “Essa 

certificação comprova a seriedade e 
qualidade do nosso Comitê de Ética, 
valorizando os esforços prestados 
pelos nossos profissionais”.
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URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

BALANÇO 

Entidade venceu chamamento público do Governo do Estado de São Paulo e inicia em abril gestão do  
Serviço de Urgência e Emergência Adulto, com estimativa de 14 mil atendimentos mensais

Do início do ano até meados de fevereiro, Laboratório da FMABC realizou mais de 17,5 mil exames de detecção da doença

Fundação do ABC assumirá PS Adulto do 
Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos

FMABC registra redução de 95% nos casos semanais de Covid-19 na região

A Fundação do ABC acaba de ser 
declarada vencedora do Chamamento 
Público nº 002/2022, da Secretaria de 
Estado da Saúde, para gerenciamento 
do Serviço de Urgência e Emergência 
(PS Adulto) do Hospital Regional de 
Ferraz de Vasconcelos “Dr. Osíris 
Florindo Coelho”. Trata-se do único 
hospital de “porta aberta” da região 
para atendimento adulto, situado entre 
cidades que não contam com Unida-
des de Pronto Atendimento (UPAs). A 
publicação do resultado ocorreu em 19 
de março no Diário Oficial do Estado 
e o início dos trabalhos está previsto 
para abril, em contrato firmado por 12 
meses e prorrogável por até 5 anos.

Conforme dados da equipe de 
Projetos da FUABC, o Hospital Re-
gional de Ferraz de Vasconcelos é 
referência secundária e terciária para 
a população do Alto Tietê. Alcança 
os municípios de Ferraz de Vascon-
celos, Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi 

das Cruzes, Poá e Suzano, além de 
alguns bairros do extremo da Zona 
Leste, entre os quais Itaim Paulista, 
Guaianazes e São Miguel Paulista, 
perfazendo a abrangência de 1,6 
milhão de habitantes.

A Fundação do ABC assumirá 
o Pronto-Socorro Adulto, que res-
ponde por aproximadamente 14 
mil atendimentos mensais em livre 
demanda nas especialidades mé-
dicas de Clínica Médica, Cirurgia 
Vascular, Ginecologia e Obstetrícia, 
Ortopedia e Traumatologia. A assis-
tência abrange consultas, medica-
ção, avaliação, reavaliação, obser-
vação, internação, procedimentos 
cirúrgicos ortopédicos e vasculares, 
visita médica, transferência e alta 
hospitalar. No campo da Enferma-
gem, a FUABC assume as áreas 
de Classificação de Risco, Salas de 
Emergência, Sala de Sutura, Sala de 
Estabilização e leitos de observação.

“Este é um serviço de extrema 
importância para a região do Alto 
Tietê, como referência para casos 
de urgência e emergência. Estamos 
muito otimistas com essa ampliação 
da parceria com o Governo do Estado 
de São Paulo. Vamos levar a Ferraz 
de Vasconcelos a experiência de mais 
de 50 anos da Fundação do ABC, para 
oferecer aos pacientes atendimento de 
qualidade, humanizado e resolutivo”, 
informa a presidente da FUABC, Dra. 
Regina Maura Zetone Grespan.

Além da demanda espontânea, o 
PS Adulto da unidade também recebe 
pacientes oriundos das 13 Unida-
des Básicas de Saúde de Ferraz de 
Vasconcelos, do CAPS II, CAPS AD, 
Centro Integrado de Atenção à Saúde 
da Mulher e Serviço de Atendimento 
Especializado (SAE), bem como do 
Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU), Corpo de Bombeiros 
e Polícia Militar.

Relatório divulgado pelo Centro 
Universitário FMABC mostra que, em 
um intervalo de cinco semanas, entre 
os dias 10 de janeiro e 19 de feve-
reiro, os municípios de Santo André, 
São Bernardo e São Caetano regis-
traram queda de 95% nos casos se-
manais de Covid-19 diagnosticados 
em testes analisados pelo laboratório 
da faculdade.

Na semana de 10 a 15 de feve-
reiro, quando houve um novo pico 
de contaminação, a unidade havia 
registrado total de 316 novos casos 
nos municípios da região, enquanto 
apenas 16 exames positivos foram 
identificados entre os dias 14 e 19 
de fevereiro.

Houve também uma queda ex-

pressiva na taxa de positividade. Ape-
nas 4% dos exames apresentaram 
diagnóstico positivo para Covid-19 
nesta semana, uma redução consi-
derável em comparação à média de 
34% que foi registrada durante o mês 
de janeiro.

Os números acompanham uma 
tendência registrada em outros muni-
cípios da Grande São Paulo, que tam-
bém tiveram aumento expressivo do 
número de casos a partir das primeiras 
semanas de janeiro, em possível de-
corrência das festas de fim de ano, e 
vêm registrando índices menores nas 
últimas semanas de fevereiro.

Além de analisar testes de Co-
vid-19 feitos em alguns hospitais da 
região e no próprio Laboratório de 

Análises Clínicas, o Centro Univer-
sitário FMABC também tem feito o 
diagnóstico de amostras realizadas 
em outros municípios, como São Pau-
lo. Foram mais de 17,5 mil exames 
realizados desde o início de 2022.

Os profissionais do Centro Uni-
versitário alertam que, apesar da que-
da no número de novos casos, ainda 
é necessário manter os cuidados. 
“O feriado do Carnaval pode fazer 
com que esses índices aumentem 
novamente em março. É importante 
continuar alertando a população para 
seguir com as doses de reforço da va-
cinação e o uso de máscaras”, explica 
Fernando Fonseca, coordenador do 
Laboratório de Análises Clínicas e 
vice-reitor da FMABC. 

Unidade é referência no Alto Tietê e alcança municípios de  
Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano, 

além de alguns bairros da Zona Leste da Capital

Levantamento contempla exames dos municípios de Santo André,  
São Bernardo e São Caetano

Foto: Divulgação
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Unidade é referência na assistência de alta complexidade para municípios do Grande ABC

Hospital Estadual Mário Covas apresenta  
planejamento estratégico para o próximo triênio

Teve início em 2022 uma nova 

etapa das atividades do Hospital 

Estadual Mário Covas (HEMC), em 

Santo André, que concentrou sua 

operação nos últimos dois anos 

para o atendimento e combate à 

pandemia de Covid-19. Neste pe-

ríodo, a maior parte da estrutura 

da unidade foi alterada, limitando 

a realização de cirurgias e de ou-

tros procedimentos. Porém, com a 

redução das internações relativas 

à pandemia, as atividades voltam 

à normalidade. Por isso, em 19 de 

fevereiro, o diretor-geral Dr. Adilson 

Cavalcante apresentou o Plane-

jamento Estratégico 2022/2024, 

importante instrumento de gestão 

administrativa do hospital.

A reunião teve como objetivo tra-

çar novas metas e objetivos da ins-

tituição, avaliar acertos e identificar 

oportunidades de melhorias que virão 

por meio do empenho, análise e de 

novas ideias para o aperfeiçoamento 

do trabalho e da assistência à saúde.  

O encontro contou com participação 

de membros da diretoria, gerentes, 

coordenadores e supervisores do 

HEMC. Na abertura, o diretor-geral 

destacou a importância do planeja-

mento estratégico como instrumento 

de melhoria não só dos processos, 

mas também para estudos e tomada 

de decisões.

Dr. Adilson também chamou a 

atenção para o necessário conhe-

cimento do todo e de suas partes. 

Apresentou a parábola “Cegos e o 

Elefante”, uma importante reflexão 

sobre a diversidade de opiniões. 

Daí a importância em ouvir o pró-

ximo e procurar compreender seu 

ponto de vista.

Na sequência, o gerente de 

Gestão de Pessoas, Paulo Rogério 

Prado, e o gerente do Escritório de 

Qualidade, Rodrigo Brolo, destaca-

ram a importância do planejamento 

para todas as atividades e setores 

como forma de garantir um eficiente 

e eficaz funcionamento da imensa 

engrenagem em que se constitui o 

hospital, onde o pleno funcionamento 

de todas as peças é fundamental para 

atingir metas e objetivos.

Em seguida, cada setor apre-

sentou um resumo das atividades 

e resultados dos últimos dois anos, 

traçando uma rápida análise e proje-

ções para este ano e futuro.  A seguir, 

foi desenvolvida atividade com todos 

os participantes para propositura de 

soluções e ideias visando a melhoria 

e o aperfeiçoamento do trabalho em 

cada setor.

O encerramento foi marcado 

pela palestra “Planejamento estra-

tégico de qualidade, construindo e 

buscando resultados”, em formato 

virtual, proferida por Luciana Yumi 

Ue, especialista em melhoria pelo 

Institute for Health Improvement e 

docente especializada em Qualidade 

e Segurança do Paciente da Funda-

ção Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Evento foi realizado dia 19 de fevereiro e reuniu membros da diretoria, gerentes, coordenadores e supervisores

EM FOCO

AGRADECIMENTO

Ao final, o diretor-geral 

agradeceu a contribuição da 

palestrante e a participação 

de todos os colaboradores. 

Além das lideranças dos se-

tores, estiveram presentes o 

diretor técnico do HEMC, Dr. 

Alexandre Cruz Henriques; o 

diretor clínico, Dr. Celso An-

drade; a diretora financeira, 

Cristiane Gáscon; e a diretora 

de Enfermagem, Maria Elisa 

Ramos. Todos acompanharam 

as exposições de suas equipes, 

mostraram o resumo das ações 

realizadas e as previsões de 

investimentos futuros para me-

lhorias estruturais dos serviços.



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

Mauá oferece radiografia panorâmica odontológica
Uma nova iniciativa de-

senvolvida pela Prefei tura 
de Mauá oferece radiografias 
panorâmicas odontológicas 
aos munícipes. Podem ter 
acesso ao serviço os pacien-
tes com indicação de dentista 
da rede pública para cirurgia, 
entre elas a extração de siso 
ou planejamento de prótese. 
Na rede privada, o exame sai 
por cerca de R$ 45. 

A gestão comprou 500 ra-
diografias, que serão realizadas 
em laboratório de imagem em 
Santo André, sede da empresa 

SAÚDE BUCAL

vencedora do processo licitatório. 
Por conta disso, será disponibili-
zado transporte até o local a pes-
soas que não puderem arcar com 
os custos do deslocamento entre 
municípios. 

O agendamento é feito no CEO 
(Centro de Especialidades Odonto-
lógicas), localizado na Avenida da 
Saudade, 396, Jardim Pilar, telefo-
ne (11) 4543-6578. Após o exame, 
os pacientes retornarão à unidade 
para iniciar o tratamento. 

A medida integra o programa 
'Mauá Sorridente', que vem retoman-
do o atendimento em saúde bucal 

na cidade. Ao longo de 2021, a 
gestão realizou ações como a 
reativação dos consultórios em 
UBSs – de um total de 23 uni-
dades, em 21 delas a operação 
foi retomada – e a abertura do 
serviço na região do Macuco. 

Também foram criados 
mutirões para zerar as filas 
para cirurgias odontológicas e 
tratamento de canal (endodon-
tia), além de tratamento para 
bruxismo (ranger ou apertar de 
dentes) que inclui a entrega de 
placas dentárias aos portadores 
da disfunção.

Hospital Nardini recebe visita de professor de 
Agronomia de universidade catarinense

Encontro teve presença da equipe de Sustentabilidade da FUABC; objetivo é implantar e difundir nova técnica de compostagem

O Hospital Nardini recebeu em 
28 de fevereiro a visita do professor 
Germano Guttler, do departamento 
de Agronomia do Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV) da Universi-
dade de Santa Catarina (UDESC). A 
visita foi acompanhada pela equipe 
de Sustentabilidade da Fundação 
do ABC e da unidade, com objetivo 
de consolidar parceria sobre novos 
métodos de compostagem a serem 
desenvolvidos na unidade hospita-
lar. A técnica consiste no reapro-
veitamento de resíduos orgânicos, 
como sobras de frutas e verduras, 
para produção de adubo, jardins e 
canteiros.

O método desenvolvido pelo 
professor é chamado de Método 
Lages de Compostagem (MLC), em 
referência ao nome da cidade cata-
rinense. O pesquisador é autor de 
um dos programas de compostagem 
urbana mais conhecidos do País.

“Percebemos que o método é 
bem simples e pode ser feito por 
qualquer pessoa, sem nenhum in-
vestimento, sujeira ou mau cheiro. A 
visita foi de grande importância para 
entendermos o potencial da técnica. 

Serviu de reflexão para continuar-
mos buscando mudanças no manejo 
e destino final dos resíduos. Deixar 
de encaminhar os resíduos orgâni-
cos para o aterro sanitário significa 
redução no custo, e a possibilidade 
de utilizar o método na instituição é 
muito gratificante”, disse a analista 
de Meio Ambiente do Hospital Nar-
dini, Eliesse Oliveira da Silva.

A equipe visitou a área externa 
do hospital, onde é mantida uma 
horta e outros locais com potencial 
para receber o composto. A unida-
de recebeu várias dicas do profes-
sor sobre o que pode ser plantado 
para facilitar a manutenção do local, 
ajudar a controlar ervas daninhas 
e melhorar o manejo de resíduos 
gerados na instituição.

A TÉCNICA
O processo é simples. O profes-

sor ensina as pessoas a fazerem, 
em casa, um vaso compostor em 
garrafa pet de 5 litros para reciclar 
o próprio lixo orgânico. As camadas 
de resíduos devem ser furadas, três 
vezes por semana, para receber oxi-
gênio. Não é preciso irrigar. Após 

MAUÁ 

À esquerda, o professor Germano Guttler, da Universidade de Santa Catarina (UDESC), junto à equipe técnica da FUABC e hospital

Foto: Divulgação/PMM

Podem ter acesso ao serviço os pacientes com indicação de dentista da rede pública

duas semanas, é possível plantar 
verduras, legumes, ervas, flores, 
entre outros, sobre as camadas. O 
método também pode ser realizado 
em canteiros de alvenaria de cerca 
de 10m², a depender da estrutura 
do local.

Desde a criação, em 2013, a 
técnica vem sendo difundida em 
escolas da rede pública de Lages, 
residências, instituições e até em 
presídios. Com isso, milhares de 

resíduos orgânicos deixaram de ser 
despejados nos já sobrecarregados 
aterros municipais, reduzindo o im-
pacto ambiental.

A última análise do lixo da ci-
dade mostra que o programa de 
compostagem que o autor do projeto 
lidera conseguiu reduzir a 21% a 
porcentagem de lixo orgânico en-
viada ao aterro da cidade em 2020. 
Dez pontos percentuais abaixo de 
2019. A técnica gera adubo de óti-

ma qualidade para hortas orgânicas 
ou jardins internos, por exemplo, e 
ajuda a cidade a economizar com 
logística e aterro sanitário.

O professor também coordena o 
projeto Lixo Orgânico Zero, desen-
volvido em parceria com a Prefeitu-
ra de Lages. Segundo a UDESC, o 
método foi selecionado em 1° lugar 
entre 300 propostas do edital do Mi-
nistério do Meio Ambiente e Caixa 
Econômica Federal.
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Em parceria com o Grupo NotreDame Intermédica, evento on-line foi direcionado às 19,5 mil funcionárias da FUABC

Saúde da mulher: FUABC promove palestra 
sobre “Estresse e Qualidade de Vida”

Hospital Nardini oferece massagens, aula de dança e palestra para 200 colaboradoras

Considerada uma das maiores entidades 
de saúde do País, a Fundação do ABC conta 
hoje com cerca de 19,5 mil funcionárias diretas. 
Para marcar o Dia Internacional da Mulher, 
a instituição promoveu uma palestra on-line 
e gratuita no dia 11 de março para todas as 
colaboradoras. A ação, realizada em parceria 
com o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), 
foi conduzida pela psicóloga Adriana Dantas 
Jordão, da área de Medicina Preventiva do 
GNDI. O tema abordado foi “Gerenciamento 
do Estresse e Qualidade de Vida”.

Na atividade, a profissional destacou a im-
portância da manutenção do equilíbrio frente 
às situações de estresse para uma rotina de 
vida mais saudável e produtiva, especialmente 
às mulheres que possuem várias jornadas de 
trabalho no dia. “Temos de ter uma reação mais 
adequada ao estresse. Para lidar com ele, é 
preciso mudar nossa maneira de pensar e agir, 
aprendendo a administrá-lo, pois todos temos 
dias mais difíceis e estressantes. Fazemos isso 
com uma postura mais assertiva, com autocon-
trole e equilíbrio de comportamento. O sinal de 

alerta deve ser ligado quando o estresse vira 
uma condição contínua, e não mais provocado 
por situações pontuais. Neste caso, torna-se 
um agente desencadeador de doenças, muitas 
com potencial risco cardíaco”, explica Adriana.

Para evitar tais gatilhos de ansiedade e es-
tresse, a psicóloga recomenda cuidado especial 
com o corpo e a mente. “É preciso reservar um 
tempo na rotina para cuidar de nós mesmos. 
Fazer o que traz prazer, bem-estar e conforto. 
A ferramenta essencial é a atividade física, 
que também auxilia na condição emocional. 
Os hormônios trabalham a nosso favor. Somos 
cada vez mais cobradas, com muitas respon-
sabilidades. E temos de dar conta. Porém, se 
não cuidarmos da gente, não estaremos bem 
para lidar com o próximo”, finaliza.

UNIVERSIDADE CORPORATIVA
Além da merecida homenagem, a comemo-

ração pelo Dia Internacional da Mulher integra 
os esforços da Universidade Corporativa da 
Fundação do ABC para a educação permanen-
te, capacitação e treinamento das equipes. A 

escolha pelo modelo on-line visou, justamente, 
alcançar o maior número possível de colabo-
radoras, tendo em vista a distância de muitas 
unidades de saúde – como Mogi das Cruzes, 
Sorocaba e Itatiba – da sede da FUABC, em 
Santo André.

“Nosso objetivo foi propor uma pausa na 
rotina, para termos um momento voltado a nós, 
que nos permita lembrar da importância desse 
dia, relembrar o que já foi conquistado e saber 
que a caminhada precisa e deve continuar”, 
afirma a Diretora de Recursos Humanos da 
Central de Convênios - FUABC, Ana Paula 
Barros de Queiroz.

LUTA FEMININA
O 8 de março é celebrado pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) desde 1975 como 
Dia Internacional da Mulher, em memória às 
operárias de uma fábrica de tecidos nos Estados 
Unidos, que fizeram grande greve por direitos 
trabalhistas e foram queimadas. A data simbo-
liza a luta histórica das mulheres em busca de 
condições equiparadas às dos homens. Inicial-

O Hospital Nardini, em Mauá, 
realizou dias 8, 9, 11 e 14 de março 
atividades de homenagem ligadas 
ao Dia Internacional da Mulher. As 
ações, dirigidas a todos os plantões, 
foram promovidas pelo Núcleo de 
Ensino, Pesquisa e Educação Per-
manente (NEPEP) da unidade. Ao 
todo, 200 mulheres participaram da 
programação, entre colaboradoras e 
estagiárias da área de Enfermagem. 
Ao final, todas receberam brindes. O 
auditório teve decoração temática 
alusiva à personagem Mulher-Ma-
ravilha, como forma de simbolizar a 
força e a coragem feminina.

Dias 8 e 9 as participantes ganha-
ram sessão exclusiva de acupuntura 
auricular, conduzida pela técnica de 
nutrição Simone Miranda e pela en-
fermeira Roseli Benyhe, ambas con-
sultoras de amamentação. Também 
foi disponibilizado o serviço de “Quick 
Massage”, sob responsabilidade da 
massoterapeuta Rosilene Cardoso 

de Brito. Trata-se de uma massagem 
rápida feita em cadeiras específicas 
que proporciona relaxamento a par-
tir do uso de técnicas orientais. Já 
na seção de produtos de beleza, a 
exposição dos itens ficou por conta 
da nutricionista Núbia Ester Barros.

“A mulher moderna” foi o tema 
da palestra ministrada, dia 9 de 
março, pelo ginecologista e coor-
denador da maternidade do hospi-
tal, Dr. Tomás P. Smith-Howard. “A 
escolha do tema teve como objetivo 
abordar as conquistas acumuladas 
das mulheres, aspectos como in-
serção no mercado de trabalho, 
independência financeira, direitos 
políticos e liberdade sexual. No 
entanto, muitas vitórias trouxeram 
novos obstáculos à mulher moderna. 
Com tantas responsabilidades, o não 
desenvolvimento com excelência 
de cada atividade atribuída pode 
fazer com que a mulher se sinta 
incompleta. O histórico do Dia In-

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Foto: Reprodução

mente, remetia à reivindicação por igualdade 
salarial. Hoje, o maior objetivo é discutir o papel 
da mulher na sociedade por meio de debates, 
conferências e palestras ao redor do mundo, 
a fim de combater o preconceito, a desvalori-
zação no mercado de trabalho, o machismo, a 
violência e os crimes de feminicídio.

ternacional da Mulher deve ser visto 
como um momento de mobilização 
para a conquista de direitos e para 
a discussão de discriminações e 
violências morais, físicas e sexuais 
ainda sofridas pelas mulheres, impe-

dindo que regressos ameacem o que 
já foi alcançado em vários países”, 
disse a coordenadora do NEPEP, a 
enfermeira Cláudia Maria da Silva.

As atividades finais do even-
to, organizadas dias 11 e 14 nos 

plantões noturnos, incentivaram a 
importância da prática regular de 
atividades físicas. As colaboradoras 
integraram aulas de ritmo e dança 
administradas pelo professor convi-
dado Lucas Rodrigues.

Evento foi realizado em quatro datas no auditório da unidade

Palestra foi conduzida pela psicóloga 
Adriana Dantas Jordão, da área de Medicina 

Preventiva do GNDI 
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No Mês da Mulher, equipamento inicia série de palestras voltadas à saúde feminina

AMEs gerenciados pela FUABC integram ações preventivas

Em Santo André, Hospital da Mulher 
realiza programação especial

O Hospital da Mulher de Santo 
André iniciou, dia 8 de março, série 
de palestras voltadas ao cuidado, 
saúde e bem-estar da mulher em 
várias fases da vida. O primeiro 
evento reuniu cerca de 100 pesso-
as e contou com a participação da 
primeira-dama e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Ana Carolina 
Barreto Serra.

“Hoje estamos reverenciando 
algo que acontece aqui. Os an-
dreenses nascidos das mãos de 
andreenses, das mãos de muitas 
pessoas que deixam os seus lares 
e vêm justamente para se doar no 
momento mais frágil da vida da mu-
lher e começar a vida de um ser 
novo e tão especial. Fiz questão de 
prestigiar e estar aqui em uma data 
tão importante. A ONU instituiu em 
1975 a data de 8 de março como Dia 
da Mulher, mas essa luta veio antes 
disso, porque mulheres já chegaram 
a perder a vida e perdem ainda hoje 
por causa dessa diferença”, pon-
tuou a primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solidariedade, 
Ana Carolina Barreto Serra.

A abertura do evento foi marcada 
pela apresentação da musicotera-
peuta Camila Turco com a dinâmica 
“Reflexões da Maternagem”. Em um 
exercício de respiração, os partici-
pantes foram convidados a fechar 
os olhos e fazer uma viagem interna 
proporcionando uma reflexão sobre 
o que cada um está precisando hoje, 
podendo ser motivação, paciência, 
inspiração ou até mesmo a necessi-
dade particular de cada um.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Evento contou com a participação  
da primeira-dama e presidente do  

Fundo Social de Solidariedade,  
Ana Carolina Barreto Serra

Os seis Ambulatórios Médicos de Espe-
cialidades (AMEs) gerenciados pela Funda-
ção do ABC, em parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo, integram no mês de 
março as ações preventivas voltadas à saúde 
da mulher, em referência ao Dia Internacio-

nal da Mulher, celebrado dia 8. As unidades 
sob gestão da FUABC estão localizadas nas 
cidades de Santo André, Mauá, Itapevi, Praia 
Grande, Santos e Sorocaba. A iniciativa, da 
Secretaria de Estado da Saúde, abrange di-
versos AMEs em todo o território paulista.   

Os atendimentos via FUABC ocorreram dias 
12 e 19 de março, com o objetivo de incen-
tivar a prevenção junto ao público feminino. 
Nestes finais de semana foi possível fazer 
exames e receber orientações sobre práti-
cas saudáveis, como atividades físicas re-

gulares e cuidados com a saúde emocional.  
Para ter acesso, bastou apresentar RG e 
cartão SUS. Em algumas unidades e para 
alguns atendimentos foi necessário agen-
damento prévio. Não houve uma faixa etária 
específica para participar da ação.

Ao todo, cerca de 100 pessoas estiveram presentes na ação 

A primeira-dama e a diretora-geral do Hospital da Mulher, Dra. Rosana Pereira Grasso

“Não estamos só entre mulhe-
res, mas todos nós viemos de uma 
mulher. A nossa primeira casa foi o 
corpo de uma mulher. Todos estão 
aqui por algum motivo, vocação, es-
colha ou destino para cuidar de uma 
outra mulher nesse momento mágico 
da vida dela. Entregamos aqui o que 
temos de melhor como pessoa”, disse 
a musicoterapeuta.

O evento também contou com 
a palestra da Dra. Maria Auxiliado-
ra Vertamatti, diretora-técnica do 
Hospital da Mulher, que abordou o 
tema “A mulher moderna e o auto-
cuidado”. Já no dia 9 de março, no 
auditório da unidade, foi promovida 
outra atividade sobre sexualidade 
feminina com o Dr. Eliano Pellini, 
professor de ginecologia do Centro 
Universitário Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC).

“Tenho muito orgulho de estar 
à frente do Hospital da Mulher, que 
é a única maternidade pública da 
cidade, responsável por trazer ao 
mundo cerca de 350 crianças por 
mês, totalizando aproximadamente 
4.200 crianças no ano. Isto mostra 
a importância deste hospital para a 
vida e para a saúde das munícipes 
de Santo André. Segundo as pes-
quisas realizadas com as mulheres 
atendidas aqui, o hospital conta com 
97% de aprovação, com avaliação 
do atendimento como ótimo e bom. 
Parabéns a todas nós, mulheres, por 
todas as nossas conquistas. Sigamos 
em frente, pois ainda temos muito 
para ser conquistado”, afirmou a 
diretora-geral do Hospital da Mulher, 
Rosana Pereira Grasso.

No dia 16 de março, o Dr. Mau-
ro Sancovski, professor de Obste-

trícia da FMABC, debateu com os 
participantes o tema “Gestante de 
Risco Habitual”. No dia 31/03 será 
realizado o encerramento da progra-
mação com a palestra “Prevenção 
do câncer ginecológico”, ministrada 
pela gerente Sandra Tanaka e equipe 

multidisciplinar.
Ao longo de todo o mês, no pe-

ríodo da manhã, houve uma sala de 
espera especial para as usuárias 
do hospital, onde tiveram acesso 
a informações sobre prevenção do 
câncer de mama.

Fotos: Alex Cavanha/PSA
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REVISÃO

Proposta é reduzir despesas em 20%, em busca de maior segurança financeira e de mais recursos para investimentos na Saúde

Fundação do ABC renegociará  
contratos com prestadores de serviços

A Fundação do ABC deu início em 
março a um plano de ajuste de gas-
tos junto às empresas prestadoras de 
serviços. Todas as unidades de saúde 
gerenciadas, assim como o Centro 
Universitário FMABC e a própria sede 
administrativa da FUABC deverão re-
ver todos os seus contratos e buscar 
redução de 20% nas despesas – ou 
o máximo possível dentro do objeto 
do contrato e mediante justificativa. 
O contingenciamento visa o melhor 
aproveitamento do recurso público, 
com maior segurança financeira para 
a entidade e mais verbas para inves-
timentos na Saúde.

Com orçamento de 3 bilhões aprova-
do para 2022, a FUABC tem cerca de R$ 
800 milhões de custos anuais com pres-
tadores de serviços. A partir do plano de 
ajuste fiscal, a expectativa de economia 
é de até R$ 160 milhões no ano.

“Já iniciamos os estudos para o 
enxugamento financeiro dos contratos. 
É preciso que fique muito claro que 
não estamos propondo redução de 
serviços ou de fornecimento. O que 
vamos buscar são alternativas que 
possibilitem a manutenção dos ser-
viços a um custo menor. Precisamos 

otimizar o uso do recurso público. Es-
tamos reorganizando as contas, para 
que tenhamos mais fôlego para os 
investimentos e melhorias necessárias 
em nossos centros de saúde”, informa 
a presidente da FUABC, Dra. Regina 
Maura Zetone Grespan.

Hoje a FUABC está presente 
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. 
Ao todo, responde pela gestão de 18 
hospitais e 6 Ambulatórios Médicos 
de Especialidades (AMEs), além do 
Centro Universitário Faculdade de Me-
dicina do ABC (FMABC) e da Central 
de Convênios (CC), que está à frente 
de dezenas de unidades nas áreas 
de Atenção Básica, Saúde Mental, 
Urgência e Emergência, entre outras.

RECURSOS HUMANOS
Paralelamente à questão dos 

prestadores de serviços, a Fundação 
do ABC colocou em prática um plano 
de reestruturação dos Recursos Hu-
manos de sua sede administrativa e da 

A presidente da FUABC, Dra. Regina Maura Zetone Grespan

FUABC despede-se do 
ex-presidente Mauricio Mindrisz

Com profundo pesar, a Fun-
dação do ABC despediu-se em 
13 de março do ex-presidente 
Mauricio Mindrisz. O dirigente 
iniciou sua trajetória na FUABC 
em 2009, quando foi indicado ao 
Conselho de Curadores e tornou-
-se vice-presidente da entidade 
pelas mãos do então prefeito de 
São Bernardo, Luiz Marinho, e do 
secretário de Saúde, Arthur Chio-
ro. Seguiu no cargo no mandato 

LUTO

2010-2011 e, em 2012, assumiu a 
Presidência da FUABC – função que 
ocupou de 19/01/2012 a 23/01/2014 
–, sendo peça importante no processo 
de fortalecimento da gestão comparti-
lhada da Saúde nos municípios e em 
todas as unidades parceiras.

O carismático torcedor do São 
Paulo Futebol Clube permaneceu 
como vice-presidente nos anos se-
guintes, de 2014 a 2016. Mais do que 
apenas a relação profissional, fez na 

FUABC muitos amigos ao longo da 
trajetória de 8 anos.

Com perfil de administrador ma-
joritariamente moldado na esfera pú-
blica, o andreense Mauricio Mindrisz 
era engenheiro químico formado pela 
FEI e pós-graduado em Administração 
de Empresas pela Fundação Getúlio 
Vargas, além de pesquisador do IPT 
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas). 
Mais recentemente, atuava como di-
retor da empresa ABC Dados. Dirigente esteve à frente da FUABC por 8 anos, sendo 2 como presidente e 6 como vice

Central de Convênios, que funcionam 
no mesmo prédio, dentro do campus 
do Centro Universitário FMABC, em 
Santo André.

Após estudo das áreas, funções e 
atribuições, os setores administrativos 
da FUABC e da CC estão passando 
por processo de reorganização, com 

objetivo da economicidade a partir do 
melhor aproveitamento dos colabora-
dores e da maior integração entre as 
duas entidades.
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APROXIMAÇÃO

Dr. Marco Antonio Cesário de Melo Jr., Zé Carlos Nova Era e Ricardinho da Enfermagem estiveram na FUABC em reuniões com a nova presidente

Secretário de Saúde de São Caetano e vereadores 
de Mauá cumprem agenda na FUABC

COSAM e aproximação com o Legislativo

O secretário de Saúde de São Ca-
etano do Sul, Dr. Marco Antonio Ce-
sário de Melo Jr., esteve na tarde de 
10 de março na sede administrativa da 
Fundação do ABC para reunião com a 
nova presidente da entidade, Dra. Re-

gina Maura Zetone Grespan. O tema 
do encontro foi o sistema de saúde do 
município e a participação da FUABC na 
gestão do Complexo Hospitalar Munici-
pal. Também participaram a assessora 
da Presidência da FUABC, Cibele Se-

queira, e o diretor-técnico do Hospital 
Maria Braido, Arthur Felipe Rente.

MÁRIO COVAS
No mesmo dia, no período da ma-

nhã, a Dra. Regina Maura, a asses-

sora Cibele Sequeira e o dirigente da 
Central de Convênios, Décio Teixeira 
Prates Júnior, estiveram em reunião 
na Diretora do Hospital Estadual Má-
rio Covas, em Santo André. A equipe 
da Fundação do ABC foi recebida 

pelo diretor-geral da unidade de saú-
de, Dr. Adilson Cavalcante, e pela 
gerente administrativa, Vanessa 
Brito. Após a reunião, houve visita à 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
Pediátrica e à ala Coronariana.

O presidente da Câmara 
Municipal de Mauá, Zé Carlos 
Nova Era, e o segundo secretá-
rio, Ricardinho da Enfermagem, 
estiveram em 9 de março na 
Fundação do ABC para reunião 
com a presidente da entidade. 
O tema do encontro foi a Saúde 
do município e a necessidade 
de maior aproximação com a 
CROSS (Central de Regulação 
e Oferta de Serviços de Saúde) e 
os equipamentos do Governo do 
Estado. O dirigente da Central de 
Convênio, Décio Prates Júnior, 
também esteve presente.

A agenda foi solicitada pelos 
vereadores de Mauá, que parabe-
nizaram a presidente pelo início 
de trabalho e manifestaram inte-
resse na maior aproximação da 
Câmara com a gestão da Saúde 
da cidade, o que passa direta-
mente pelo trabalho desenvol-

No Hospital Mário Covas, Décio Prates Júnior, Dra. Regina Maura, Dr. Adilson Cavalcante, Vanessa Brito e Cibele Sequeira
Dr. Marco Antonio Cesário de Melo Jr., Dra. Regina Maura Zetone Grespan,  

Dr. Arthur Felipe Rente e Cibele Sequeira

vido pela Fundação do ABC. Hoje a 
entidade é responsável pela gestão 
do Complexo de Saúde de Mauá - 
COSAM, que engloba o Hospital de 
Clínicas Dr. Radamés Nardini, as 
Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs), Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), entre outros equipamentos.

Ao todo são cerca de 2.000 fun-
cionários diretos da FUABC atuando 
nos serviços de Saúde de Mauá. 
“A Fundação do ABC exerce papel 
estratégico no apoio à secretaria de 
Saúde e tem trabalhado intensamente 
em busca de oferecer assistência de 
qualidade à população que depende 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Receber os vereadores e poder trocar 
informações sobre o sistema de Saúde 
da cidade é altamente benéfico e cer-
tamente contribui para melhorarmos 
cada vez mais os serviços”, considera 
a presidente da FUABC, Dra. Regina 
Maura Zetone Grespan.

REGULAÇÃO
Entre os temas abordados na 

reunião esteve a necessidade de 
mais vagas estaduais para aten-
dimentos de alta complexidade. 
Os vereadores pediram apoio à 

FUABC para melhorar a siste-
mática de encaminhamentos e a 
regulação realizada pela CROSS, 
a fim de que sejam priorizados os 
pacientes da região nos equipa-
mentos estaduais de Saúde – o 

que aumentaria o número de 
vagas disponíveis e, conse-
quentemente, reduziria o tem-
po de espera para exames, 
procedimentos e internações 
referenciadas.

Décio Teixeira Prates Júnior, Zé Carlos Nova Era, Dra. Regina Maura Zetone Grespan e Ricardinho da Enfermagem
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MODERNIZAÇÃO

GUARUJÁ

Sistema de telediagnóstico permite, em poucos minutos, que o eletrocardiograma seja laudado por um cardiologista a distância

Em Mogi, UPA do Rodeio implanta  
projeto para diagnóstico de infarto

Instituto Emílio Ribas recebe atualização  
tecnológica de equipamentos médicos

Sob gestão da Fundação do ABC e 
referência no atendimento de urgências 
e emergências, a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Rodeio, em 
Mogi das Cruzes, está incorporando 
uma nova tecnologia de atendimento 
aos pacientes. É o recurso Telecar-
dio, um sistema de telediagnóstico que 
permite, em poucos minutos, que o 
eletrocardiograma seja laudado por 
um cardiologista a distância.

A novidade deve contribuir para 
agilizar o atendimento de casos de dor 
torácica. O diagnóstico do infarto é feito 
por meio do eletrocardiograma, história 
clínica do paciente e análise das enzi-
mas cardíacas CK-MB, Mioglobina e 
Troponina. São esses os procedimen-
tos realizados nas Unidades de Pronto 
Atendimento para adicionar celeridade 
e resolutividade ao diagnóstico.

O novo recurso é resultado de uma 
parceria firmada pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde com o Laboratório Bo-
ehringer, sem custos para o município. 
O projeto da plataforma Telecardio está 
em funcionamento na UPA do Rodeio e 

posteriormente será levado para outras 
unidades, como Oropó, Jundiapeba e 
Jardim Universo.

A ferramenta auxilia os médicos 
da UPA no diagnóstico e adoção de 
conduta nos casos de infarto agudo 
do miocárdio. O Programa Telecardio 
é uma plataforma de comunicação a 
distância entre as UPAs e cardiologis-
tas, que auxiliam para a conclusão do 
diagnóstico rápido e preciso.

A análise do exame é realizada 
em poucos minutos, seguida por laudo 
médico elaborado por cardiologistas 
em tempo real, com funcionamento 24 
horas por dia, todos os dias da semana. 

O ataque cardíaco é uma ocorrên-
cia grave que está entre as principais 
causas de morte no Brasil e no mundo. 
No entanto, quanto antes a pessoa re-
cebe atendimento médico diante dos 
primeiros sintomas, maiores serão suas 
chances de sobrevida. Em Mogi das 
Cruzes, foram registradas 901 inter-
nações por infarto agudo do miocárdio 
em 2020, das quais 121 evoluíram para 
óbito, ou seja, 13%.

No dia 8 de março o Governo do 
Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde, en-
viou ao Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas II Baixada Santista (IIER-BS) 26 
monitores de sinais vitais, além de uma 
central de monitorização de pacientes. 
Os equipamentos, mais modernos, irão 
garantir a qualidade de atendimento 
das enfermarias e da Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) do hospital.

Foram investidos cerca de R$ 597 
mil. A unidade necessitava de atuali-
zações de seus monitores, visto que, 
recentemente, foi comunicada pelo 
fabricante da marca anterior sobre o 

fim do suporte de manutenções e for-
necimento de peças, o chamado “end 
of life”. Sendo assim, os equipamentos 
estariam em descompasso com as atu-
ais tecnologias médicas. 

Nos últimos dois anos o IIER-BS 
teve atuação importantíssima no ce-
nário de combate à pandemia do coro-
navírus (Sars-Cov-2), sendo, inclusive, 
reconhecido em moção de homenagem 
promovida pela Câmara Municipal de 
Guarujá em fevereiro de 2021. Além 
disso, a unidade é referência no aten-
dimento de doenças infectocontagiosas 
e parasitárias dos nove municípios que 
compõem a Baixada Santista.

Novidade deve contribuir para agilizar atendimento de casos de dor torácica

Foto: Divulgação/PMMC

Unidade é referência no atendimento de doenças infectocontagiosas nos nove municípios da Baixada Santista
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PREVENÇÃO 

Equipes ofertam suporte para atendimento em diversas áreas,  
como cuidado à gestante, hipertensão e diabetes

Unidades gerenciadas pela 
FUABC em Itatiba retornam 
com grupos de atenção e 

promoção à Saúde

Equipes da FUABC realizam  
vacinação de crianças e  
adolescentes em escolas 

ESF San Francisco I orienta sobre 
combate à tuberculose

As unidades gerenciadas pela 
Fundação do ABC em Itatiba, inte-
rior de São Paulo, retornaram com a 
programação de grupos de atenção 
para atendimento à população em 
diversas áreas, como cuidado à ges-
tante e ao parceiro, saúde mental, 
puericultura, hipertensão, diabetes, 
entre outras. A iniciativa, norteada 
por preceitos de promoção à saúde 
e prevenção de agravos, é baseada 
na Política de Atenção Básica e nos 
princípios doutrinários do Sistema 

Único de Saúde (SUS) de integra-
lidade, universalidade e equidade.

“A intenção é promover saúde 
e corresponsabilizar o paciente por 
seu estado de bem-estar. Além 
disso, visa integrar a população, 
fazendo com que seja um ponto 
de encontro e troca de ideias en-
tre profissionais e população. A 
iniciativa estava parada por conta 
da pandemia, mas está retornando 
gradualmente com todos os cuida-
dos exigidos pela Vigilância Sanitá-

ria”, disse o gerente administrativo 
da FUABC em Itatiba, Caio Arato.

Todas as unidades de saúde 
têm programação para um grupo 
por semana, todos os meses do 
ano. Diversos profissionais partici-
pam como orientadores, médicos, 
enfermeiros, técnicos de enferma-
gem, dentistas, auxiliares de saúde 
bucal, agentes comunitários de saú-
de e, em alguns casos, voluntários 
como podólogos, farmacêuticos e 
psicólogos.

Teve início no mês 
de março a vacinação de 
crianças e adolescentes 
nas escolas da cidade de 
Itatiba, onde a Fundação 
do ABC gerencia 13 uni-
dades de Saúde. A cam-
panha começou pelo bairro 
Nações e avançou para o 
bairro Centenário. A previ-
são é de que nas próximas 
semanas outras escolas 
entrem no processo.

“Estamos sendo bem 
cautelosos, devido à es-
pecificidade da atenção 
na vacinação infantil. 
Dia 10 de março atingi-
mos 85% das crianças de 
Itatiba vacinadas com a 
primeira dose. A FUABC 
exerce papel essencial 
com seus profissionais 

A unidade de Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) do 
bairro San Francisco I, em Ita-
tiba, intensificou a promoção de 
saúde com ênfase no combate à 
tuberculose. No dia 16 de mar-
ço foram realizadas orientações 
aos pacientes da unidade sobre 

a doença, sinais e sintomas e 
a importância da realização do 
exame de escarro.

O objetivo é realizar a busca 
ativa dos pacientes sintomáticos 
e estimular a conscientização da 
população. Nas próximas sema-
nas serão realizados exames de 

escarros com foco em identifi-
car a doença, verificar familiares 
que possam estar em contato 
para serem testados e diminuir 
a taxa de contaminação, uma 
vez que após 15 dias do início 
do tratamento os pacientes já 
não transmitem mais a doença.

A enfermeira Giorgia Mattiuzo e pacientes da unidade

enfermeiros e técnicos que 
estão realizando a vacinação 
fora das unidades de saúde”, 

disse o gerente adminis-
trativo da FUABC em Ita-
tiba, Caio Arato.

Cidade alcançou 85% das crianças vacinadas com a 1ª dose

Agente comunitária da ESF Jardim Ipê orienta casal sobre cuidados durante a gestação

DIA DA MULHER
Para além dos grupos, a gestão 

FUABC-Itatiba realizou uma ação 
conjunta em todas as unidades 
de saúde da cidade, no dia 8 de 
março, para o cuidado voltado à 

mulher. Houve orientações, livre 
demanda para coleta de exame 
citopatológico (Papanicolau) e lim-
peza dentária, além de brindes, 
café, caminhadas e distribuição 
de kits de higiene.
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SEM AGENDAMENTO

São Bernardo passa a ofertar imunização contra a  
Covid-19 por livre demanda nas 33 UBSs

Com o avanço da cobertura vaci-
nal e o abastecimento do estoque de 
vacinas, a Prefeitura de São Bernardo 
iniciou, dia 7 de março, a oferta de 
imunização contra a Covid-19 por 
livre demanda nas 33 Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs). Desta 
forma, qualquer pessoa que esteja 
no prazo para tomar a dose deve se 
dirigir a uma das 33 UBSs portando 
documento de identificação e com-
provante de vacinas anteriores, sem 
necessidade de agendamento.

O funcionamento das salas de 
vacinação varia de acordo com o ex-
pediente de cada unidade, sendo que 
20 equipamentos atuam com horário 
estendido, das 7h às 22h (Planalto, 
Parque São Bernardo, Farina, Fer-
razópolis, Nazareth, Vila Marchi, Or-
quídeas, União, Represa, Vila Rosa, 
Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São 
Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alva-
renga, Batistini e Taboão). As demais 

unidades funcionam das 8h às 17h, 
de segunda a sexta-feira. 

De acordo com o prefeito Orlando 
Morando, a nova estratégia adotada 
amplia e facilita ainda mais o aces-
so à proteção contra o coronavírus. 
“Baseamos nossa decisão na dimi-
nuição da demanda por síndromes 
gripais nas UBSs, que, a partir de 
agora, comportam com conforto e 
segurança o fluxo da vacinação por 
demanda livre para todas as faixas 
etárias elegíveis”, explicou.

ATENDIMENTO DE 
SÍNDROME GRIPAL 
Com a diminuição de demanda, 

o atendimento de síndromes gripais 
voltou a ser realizado, exclusivamen-
te, pelas nove Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), pelo Pronto-
-Atendimento (PA) do Taboão e pelo 
Centro Comunitário de Covid-19 da 
São Pedro. “As salas das comunida-

des das Unidades Básicas, que es-
tavam ocupadas para o atendimento 
destes casos, serão utilizadas na va-
cinação, neste novo formato de livre 
demanda”, detalhou o secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho.

COBERTURA VACINAL 
Até dia 4 de março, São Ber-

nardo contabilizava 1,7 milhões de 
doses aplicadas contra a Covid-19, 
o que confere uma cobertura vaci-
nal de 100% da população adulta 
com pelo menos uma dose, 96% 
com a segunda dose e 60% com a 
dose de reforço. Entre as crianças, 
de 5 a 11 anos, 55,9 mil já rece-
beram a primeira dose e 10,2 mil 
as duas doses, o que representa 
79% e 14% deste público-alvo. En-
tre adolescentes de 12 a 17 anos, 
a cobertura é de 97% para primeira 
dose ou dose única e de 89% para 
a segunda dose.

Foto: Ricardo Cassin/PMSBC

Munícipe deve levar comprovante das vacinas anteriores
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