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Fundação do ABC e Governo do Estado ampliam
parceria com hospitais de Guaianases e do Mandaqui
A FUABC ampliou a parceria com o Governo do Estado de São Paulo e iniciou em março o gerenciamento de 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Adulto no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, na Capital. Também em março, a FUABC venceu chamamento público para a gestão do Serviço de Urgência
e Emergência do Pronto-Socorro Adulto do Hospital Geral de Guaianases e de 10 leitos de UTI na mesma unidade. Além de Guaianases e do Mandaqui, a
entidade já havia vencido certame para o PS Adulto do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. – Pág. 3
Gabriel Inamine/PMSBC

Divulgação/PMM

Governador
vistoria
Hospital
de Clínicas de
São Bernardo
PÁG. 5

Hospital
Nardini de
Mauá
inaugura nova
maternidade
PÁG. 6

AME
Santo André
recebe
novo
tomógrafo
PÁG. 2

2

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

QUEM SOMOS

Fundação do ABC
Entidade Filantrópica de Assistência Social,
Saúde e Educação
Presidente: Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes
Secretário-Geral: José Antônio Acemel Romero

Centro Universitário FMABC
Reitor: Dr. David Everson Uip
Vice-Reitor: Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca

Conselho de Curadores (Titulares): Aguinaldo
Teixeira; Antonio Aparecido Tavares; Ari Bolonhezi; Bruno Vassari; Edgard Brandão Júnior; Edilson
Elias dos Santos; Eduardo Couto Silva; Felix Saverio Majorana; George Esper Kallás; Guilherme
Andrade Peixoto; Helaine Balieiro de Souza; Jaqueline Michele Sant'ana do Nascimento; José Antonio
Acemel Romero; Luiz Mario Pereira de Souza Gomes; 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); Hospital Estadual Mário Covas (Santo André); Hospital
da Mulher de Santo André; AME (Ambulatório
Médico 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
Universitário, Hospital de Clínicas e Hospital de
Urgência); Complexo Hospitalar Municipal de São
Caetano (Hospital Márcia Braido, Hospital Maria
Braido, Hospital de Emergências Albert Sabin,
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 Gestão São Mateus/SP; Hospital Municipal de Mogi
das Cruzes; Rede de Reabilitação Lucy Montoro
de Diadema; e Central de Convênios.

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 Nascimento, 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.

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.

MODERNIZAÇÃO

AME Santo André recebe
novo tomógrafo
O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André
recebeu neste mês um tomógrafo de
última geração, em processo licitatório
conduzido via Secretaria de Estado da
Saúde. Por mês, de acordo com as metas estipuladas pelo contrato de gestão,
serão realizadas 220 tomografias na
unidade. O AME-SA é referência no
atendimento ambulatorial para munícipes de todo o Grande ABC.
A nova máquina atende pacientes
com peso corporal de até 205 quilos.
Com a aquisição, a unidade estima
economizar, por mês, cerca de R$ 45
mil – valor empregado anteriormente

na locação do equipamento.
Com a economia, o objetivo é
investir na área tecnológica, a partir da aquisição de novos sistemas,
catracas de identificação com leitor
de QR Code, painel de chamadas
com televisores e totem de senhas.
Além disso, também haverá investimento para ampliar a oferta de consultas. “Essa economia se soma à
implementação de novas soluções
tecnológicas, a fim de melhorar a segurança do paciente e dar celeridade
ao atendimento”, explica o gerente
administrativo do AME Santo André,
Dagoberto Gomes de Moura.

O gerente administrativo, Dagoberto Gomes de Moura,
a diretora-geral, Marina Daminato, e o gerente médico, Dr. Rodrigo Mota

PREVENÇÃO

AME Santos sensibiliza colaboradoras e pacientes
sobre cânceres de mama e de colo de útero
Atendimento às mulheres é
reforçado no AME Sorocaba

Recepção da unidade foi decorada com tema da campanha

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santos, na Baixada
Santista, realizou em 19 de março uma
ação destinada às mulheres, em homenagem ao mês da mulher. A unidade
conscientizou funcionárias e pacientes sobre a importância da prevenção
contra os cânceres de mama e de colo
de útero.
Uma mesa com toalha e bexigas
rosas foi montada na entrada do AME
e alguns membros da Comissão de
Humanização da unidade abordaram
as pacientes, acompanhantes e mulheres que transitavam na calçada do
ambulatório para entregar panfletos
sobre o Programa Mulheres de Peito,
do Governo do Estado, sensibilizando
para o combate às doenças.
As mulheres foram orientadas

quanto ao fluxo do programa e sobre
a importância do rastreamento dos
cânceres de mama e colo do útero.
“Com diagnóstico precoce, o tratamento se torna mais eficaz, aumentando
as chances de cura e de qualidade
de vida. Muitos homens presentes na
unidade se interessaram pelo tema e
as participantes também entregaram
os panfletos e os sensibilizaram para
que pudessem replicar essa orientação
às mulheres próximas a eles”, disse a
gerente administrativa do AME Santos,
Isabella Almeida da Costa.
Participaram da ação as colaboradoras Luciana Carvalho (Líder de Recepção), Zenaide (Líder de Recepção),
Joelma Cesar (Assistente Social), Deise Antonelli (Enfermeira Assistencial) e
Isabella Costa (Gerente Administrativa).

Ambulatório disponibilizou exames de mamografia

O Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) de Sorocaba também realizou no mês
de março campanha destinada
à saúde da mulher. A iniciativa
teve início no dia 5 de março e
foi encerrada dia 12. A unidade
disponibilizou horários para as
pacientes realizarem exames

de mamografia e sessões de
auriculoterapia. Também houve distribuição de panfletos
explicativos sobre aspectos da
saúde da mulher, além de palestras educativas (Minuto Saúde)
sobre o assunto com a equipe
multiprofissional, que incluíram a
Enfermagem e a Nutrição.
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NOVOS CONTRATOS

Governo do Estado e Fundação do ABC ampliam
parceria com hospitais de Guaianases e do Mandaqui
Após Ferraz de Vasconcelos, FUABC venceu mais três chamamentos públicos do Estado – dois em Guaianases e um no Mandaqui
Organização Social de Saúde e
entidade filantrópica de assistência
social, saúde e educação, a Fundação do ABC ampliou a parceria com o
Governo do Estado de São Paulo e iniciou dia 31 de março o gerenciamento
de 40 leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) Adulto no Conjunto
Hospitalar do Mandaqui. A publicação
do resultado do chamamento público
001/2022 ocorreu em 24 de março no
Diário Oficial do Estado, confirmando
o primeiro lugar da FUABC.
Também em março, no dia 26, foi divulgado o resultado do chamamento público 005/2022, que ratifica a Fundação
do ABC como vencedora do certame
para gerenciamento do Serviço de Urgência e Emergência do Pronto-Socorro
Adulto do Hospital Geral de Guaianases
“Jesus Teixeira da Costa”. Na mesma
unidade, a FUABC já havia vencido o
chamamento 003/2022, pelo qual fará
a gestão de 10 leitos de UTI.
“Temos mais de duas décadas de
parceria com o Governo do Estado de
São Paulo na gestão de equipamentos
de Saúde e essa relação é muito produtiva. A ampliação de contratos com a
FUABC confirma os bons resultados que
entregamos e a qualificação dos serviços
aos usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS)”, considerou a então presidente da
FUABC, Dra. Regina Maura Zetone Grespan, que deixou o cargo em 18 de abril.
MANDAQUI
O Conjunto Hospitalar do Mandaqui
funciona como hospital geral e de ensino
em nível terciário, sendo referência da
Zona Norte de São Paulo para pacientes
politraumatizados. Considerado um dos
maiores hospitais gerais da região, foi
fundado em 1938 e funcionou inicialmente em três pavilhões com capacidade de 100 leitos destinados a adultos.
Posteriormente, ganhou novos pavilhões
e conta hoje com cerca de 450 leitos.
GUAIANASES
O Hospital Geral Jesus Teixeira da
Costa, em Guaianases, tem por finalidade a prestação de assistência médico-hospitalar em regimes de emergência e
internação nas áreas de Clínica Médica,

Reprodução Google Street View

Conhecida como Hospital de Guaianases, unidade está localizada na Zona Leste da Capital
Ciete Silvério/A2img

Clínica Cirúrgica, Clínica Ginecológica
e Obstétrica, Clínica Pediátrica e Terapia Intensiva, visando à promoção da
saúde, ao tratamento e à reabilitação
da população paulista.
Popularmente conhecida como
Hospital de Guaianases, a unidade
está localizada na Zona Leste da Capital. A FUABC foi vencedora de dois
chamamentos públicos do Governo do
Estado e estará responsável pelo gerenciamento do Pronto-Socorro Adulto
e também por 10 leitos de Unidade de
Terapia Intensiva Adulto.
FERRAZ DE VASCONCELOS
Além de Guaianases e do Mandaqui, a Fundação do ABC já havia sido
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 Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs). A publicação do
resultado ocorreu em 19 de março no

Conjunto Hospitalar do Mandaqui é um dos maiores da região

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.
O Hospital Regional de Ferraz de
Vasconcelos é referência secundária e
terciária para a população do Alto Tie-

tê. Alcança os municípios de Ferraz de
Vasconcelos, 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 mi-

lhão de habitantes. O Pronto-Socorro
Adulto responde por aproximadamente 14 mil atendimentos mensais em
livre demanda nas especialidades
médicas de Clínica Médica, Cirurgia
Vascular, Ginecologia e Obstetrícia,
Ortopedia e Traumatologia.
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CELEBRAÇÃO

Centro Hospitalar Municipal
de Santo André completa 110 anos
Conhecido como Santa Casa, equipamento é referência regional nas áreas de oftalmologia, bucomaxilofacial e neurocirurgia
O Centro Hospitalar Municipal “Dr.
Newton da Costa Brandão” (CHM),
em Santo André, completou 110
anos no dia 8 de abril. Para celebrar
a data, os departamentos da Diretoria
e Qualidade promoveram um evento
no anfiteatro do hospital, aberto aos
profissionais da saúde, na manhã do
dia 12 de abril.
“O CHM completa 110 anos em
um momento que traz significado ainda mais especial a este equipamento de Saúde. Depois de nos ajudar
a resistir à pandemia de Covid-19, o
hospital retoma suas especialidades
e cirurgias. O local, que passou por
diversas intervenções e modernizações, está preparado para atender
com infraestrutura e humanização”,
pontuou o prefeito Paulo Serra.
O evento contou com a participação do padre Luis, da Capelania
Católica, do pastor Fábio, da Capelania Evangélica, e do pai Levi, representando a matriz africana. Também
estavam presentes profissionais da
rede de saúde, representantes do
Conselho Municipal de Saúde e do
Comitê da População Negra, além
do Grupo de Voluntárias Rosinhas e
Naninhas do Riso.
A diretora do hospital, Dra. Maria Odila Gomes Douglas, realizou a
abertura do evento. Emocionada, falou
sobre a importância de fazer parte
desse momento histórico. “Fui aluna
da Faculdade de Medicina do ABC e
passei um grande período aqui. Fiz residência de clínica médica no hospital
e, em 1989, comecei a trabalhar no
CHM após ter passado em concurso.
Em 1995 saí, voltei em 2017, e encontrei um hospital muito profissional
oferecendo vários serviços. Presenciei
um progresso muito grande. O CHM
é referência regional em bucomaxilo,
oftalmologia e neurocirurgia. Além disso, nós fazemos importantes cirurgias
que os grandes hospitais da região,
inclusive os estaduais, não fazem.
Temos ótimos resultados em cirurgia
vascular, cirurgia plástica e inúmeros
trabalhos científicos publicados em
revistas internacionais”, explicou.
“É motivo de grande satisfação

Fotos: Helber Aggio/PSA

Colaboradores da rede de saúde e da unidade participaram do ato

estar à frente da Secretaria de Saúde
no momento em que este importante
equipamento público completa 110
anos de serviços prestados à população”, disse o secretário de Saúde,
José Police Neto.
REVITALIZAÇÃO
Desde 2017 o Centro Hospitalar
Municipal vem recebendo diversas
intervenções. No início da atual administração foi entregue o Hospital Dia,
fechado na gestão anterior. O local
realiza cirurgias de baixa complexidade que permitem que o paciente
passe pelo procedimento e tenha alta
no mesmo dia, sem a necessidade
de permanecer internado em observação. Posteriormente os pacientes
retornam ao serviço para curativos e
novas avaliações.
Em 2018, foi entregue a reforma
do Centro de Diagnósticos, que possibilitou o aumento do número de salas
de ultrassonografia, que passaram
de duas para quatro. O antigo tomógrafo foi substituído por um moderno
equipamento que faz imagens 3D e
foram revitalizadas as salas de raio X,
de ressonância e do espaço onde são
realizados os exames de ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil
e doppler vascular. O CHM também
ampliou a capacidade de exames la-

boratoriais e de imagem, aumentando
os tipos de tomografia.
Em 2019, entre os espaços revitalizados e novos que foram entregues
estão a Farmácia Satélite, o Centro
Médico de Especialidades, auditório
e prédio administrativo, além da nova
ala de psiquiatria, que proporcionou
aumento de leitos do local. O serviço
oferece atendimento 24 horas por dia
e é referenciado para casos de urgência e emergência onde os usuários
permanecem em observação por até
72 horas.

Em 2020, entre as intervenções
entregues estão a ampliação do
Pronto-Socorro (PS) e a criação de
uma nova UTI (Unidade de Terapia
Intensiva), o que ampliou o número
de leitos em todo o hospital, reformas
no térreo, consultórios e alas de internações. As obras ainda estão em
curso, sem causar prejuízo no serviço
prestado aos usuários.
“Como hospital municipal que
mais realiza atendimentos no ABC
e líder em procedimentos em todo o
Estado, entre cirurgias, internações,

consultas e exames especializados,
nossa responsabilidade é honrar toda
essa tradição centenária e seguir inovando para oferecer um atendimento
cada vez mais qualificado”, completa
o secretário adjunto de Saúde, Victor
Chiavegato.
Além de prestar atendimento
de urgência e emergência em clínica médica, ortopedia e psiquiatria,
o hospital oferece atendimento em
outras oito especialidades. Também
são realizados exames de imagem e
laboratoriais.

Evento de comemoração teve presença de líderes religiosos
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VISITA NO ABC

Governador vistoria Hospital de
Clínicas de São Bernardo
Equipamento de saúde no bairro Alvarenga passa por estudo para ser estadualizado
Empossado dia 1º de abril, o governador Rodrigo Garcia cumpriu, em
São Bernardo, sua primeira agenda
pública na região do Grande ABC, ao
lado do prefeito Orlando Morando e
da deputada estadual Carla Morando.
Garcia vistoriou o Hospital de Clínicas (HC) para conhecer estrutura do
equipamento de saúde, no bairro Alvarenga, que passa por estudo para ser
estadualizado. Na prática, o HC já atua
como hospital regional, com cerca de
25% de sua demanda composta por
pacientes de outras cidades.
“Neste hospital atendemos a
todos, de qualquer município, conforme prevê o SUS. Porém, não dá
para continuar pagando essa conta
apenas com recursos da Prefeitura.
O município não aguenta sozinho. Já
temos convênio com o Estado para
procedimento de cardiopatias congênitas, com um serviço excepcional, e
estamos buscando novas soluções.
Por isso, agradeço ao governador
por priorizar São Bernardo em sua
primeira agenda empossado”, destacou Morando.
Inaugurado em 2013, o Hospital

de Clínicas conta com área construída de 32 mil metros quadrados, oito
pavimentos e dois subsolos, onde
estão dispostos 266 leitos e 13 salas
de cirurgia. No local, são ofertados
atendimentos de urgência, ambulatoriais e produção cirúrgica em diversas
especialidades. Em 2019, o equipamento se tornou o primeiro hospital
municipal do Brasil a receber a certificação internacional Qmentum, em reconhecimento aos serviços prestados
aos pacientes.
“A discussão aqui no HC está,
nesse momento, sendo feita pela Secretaria de Saúde, olhando a importância regional do hospital e também os
demais equipamentos que temos aqui
na região. O hospital já é referência na
cirurgia pediátrica. Vamos identificar
novos serviços e avaliar com muita
profundidade a possibilidade de fazer
uma estadualização fatiada ao longo
do tempo, para que a gente comece,
neste ano, com investimentos para
que esse seja um grande equipamento
estadual”, destacou Garcia.
De acordo com o secretário de
Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho,

Gabriel Inamine/PMSBC

Prefeito Orlando Morando, governador Rodrigo Garcia e a diretora-geral do Complexo de Saúde de SBC, Dra. Agnes Ferrari

o HC funciona atualmente com 100%
de sua capacidade de atendimento
em quase todas as especialidades
ambulatoriais e cirúrgicas. Com a

estadualização, sua produtividade e
serviços serão ainda mais ampliados.
“Já somos, na prática, um hospital
estadual. Atendemos pacientes de

outras cidades tanto na urgência e
emergência, no tratamento ambulatorial e em procedimentos cirúrgicos”,
disse Reple.

OTIMIZAÇÃO

Prefeitura reorganiza leitos hospitalares na rede municipal
A Prefeitura de São Bernardo
contabilizou, no início de abril, oito
dias sem novas internações por
Covid-19 na rede municipal. Com
a pandemia sob controle, o município passa agora por nova redução
de leitos destinados à doença para
ampliação dos demais serviços de
saúde. Em ato simbólico, o prefeito Orlando Morando esteve em 5
de abril no Hospital Anchieta para
agradecer a todos os profissionais
de saúde pela dedicação ao longo
da pandemia. Neste mesmo dia, há
2 anos, o chefe do Executivo recebia
alta hospitalar depois de ter contraído
a Covid-19.
“Na nossa rede municipal foram
mais de 12 mil internações e 9.426

altas. Por ser uma doença desconhecida
e ainda sem tratamento, tivemos perdas,
pelas quais me solidarizo com todos os
familiares. Porém, ao longo desses dois
anos, nunca houve falta de leitos ou de
assistência hospitalar. Nossos leitos seguem como um legado desta pandemia,
agora destinados às outras patologias”,
declarou.
A Secretaria de Saúde mantém estrutura destinada ao tratamento da doença na rede municipal, com disponibilidade
de cinco leitos de enfermaria e cinco leitos
de UTI no Hospital Anchieta.
COMPARATIVO
Em 31 de março de 2021, 95% dos
leitos destinados à Covid-19 estavam
ocupados no município, com total de 479

Gabriel Inamine/PMSBC

Com queda dos casos de Covid-19, objetivo é ampliar demais serviços de Saúde

pacientes internados. Um ano depois
(31 de março de 2022), o índice caiu
para 2% de leitos ocupados, com
apenas quatro pacientes internados.
De acordo com o secretário
de Saúde, Dr. Geraldo Reple
Sobrinho, a vacinação teve papel
importante no combate à pandemia
e na redução de internações. “O
cenário nestes dois anos oscilou
bastante, mas observamos que
assim que a vacinação começou a
ser realizada e avançou para todas
as faixas etárias, as internações e
os casos graves foram reduzindo
aos poucos, até contabilizarmos
pela primeira vez na cidade oito
dias sem nenhum novo caso de
hospitalização”, completou.
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MAUÁ

Hospital Nardini inaugura nova maternidade
Ala conta com 26 leitos e 5 salas pré-parto para garantir atendimento mais humanizado e em espaço ampliado
Divulgação/PMM

Laboratório recebe modernização
Edu Guimarães/PMM

Mensalmente, serviço atinge 50 mil exames de análises clínicas e anatomia patológica

Unidade realiza, em média, 190 partos por mês

Momento importante na vida das
famílias, o nascimento de uma criança
merece toda a atenção. Para garantir melhor atendimento às mamães e
seus bebês, a Prefeitura de Mauá e
a Fundação do ABC inauguraram em
14 de abril a nova maternidade do
Hospital Nardini. Por mês, a unidade
realiza média de 190 partos.
A nova estrutura dispõe de 26
leitos. Cada quarto comporta duas
pacientes com seus bebês e dois

acompanhantes. A antiga maternidade
oferecia 22, com três mulheres e mais
três pessoas por cômodo. Conta ainda
com cinco salas pré-parto, dotadas de
mesa automatizada para nascimentos
seguros e individualizados.
O Hospital Nardini é referência
na especialidade de obstetrícia
em Mauá, tendo inaugurado sua
maternidade em 1987. A instituição é pioneira na implantação do
alojamento conjunto no Estado de

São Paulo. Durante a internação, a
mãe fica sempre ao lado do bebê.
As instalações dispõem de leitos
para internações ginecológicas e
obstétricas, centro obstétrico, posto
de coleta de leite humano e atendimento com equipe multidisciplinar.
A abertura da nova maternidade faz
parte das ações do ‘Mãe Mauaense Semeando Vidas’, plano da Prefeitura
que trabalha a redução da mortalidade
materna e infantil no município.

O Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital Nardini, em
Mauá, recebeu modernização da
Prefeitura no mês de março. O
serviço realiza média de 50 mil
exames de análises clínicas e
anatomia patológica por mês. O
novo espaço físico tem 62m², é
totalmente adequado para a função e mais bem localizado. Com a
troca, há um ganho na velocidade,
eficiência e tempo-resposta.
O laboratório, gerido por empresa terceirizada, também dispõe
de equipamentos mais modernos,
como aparelho de bioquímica,
que permite maior capacidade
de processamento nas análises.
A unidade atende a demandas
do hospital e de serviços da rede
pública, como Unidades Básicas

de Saúde (UBSs) e Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs).
Os exames de análises clínicas são fundamentais para o
diagnóstico e acompanhamento
de doenças. Já os de anatomia
patológica buscam o diagnóstico
de uma enfermidade pela análise
de fragmentos de tecido ou órgão
e são feitos por meio de biópsia
ou cirurgia. Entre eles estão o
papanicolau, pulsão de tireoide e
análise de células cancerígenas.
A iniciativa é mais uma concluída para modernizar a estrutura do
Nardini. Recentemente foi instalado
um mamógrafo na unidade, com capacidade para cerca de 30 exames
por dia. O novo equipamento proporciona mais agilidade e qualidade
na realização das mamografias.

CAPACITAÇÃO

Unidade organiza semana da terapia nutricional
O Hospital Nardini organizou
entre os dias 21 e 24 de março
a primeira Semana da Terapia
Nutricional Enteral, sob o tema
“Conhecendo o manejo e a importância da terapia nutricional”.
Ao todo, 162 colaboradores das
áreas de enfermagem, nutrição,
psicologia e fonoaudiologia participaram do treinamento, organizado pelo Serviço de Nutrição
e Dietética (SND) da unidade
em parceria com o Núcleo de
Ensino e Pesquisa em Educação
Permanente (NEPEP).

A ação ocorreu de forma itinerante
nos setores, com orientações sobre
horários, tipos de dietas e entrega de
panfletos informativos. Como material de apoio foram utilizados banner,
placas alusivas à terapia nutricional
enteral e à segurança do paciente.
Um quadro interativo funcionou como
ferramenta educativa para potencializar a ação de ensino-aprendizagem
junto aos colaboradores. A iniciativa foi
conduzida pelas nutricionistas clínicas
Viviane Moura e Juliana Nascimento.
O foco da atividade é melhorar a
taxa de infusão das dietas no hospital

e reforçar a importância das mesmas
na reabilitação dos pacientes. “É essencial que os funcionários saibam
como a nutrição possui papel fundamental no tratamento dos enfermos, como por exemplo prevenindo
lesões de pele por pressão”, explica
a nutricionista responsável pela SND
do hospital, Ana Cláudia Sargo. A
terapia nutricional em pacientes portadores de lesão por pressão tem,
entre seus objetivos, promover a
regeneração tecidual e favorecer o
processo de cicatrização.
Já a fonoaudióloga das Unidades

Ao todo, participaram da ação 162 colaboradores

de Terapia Intensiva (UTIs) e Enfermarias adulto do hospital, Jaqueline
Florencio, abordou junto às equipes
participantes o tema “o papel da equipe
multidisciplinar no cuidado da disfagia”.
“O objetivo foi conscientizar os colabo-

radores sobre o que é a disfagia (dificuldade de deglutição) e os riscos
que a mesma pode gerar à saúde
dos pacientes, como desnutrição,
desidratação e até mesmo o óbito”,
explica a profissional.
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DEBATE

Com foco na saúde regional, representantes da
FMABC encontram prefeito de São Caetano
Liderado pelo reitor do Centro Universitário, Dr. David Uip, grupo que visitou a Prefeitura representa todos os setores da comunidade acadêmica da FMABC
Um grupo de representantes do
Centro Universitário FMABC visitou
na manhã de 11 de abril o prefeito de
São Caetano do Sul, José Auricchio
Júnior, na sede da prefeitura. Durante o encontro a comitiva entregou ao
mandatário municipal um documento
manifestando preocupações referentes à situação da formação de profissionais e ao atendimento em saúde
na região do Grande ABC.
Liderado pelo reitor do Centro
Universitário, Dr. David Uip, o grupo
que visitou a prefeitura de São Caetano representa todos os setores da
comunidade acadêmica da instituição,
e vê um risco iminente caso os equipamentos públicos da região deixem
de contar com a colaboração de estudantes e professores da FMABC.
Os participantes do manifesto ressaltaram o serviço de excelência prestado pela FMABC há mais de 50 anos,
e detalharam possíveis problemas que
poderiam decorrer caso aconteça uma
ruptura nos acordos entre as prefeituras
e o Centro Universitário, que afetariam
a população da região.

Letícia Teixeira/PMSCS

Comitiva da FMABC junto ao prefeito de SCS, José Auricchio Júnior

O documento teve apoio integral
de docentes, alunos, funcionários e
colaboradores, preocupados em assegurar o direito de continuar atuando
como referência principal para assis-

tência, ensino, pesquisa e extensão
em saúde na região do ABC paulista,
por meio da manutenção do Centro
Universitário FMABC à frente dessas
operações.

Durante a conversa o prefeito
Auricchio colocou-se à disposição
para auxiliar o Centro Universitário e
destacou a importância do trabalho
realizado pela FMABC na formação

de profissionais e no atendimento aos
cidadãos, ressaltando o vínculo criado entre os membros da comunidade
acadêmica do Centro Universitário e
a região do Grande ABC.

HOMENAGEM

Reitor da FMABC é condecorado pelo Tribunal Superior Eleitoral

Antonio Augusto/Secom/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
concedeu dia 28 de março, em Brasília, a Ordem do Mérito Assis Brasil
a 28 personalidades que prestaram
notáveis serviços em favor da democracia e da Justiça Eleitoral em
suas respectivas áreas de atuação.
Um dos condecorados na cerimônia
foi o Dr. David Everson Uip, reitor
do Centro Universitário FMABC, em
Santo André.
Uip recebeu a honraria com o grau
de comendador graças às ações reconhecidas no combate à pandemia
de Covid-19, atuando como integrante
do Comitê Científico criado pelo Governo do Estado de São Paulo para
combater a doença. Os esforços foram
essenciais para a garantia da realiza-

ção das Eleições em 2020.
Médico infectologista, Uip assumiu a Reitoria do Centro Universitário
FMABC em 2018. Conta com uma
trajetória de décadas de serviços prestados nas áreas da Saúde e do ensino,
com carreira que inclui as funções de
Secretário de Estado da Saúde de São
Paulo, diretor executivo do Instituto
do Coração (InCor) e do Instituto de
Infectologia Emílio Ribas.
“Me sinto muito feliz em poder
contribuir com o processo eleitoral
brasileiro, que é a principal defesa
da nossa nação através da democracia”, destacou Uip. “Esta homenagem
aumenta nossa responsabilidade diante dos desafios que persistem para
avançarmos na melhoria da saúde

da população, da pesquisa científica
e do ensino”, completou.
ORDEM ASSIS BRASIL
Criada em 2015, a medalha da
Ordem do Mérito do TSE traz o nome
do advogado, político e estadista brasileiro Joaquim Francisco de Assis
Brasil, um dos grandes pensadores e
mentores da Justiça Eleitoral no País.
Além de homenagear juristas eminentes ou outras personalidades civis
e militares, nacionais e estrangeiras,
por sua atuação em prol da Justiça
Eleitoral e do Direito, a condecoração
também tem como objetivo agraciar
pessoas que tenham prestado notáveis serviços à Justiça Eleitoral, ou
que tenham contribuído para o en-

David Everson Uip e o ministro do TSE, Luís Roberto Barroso

grandecimento, internamente ou no
exterior, do País, da Justiça Eleitoral
ou de qualquer ramo do Poder Ju-

diciário, do Ministério Público ou da
Advocacia, constituindo exemplos
para a coletividade.
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SANTO ANDRÉ

Hospital-escola, Mário Covas fortalece
compromisso com a produção científica
Produção acadêmica e científica do Hospital Estadual Mário Covas soma 342 trabalhos realizados entre 2017 e 2021
A produção acadêmica e científica do Hospital Estadual Mário
Covas (HEMC), em Santo André,
soma 342 trabalhos realizados em
cinco anos, entre 2017 e 2021, de
acordo com balanço concluído pela
Direção Técnica da unidade e divulgado neste mês.
Como hospital-escola e universitário, professores, alunos e residentes estão presentes no dia a dia
do trabalho assistencial, com foco
não apenas no aprendizado, mas na
pesquisa, no aperfeiçoamento e na
ampliação do conhecimento. Tudo
isso se traduz no comprometimento
com a qualidade e inovação.
No período compreendido, os
342 trabalhos foram autorizados
em dezenas de especialidades que
envolvem estudos, técnicas, pesquisas, investigações científicas e
ensaios utilizados para atividades
acadêmicas e com aplicações nas
ações assistenciais, contribuindo
para a ampliação do conhecimento
e impactando na qualidade do atendimento ao paciente.
O progresso da ciência ocorre
por meio do estudo constante. Hoje,
cerca de 156 médicos residentes e
dezenas de estudantes de Medicina
estão inseridos nas atividades diárias de um dos maiores hospitais
públicos do País que, ao longo de
20 anos, conquistou o respeito e o
reconhecimento da sociedade pelos
serviços prestados.
“Essa realidade do ensino em
nosso hospital muito estimula a
todos que participam desse processo. A cada ano acompanhamos
os trabalhos que são apresentados
em congressos e que se constituem
em temas de mestrado, doutorado
e pós-doutorado. Temos, ainda,
artigos científicos publicados em

Unidade é a maior da rede pública de Saúde do Grande ABC

revistas e sites internacionais com
reconhecimento mundial”, afirma o
diretor técnico do HEMC e professor
do Centro Universitário Faculdade
de Medicina do ABC (FMABC), Dr.
Alexandre Cruz Henriques.
MISSÃO
O comprometimento com o ensino está previsto na missão do HEMC
ao estabelecer vínculo de integração
com o Centro Universitário FMABC,
em Santo André, viabilizando a vivência de especialização de alunos
da FMABC e de outras instituições
de ensino. A visão de hospital de
alta confiabilidade e complexidade consolida o compromisso com

valores de respeito à vida, ética,
transparência e humanização.
O diretor-geral do hospital,
Dr. Adilson Cavalcante, ressalta o
compromisso de integração com a
instituição de ensino. “Ao assumir
o cargo de diretor-geral aceitei o
compromisso de gerir um grande
hospital que consolidou a imagem
e a condição de mais importante
equipamento público do Sistema
Único de Saúde (SUS) no Grande
ABC, seja pela alta complexidade
que atende, pelo volume de cirurgias
e tratamentos, ou pela qualidade do
serviço prestado e ampla aprovação da assistência pela população.
Sabemos que isso é possível em

razão do quadro de profissionais da
saúde e colaboradores das várias
áreas, mas é importante lembrar o
compromisso firmado com a formação de novos profissionais e o papel
relevante dos alunos em nossas atividades. Este papel o Hospital Mário
Covas vem exercendo com muita
intensidade e proporcionando às
futuras gerações oportunidades de
formação consistentes e forjadas no
cotidiano da assistência hospitalar.
As centenas de trabalhos desenvolvidos a partir da atividade acadêmica
e de residência médica comprovam
que estamos trilhando o caminho
correto e assim vamos permanecer”,
garante Cavalcante.

BALANÇO
No período entre 2017 a 2021
foram autorizados 342 trabalhos
propostos pelo corpo discente e
docente, dos quais 208 já foram
concluídos e outros 79 estão em
andamento. Do total, 129 foram
apresentados como trabalho de
conclusão de curso (TCC), 65
apresentados oralmente em congressos, cinco se transformaram
em teses para mestrado e doutorado e um para pós-doutorado.
Também foram registrados 12
artigos veiculados em publicações científicas nacionais e 12
em publicações internacionais.
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CONSCIENTIZAÇÃO

Grande ABC conta com serviço específico para
pacientes com doença de Parkinson
Serviço é prestado há mais de 15 anos na FMABC junto a pacientes com lentidão de movimentos, tremores e rigidez muscular
Lembrado como Dia Mundial
da Conscientização da Doença de
Parkinson, o 11 de abril é uma data
importante para discutir a doença e as
possibilidades para que pacientes e
familiares tenham uma melhor qualidade de vida. A região do Grande ABC
tem uma referência para a população
no combate a enfermidade: o ambulatório de distúrbios do movimento
no Centro Universitário FMABC, em
Santo André.
O serviço é prestado há mais de
15 anos, e funcionava dentro do ambulatório de Neurologia da instituição.
Por conta do alto índice de pacientes
com doença de Parkinson foi vista a
necessidade de se criar um ambulatório específico para a doença, que pode
provocar lentidão nos movimentos,
tremores, rigidez muscular, desequilíbrio e alterações na fala e na escrita.
O diagnóstico da doença de Parkinson é clínico, por meio da história
do paciente e avaliação neurológica.
É mais comum em idosos, com os
primeiros sintomas geralmente a partir
dos 50 anos. Estima-se que 1% da
população mundial com mais de 65

anos sofra com o problema.
“Contamos aqui no ambulatório
com uma abordagem multidisciplinar.
Além do tratamento medicamentoso, é
necessária a realização de fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional,
acompanhamento com nutricionista
e em alguns casos com psicólogo,
psiquiatra, urologista e cardiologista”,
explica a Dra. Margarete de Jesus
Carvalho, neurologista e coordenadora do ambulatório.
O serviço funciona todas as quintas-feiras e recebe cerca de 25 pacientes por dia. As vagas para atendimento
são disponibilizadas pelos municípios
da região do Grande ABC, que coordenam o encaminhamento dos pacientes
através das unidades de saúde locais.
“Costumamos receber muitos usuários
que já estão em fase intermediária ou
avançada, e até mesmo alguns que
faziam tratamento em outros locais”,
conta Dra. Margarete.
A neurologista explica ainda que
o distúrbio não tem cura, mas com o
tratamento adequado é possível fazer
com que o paciente mantenha uma
rotina ativa e que a progressão dos

A neurologista e coordenadora do Ambulatório de Distúrbios do Movimento da FMABC, Dra. Margarete de Jesus Carvalho

sintomas seja mais lenta.
“Temos diversos casos de pessoas
que são atendidas no nosso ambulatório e

que conseguem ter uma boa qualidade de
vida apesar das limitações que o Parkinson
provoca. É uma questão de acolher o pa-

ciente e definir a abordagem terapêutica e
medicamentosa que trará resultados mais
efetivos”, conclui a médica.

GUIA ACADÊMICO

Professores da FMABC lançam manual de
orientações sobre Angiologia e Cirurgia Vascular
Professores da disciplina
de Cirurgia Vascular do Centro
Universitário FMABC, em Santo
André, lançaram recentemente o
livro “ABC da Angiologia e Cirurgia Vascular”. O manual, que conta
com diretrizes básicas da área de
atuação, é de autoria do professor
Sidnei José Galego e contou com a
colaboração dos também docentes
João Antonio Corrêa, Andrea Paula
Kafejian Haddad e Rafael Vilhena
de Carvalho Furst.
Com 151 páginas, a publicação lançada pela Editora Gen tem

como objetivo apresentar para
alunos e profissionais da Medicina os conceitos e procedimentos
para garantir as boas práticas e
o melhor atendimento possível
aos pacientes na área de Cirurgia Vascular. Além disso, a obra
serve como um guia de referência
para profissionais de outras áreas
da Medicina que tenham interesse
pelo tema.
“Trata-se de um guia de estudo acadêmico, com informações
básicas e fundamentais para qualquer profissional ou estudante que

tenha interesse neste campo de
atuação”, explica Galego, que
também é coordenador da Residência Médica de Angiorradiologia
e Cirurgia Endovascular do Centro
Universitário FMABC.
O material é didático e conta
com diversas ilustrações para facilitar a imersão do leitor. Segundo
Sidnei Galego, o livro apresenta
todos os protocolos de atendimento que são ensinados no curso da
FMABC, e por conta disso vem
sendo distribuído aos alunos que
retornaram às aulas neste ano.

O professor João Antonio Corrêa, colaborador da obra, explica
que a publicação é uma boa forma de homenagear o trabalho que
vem sendo realizado pela disciplina nas últimas décadas. “Em 2022
a Residência Médica de Cirurgia
Vascular da FMABC completa 25
anos, e nada melhor do que um
trabalho desses para mostrar o
legado deste curso”.
O livro está disponível na biblioteca do Centro Universitário e também pode ser adquirido em contato
com o setor de Cirurgia Vascular.

Publicação de 151 páginas conta com diretrizes
básicas da área de atuação
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EXCELÊNCIA

Hospital Estadual Mário Covas mantém
selo de acreditação internacional
Unidade da Fundação do ABC passou por avaliação e manteve certificação de qualidade ‘Qmentum’
O Hospital Estadual Mário Covas
(HEMC), em Santo André, confirma o
compromisso de investir permanentemente na qualidade de seus serviços
visando o aperfeiçoamento da assistência e segurança do paciente. Após
inspeção periódica para avaliação dos
procedimentos e protocolos seguidos
pelo hospital, os técnicos da Quality
Global Alliance (QGA) confirmaram a
manutenção da acreditação ‘Qmentum
International’, nível Diamante. Trata-se
de metodologia canadense aplicada
em mais de 40 países, que monitora
e atesta padrões de excelência em
serviços de saúde.
O resultado da inspeção, informado na última semana de março,
foi comemorado pelos colaboradores
e direção do HEMC. O diretor-geral,
Dr. Adilson Cavalcante, ao tomar

conhecimento do relatório final, dos
apontamentos e da manutenção da
acreditação, destacou a importância
da permanente atenção e busca por
melhores resultados. “Não se trata
de exibirmos um título, mas de mantermos o foco no aprendizado e na
evolução técnica e assistencial, pois
esse processo é contínuo e exige de
todos muita dedicação. Para tanto,
a participação de todos os nossos
colaboradores é essencial e deve
ser reconhecida pelos resultados
apresentados”, concluiu.
O HEMC estabelece novos objetivos e metas ao manter a acreditação Qmentum Internacional. A
unidade também mantém outras
certificações de qualidade, como a
ONA Nível 3 - Organização Nacional
de Acreditação, sempre em busca de

vencer novas etapas para aperfeiçoar
a assistência à saúde.
EXCELÊNCIA
Gerenciado pela Fundação do
ABC desde sua inauguração, em
2001, o Hospital Estadual Mário
Covas integra seleto grupo de hos-

pitais públicos brasileiros que detém
a acreditação internacional.
A certificação Qmentum é resultado de parceria da Quality Global
Alliance com a HSO - Health Standards Organization (antiga Accreditation Canada International) e viabiliza
às instituições de saúde brasileiras

acesso a padrões internacionais de
excelência e inovação por meio da
troca de expertise e gestão da saúde. A metodologia está alinhada com
os princípios da governança clínica,
sendo utilizada em mais de 50 países
da América do Norte, Europa, Ásia e
América Latina.

Helber Aggio/PSA

MUTIRÃO

Força-tarefa realiza
5 mil consultas e exames
em Santo André
O município de Santo André, por meio da Secretaria de
Saúde, promoveu dia 2 de abril
mais uma força-tarefa do programa Saúde Fila Zero. Com a
ação, buscou-se reduzir a fila
dos munícipes que aguardam
por consultas e exames na cidade. É a segunda edição da
iniciativa após a pandemia.
Foram realizados cerca de 5
mil procedimentos, entre consultas com clínico geral, pediatra,
ginecologista e exames de eletrocardiograma e Papanicolau
nas 32 unidades de saúde do
município. Os beneficiados pelo
programa foram previamente
agendados, respeitando a ordem
cronológica da fila de espera.

“Este é um dos maiores desafios no pós-pandemia. Depois do
nosso esforço em salvar vidas no
combate à Covid-19, agora vamos
colocar os atendimentos e procedimentos em ordem, com o padrão
Qualisaúde. Continuamos trabalhando para oferecer um serviço
de qualidade. Em breve teremos
mais novidades”, afirmou o prefeito
Paulo Serra.
Mais de 400 profissionais participaram da ação entre médicos,
equipe de enfermagem, auxiliares
de serviços gerais, oficiais administrativos e técnicos de farmácia. A
atividade marca um novo conceito
na rede municipal de saúde, pois
adianta as agendas e qualifica o
atendimento.

Ação integra programa Saúde Fila Zero

Ao longo do dia também foi feita
a vacinação de todos os públicos
contra a Covid-19 que realizaram
agendamento e idosos com 80 anos
ou mais contra a Influenza, em de-

manda sem agendamento.
Já no dia 26 de março, no sábado anterior, foram 2.100 procedimentos, sendo 1.500 atendimentos
em ortopedia, 500 em dermatologia,

100 pequenas cirurgias, além
de uma cirurgia bariátrica de um
paciente preparado pelo Núcleo
de Obesidade, já acompanhado
há dois anos.
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COMBATE À PANDEMIA

São Bernardo registra última alta hospitalar de
paciente com Covid-19 na rede municipal
Em abril, cidade contabilizou 16 dias sem nenhuma nova internação; dez leitos para tratamento da doença seguem disponíveis
Gabriel Inamie/PMSBC

A Prefeitura de São Bernardo registrou, dia 13 de abril, a última alta
de isolamento hospitalar de paciente
com Covid-19 na rede municipal. À
época, a cidade contabilizava 16 dias
sem nenhuma nova internação pela
doença. Os dez leitos de isolamento
para tratamento contra o novo coronavírus, sendo cinco de enfermaria
e cinco de UTI, estão mantidos e
100% disponíveis no Hospital Anchieta (HA).
De acordo com o prefeito Orlando
Morando, em dois anos de pandemia,
esta é a primeira vez que o município
zera o número de pacientes internados por Covid-19. “Esse registro
é inédito e nos dá imensa alegria e
alívio. Um bom sinal de que os tempos mais sombrios estão chegando

ao fim, graças à vacina e à ciência”,
comemorou Morando.
COBERTURA VACINAL
O avanço na vacinação tem sido
um dos fatores principais para o combate à Covid-19. Até o momento, a
cidade já aplicou 1.936.343 doses
da vacina contra a doença, o que
representa cobertura vacinal de 96%
da população adulta com as duas
doses e de 74% com a dose de reforço. Entre as crianças de 5 a 11
anos, 62.718 já receberam a primeira
dose e 36.244 ambas as doses, o que
representa 88% e 51% de cobertura,
respectivamente. Já entre os adolescentes de 12 a 17 anos, a cobertura
é de 97% para a primeira dose e de
90% para a segunda.

Hospital Anchieta segue com dez leitos de isolamento destinados ao tratamento da doença

SAÚDE BUCAL

Unidades Básicas de Saúde recebem 15 novas cadeiras odontológicas
Em referência ao Dia Mundial
da Saúde Bucal, comemorado em
20 de março, a Prefeitura de São
Bernardo instalou 15 novas cadeiras odontológicas nas Unidades
Básicas de Saúde (UBSs), sendo
sete delas no Jardim Ipê e oito no
bairro União. A verba para aquisição dos novos equipamentos
foi concedida pelo Ministério da
Saúde, pelo bom desempenho
do município na área de Saúde
Bucal, durante a pandemia, com
a expansão das equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da
Família (ESF).
No início de 2017, o município
dispunha de apenas 40 equipes
de Saúde Bucal na ESF. Em
2019, o número aumentou para
80. Atualmente, são 111 equipes
trabalhando na cidade.
De acordo com o prefeito Orlando Morando, esta é a terceira
vez que a atual gestão investe na
compra de cadeiras odontológi-

Gabriel Inamie/PMSBC

cas, com entrega total de 97 unidades.
“Com a chegada destes novos equipamentos, estamos muito próximos
de concluir a modernização de todos
os consultórios de odontologia das
Unidades Básicas de Saúde da nossa
cidade”, detalhou Morando.
As unidades escolhidas para a instalação dos novos equipamentos somam,
juntas, total de 3.500 atendimentos de
odontologia ao mês. De acordo com o
secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple
Sobrinho, as novas cadeiras proporcionam mais conforto aos pacientes e aos
profissionais no tratamento odontológico. “Sabemos que muitas pessoas
temem o tratamento oral, por isso é
tão importante que investimentos em
equipamentos como estes sejam feitos
constantemente, reforçando nosso compromisso de que Saúde é prioridade”.
REDE DE SAÚDE BUCAL
Atualmente, São Bernardo conta
com uma rede de Saúde Bucal robusta, composta por 360 profissionais

Gabriel Inamie/PMSBC

Atualmente, rede de Saúde conta com 360 profissionais entre dentistas, auxiliares e técnicos

entre dentistas, auxiliares e técnicos,
dispostos nas 33 UBSs, três Centros

de Especialidades Odontológicas
(CEO) e no Pronto Atendimento Odon-

tológico, localizado na UPA 24h do
bairro Rudge Ramos.
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EM PAUTA

Estudo mostra impacto de alterações
genéticas em mulheres com endometriose
Pesquisa é conduzida por alunos e docentes da disciplina de Saúde Sexual,
Reprodutiva e Genética do Centro Universitário FMABC
Um estudo realizado por pesquisadores do Centro Universitário FMABC,
em Santo André, mostrou que algumas
alterações genéticas podem impactar
a fertilidade de mulheres que fazem
tratamento de reprodução assistida,
especificamente pacientes com endometriose, doença ginecológica que
afeta mais de 6 milhões de brasileiras,
segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).
O trabalho, conduzido pela estudante de Medicina Flávia Altheman
Loureiro, sob orientação da professora Bianca Bianco, calculou os
efeitos provocados por alterações
nos genes FSHR e FSHB no perfil
hormonal e nos resultados reprodutivos de um grupo de 213 mulheres
com endometriose. Os resultados
foram publicados no final de 2021

pela prestigiada revista científica
“Frontiers in Endocrinology”.
“Cerca de 40% dos casais abandonam os tratamentos de fertilização
in vitro após um único ciclo, e a variabilidade genética individual pode afetar
os resultados. Estudar e conhecer o
impacto de variantes genéticas na
estimulação ovariana pode permitir
que adaptemos a terapia com base
no genoma de cada paciente, de forma a se obter resultados positivos do
tratamento já após o primeiro ciclo”,
conta a pesquisadora.
“As variantes FSHR e FSHB eram
previamente associadas com variabilidade de níveis hormonais e com
resultados reprodutivos, mas a relação
com a endometriose não havia sido
esclarecida”, complementa a estudante. “Por isso, é essencial conhecer o

genoma da nossa população e estudar
o impacto dessas e outras variantes, de
forma a possibilitar o desenvolvimento
de novos diagnósticos, tratamentos e
medicamentos”, conclui.
O trabalho é resultado dos esforços
do grupo de professores e pesquisadores da disciplina de Saúde Sexual,
Reprodutiva e Genética do Centro
Universitário FMABC, responsável por
diversos estudos na linha de pesquisa
das alterações genômicas e sua influência na fertilidade.
Bianca Bianco é uma das discentes da disciplina, junto aos professores
Caio Parente Barbosa e Denise Christofolini. Orientadora do estudo, ela diz
que o trabalho mostra os esforços e a
importância da pesquisa para a ciência.
“Estes resultados são fruto do
investimento constante na formação

Trabalho foi realizado com grupo de 213 mulheres

de alunos desde a graduação, e da
dedicação da Pós-Graduação no
aprimoramento e desenvolvimento de
pesquisa científica de qualidade e de
nível internacional”, explica.
Também colaboraram no estudo
Carla Peluso, professora auxiliar da
disciplina de Genética; Camila Mar-

tins Trevisan, egressa do Doutorado
do Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Saúde da FMABC; Erik
Montagna, pesquisador do Programa
de Pós-Graduação em Ciências da
Saúde da FMABC; e Antonio Simone
Laganá, da University of Insubria, em
Varese, na Itália.

SOLIDARIEDADE

Pacientes do Hospital Mário Covas recebem doações de chocolate em ação de Páscoa
Pacientes e colaboradores do Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), em
Santo André, foram presenteados dias
13 e 14 de abril com diversas doações
de chocolates, em alusão à celebração
da Páscoa. As doações foram realizadas espontaneamente por familiares de
pacientes e colaboradores.
O Centro Integrado de Humanização do hospital coordenou a atividade e distribuiu as doações, sendo
respeitadas as restrições alimentares
de determinados pacientes. Foram
recebidas 130 caixas de bombons
da Sra. Thamyris, de São Paulo, e
25 caixas de bombons doadas pelo
projeto ‘Mãos que Cuidam’. As 2.325
unidades de bombons foram destinadas a colaboradores e pacientes das
unidades de internação, hemodiálise
e quimioterapia.
Já as equipes da Nutrição e da Pediatria doaram ovos de Páscoa para
distribuição nas alas de Pediatria e Psiquiatria. A ação contou com parceria
da colaboradora da Nutrição, Solange

Chocolates foram doados por familiares de pacientes e colaboradores

Miscena, que participou da atividade
fantasiada de Coelhinho da Páscoa.
MAIS DOAÇÕES
No dia 4 de abril, o HEMC recebeu a Campanha Gelatina Vermelha,
coordenada pelo Grupo Forças de
Paz - Peacekeepers. Foram doadas
milhares de caixinhas de gelatina para a
Clínica Pediátrica da unidade. Formado
por voluntários caracterizados como

super-heróis e proprietários de viaturas
policiais antigas, o grupo realiza a campanha anualmente, sendo o Hospital
Mário Covas escolhido para participar
da ação neste ano.
A ideia surgiu há 10 anos, quando
o empresário Antonio Gusman, o Papai Noel do Bem, começou a campanha em São Paulo com o objetivo de
beneficiar instituições de saúde que
oferecem tratamento oncológico para

Em outra campanha, unidade recebeu 5 mil caixinhas de gelatina
para setor de Nutrição do HEMC

crianças. No Grande ABC, essa missão
foi confiada ao grupo Forças da Paz,
que arrecadou 5 mil caixinhas de gelatina para o setor de Nutrição do HEMC.
Uma carreata de viaturas e motos
antigas, que ficaram estacionadas na
área de acesso aos ambulatórios e
de fisioterapia do hospital, marcou a
entrega da doação aos voluntários da
Pediatria e colaboradores do Centro
Integrado de Humanização da institui-

ção. O clima foi de confraternização,
com registro de fotos e participação de
integrantes das Polícias Militar e Civil
do Estado de São Paulo, Guarda Civil
Metropolitana da Capital, Guarda Civil
Metropolitana de São Caetano do Sul
e das Secretarias de Segurança e de
Mobilidade Urbana de São Caetano do
Sul. A iniciativa foi enaltecida e recebeu agradecimento do diretor-geral do
HEMC, Dr. Adilson Cavalcante.
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SAÚDE REGIONAL

Comitiva da FMABC discute campos de
estágio com a Prefeitura de São Bernardo
O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, recebeu, dia 20 de
abril, no gabinete do Executivo, a visita do reitor do Centro Universitário
da Faculdade de Medicina do ABC,
David Uip, do vice-reitor da instituição,
Fernando Fonseca, e do representante do Diretório Acadêmico do Centro
Universitário, Fernando Camelo, ao
lado de outras autoridades ligadas à
FMABC, para tratar de documento protocolado na Prefeitura que manifesta
a preocupação sobre eventual perda
de campos de estágio da faculdade
na região.
Ao lado do secretário municipal da
Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, o prefeito Orlando Morando assegurou que
esse risco não existe na cidade. Sustentou que segue plano de ampliação
do campo de estágio com o crescimento de São Bernardo no atendimento à
saúde pública e, em um próximo passo,
com a entrega do Hospital da Mulher,
cuja inauguração está prevista até o
fim deste ano. O chefe do Executivo
declarou empenho visando que essa
situação de revés não ocorra em outras
cidades, principalmente as instituidoras
da faculdade e da Fundação do ABC.

Ricardo Cassin/PMSBC

Encontro ocorreu no gabinete do prefeito de São Bernardo

A reunião foi proposta pela reitoria
da instituição. A FMABC foi instituída
em 1969, fruto do esforço conjunto
de São Bernardo, Santo André e São

Caetano para criação de uma faculdade de medicina paulista. Durante
a reunião, foi retratada a temeridade
que o vínculo, até então umbilical com

as cidades, possa ser quebrado. Os
representantes da instituição foram
categóricos que não vão admitir a perda de espaço de estágio, alegando,

inclusive, que há compromisso não só
com os alunos, mas também com o
corpo docente e demais profissionais
em prol da população.

CONTRA O “REUMATISMO”

AME Santo André dá início a atendimentos médicos em Reumatologia
Ambulatório ofertará 200 consultas por mês para casos de fibromialgia, osteoporose, artrite e artrose, entre outras doenças reumáticas
O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André deu início em
abril aos atendimentos médicos na especialidade de Reumatologia. Trata-se de projeto
que insere na estrutura do AME pacientes
com doenças crônicas, que precisam tanto
do diagnóstico quanto do tratamento, orientações e acompanhamento subsequente.
Popularmente conhecidas como “reumatismo”, as doenças reumáticas englobam
mais de 100 tipos de enfermidades, cujas
características principais são as dores nos
ossos, nas “juntas” (articulações) e nos
músculos. Entre as situações mais frequentes estão a artrite e a artrose, osteoporose
e fibromialgia, entre outras.
“Fizemos trabalho inovador de matriciamento com as regulações municipais e
identificamos que a região do ABC é carente
do serviço de Reumatologia. Em 2019, antes da pandemia, a demanda era de 6.035

pacientes sem referência regional”, informa o
gerente administrativo do AME Santo André,
Dagoberto Gomes de Moura.
Ao todo serão ofertadas 200 consultas em
Reumatologia por mês no AME. “Receberemos
o paciente com a hipótese diagnóstica. Ele será
avaliado, diagnosticado e tratado. A partir da
alta médica, ele será encaminhado para uma
Unidade Básica de Saúde (UBS) com o plano
terapêutico individualizado, que contemplará
orientações ao médico da UBS, parâmetros
de seguimento e necessidade de reavaliação
do especialista”, detalha o gerente médico do
AME Santo André, Dr. Rodrigo Mota.
As vagas para as consultas de Reumatologia serão reguladas pela Central de Regulação
de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), do
Governo do Estado. Dessa forma, os pacientes devem procurar atendimento na Unidade
Básica de Saúde mais próxima da residência,
que estará apta a acessar as vagas do AME

Santo André através das regulações municipais.
ALTA PREVALÊNCIA
Estima-se que mais de 15 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de problema
reumático. As articulações, a musculatura e os
ossos estão no topo da lista das regiões mais
afetadas – por isso, muitas vezes as doenças
reumáticas são confundidas com problemas
ortopédicos. Contudo, o reumatismo também
pode acometer outros órgãos, entre os quais
os rins, o coração, a pele e os pulmões.
Dores ósseas, articulares ou musculares
que surgem sem motivo aparente, acompanhadas ou não por fraqueza, febre, emagrecimento
e lesões na pele, devem acender o sinal de
alerta para a procura do médico reumatologista,
que é o especialista nesse tipo de atendimento.
Quanto mais cedo o diagnóstico do reumatismo,
melhores as chances de sucesso do tratamento
e da restituição da qualidade de vida.

Freepik
Gabriel Inamie/PMSBC

Principais características das doenças
reumáticas são as dores nos ossos, nas
“juntas” (articulações) e nos músculos
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REABILITAÇÃO

Rede Lucy Montoro de Diadema realiza
primeira entrega de órteses e próteses
Ao todo, 11 pacientes receberam itens como bengalas, cadeiras de rodas para banho e cadeiras de rodas tradicionais
A Rede de Reabilitação
Lucy Montoro de Diadema,
gerenciada pela Fundação do
ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo,
realizou a primeira entrega de
órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. A ação
ocorreu no fim de fevereiro e
beneficiou 11 pacientes atendidos pelo serviço. Os custos
das OPMs estão previstos no
contrato de gestão, sendo, inclusive, umas das metas contratuais estipuladas.
As entregas foram realizadas dias 18, 21 e 23 de

fevereiro. Os pacientes receberam gratuitamente bengalas, cadeiras de rodas para
banho e cadeiras de rodas
tradicionais.
Já na Semana da Mulher,
organizada na primeira semana de março, foram realizados
grupos de orientação com pacientes e acompanhantes sobre violência doméstica e cuidados da saúde feminina, sob
aspectos físico e emocional.
As colaboradoras da unidade
também foram homenageadas
com a entrega de brindes e
chocolates.

HISTÓRICO
A unidade, que oferta atendimento a pessoas com deficiências físicas ou visuais, abriu
as portas em 20 de setembro
de 2021 com 40 colaboradores das áreas de medicina,
enfermagem, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, serviço
social, educação física, terapia
ocupacional, além da equipe
administrativa, de higienização
e segurança. A capacidade
de atendimento é de cerca de
3.250 sessões terapêuticas e
consultas mensais com equipe
multidisciplinar.

Equipe assistencial da unidade com uma das pacientes beneficiadas

OPORTUNIDADE

SAÚDE AMBIENTAL

FUABC recebe doações
de máscaras de silicone
e filtros bacterianos

Unidades da FUABC debatem
sustentabilidade na Saúde com especialista

Entrega foi realizada pela empresa Silicomed, de São Bernardo

A Fundação do ABC recebeu neste mês a doação
de 330 filtros bacterianos e 106 máscaras de silicone
da empresa Silicomed, com sede em São Bernardo do
Campo, que atua na fabricação e desenvolvimento de
produtos hospitalares. Ao todo, a entrega totaliza 436
itens que diariamente são utilizados em hospitais e outras
unidades de saúde.
As máscaras (garras números 3 e 5) ajudam a proteger
os colaboradores da área assistencial de possíveis contaminações e transmissões. Já os filtros trocadores de calor
e umidade (HMEF) são acessórios utilizados na prevenção
de infecções cruzadas ou de possíveis microrganismos
durante o processo de ventilação mecânica dos pacientes.
A doação foi intermediada pelo Departamento de
Compras da FUABC, que está entrando em contato com
as unidades de saúde gerenciadas pela entidade para
distribuição dos itens.

Os representantes do Comitê de Gestão de Resíduos de
Serviços de Saúde e Sustentabilidade da Fundação do ABC
participaram recentemente de
reunião técnica virtual com o
professor Germano Guttler, do
departamento de Agronomia do
Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade
do Estado de Santa Catarina
(UDESC). Na oportunidade
foram debatidos diversos temas ligados à área de saúde
ambiental, como separação e
acondicionamento de resíduos,
métodos de compostagem e a
importância de estimular a conscientização sobre os assuntos
entre colaboradores e equipes.
Participaram do encontro on-line representantes
da FUABC, do Complexo de
Saúde de São Bernardo do
Campo, Complexo Hospitalar
de São Caetano do Sul, Centro
Universitário FMABC, Hospital
Estadual Mário Covas, Hospital Nardini, Hospital da Mulher,
Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Santo

André, Mauá e Santos, Atenção Básica de Itatiba, Rede de
Reabilitação Lucy Montoro de
Diadema, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) Cumbica,
de Guarulhos, e do Instituto de
Infectologia Emílio Ribas II do
Guarujá.
O professor universitário
Germano Guttler é responsável pela criação do Método Lages de Compostagem
(MLC), em referência ao nome
da cidade catarinense. O pesquisador é autor de um dos
programas de compostagem
urbana mais conhecidos do
País. Também neste mês, o
especialista fez visita técnica
ao Hospital Nardini, em Mauá,
para desenvolvimento e orientação de um projeto-piloto sobre compostagem de resíduos
orgânicos na horta da unidade.
A TÉCNICA
O processo é simples. O
professor ensina as pessoas
a fazerem, em casa, um vaso
compostor em garrafa pet de
5 litros para reciclar o próprio

Reprodução

Professor Germano Guttler, da Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC)

lixo orgânico. As camadas de
resíduos devem ser furadas,
três vezes por semana, para
receber oxigênio. Não é preciso
irrigar. Após 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.
A última análise do lixo da
cidade mostra que o programa
de compostagem que o autor
do projeto lidera conseguiu reduzir a 21% a porcentagem de
lixo orgânico enviada ao aterro
da cidade em 2020. Dez pontos
percentuais abaixo de 2019. A
técnica gera adubo de ótima
qualidade para hortas orgânicas ou jardins internos.
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REVITALIZAÇÃO

São Bernardo entrega 12 novas ambulâncias
para o Serviço de Transporte Inter-hospitalar
Com investimento de R$ 3,5 milhões, veículos 0km trarão mais conforto e segurança no traslado de pacientes de uma unidade para outra
A Prefeitura de São Bernardo entregou, dia 12 de abril, a nova frota
com 12 ambulâncias 0 km que farão o
Serviço de Transporte Inter-hospitalar
do município, sendo dez para transporte básico e duas para transporte
avançado (UTI). O investimento nos
novos veículos foi de R$ 3,5 milhões.
A entrega ocorreu na base do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU), no Centro.
Além de contar com veículos e
equipamentos de salvamento novos,
como ventiladores, monitores, desfibriladores e oxímetros, as novas
ambulâncias estarão equipadas com
tablets e rádios, que vão informatizar

os registros das fichas de atendimento
e facilitar a comunicação tanto com a
base quanto com as demais unidades, o que confere mais segurança,
conforto e tecnologia ao serviço e ao
paciente que está sendo transportado.
“Com planejamento e responsabilidade, estamos ofertando o que há de
mais moderno em transporte de pacientes e salvamento na nossa cidade. Todas as vidas importam, principalmente
quando se trata de uma urgência ou
emergência em que, quanto menor o
tempo da chegada da equipe, maior é a
eficiência do socorro. É mais um avanço entregue aos usuários do sistema
público de saúde", destacou Morando.

ITATIBA

Funcionários da Saúde são
treinados sobre combate a incêndios
e atendimento pré-hospitalar

As transferências do Serviço de
Transporte Inter-hospitalar são solicitadas pelas unidades de origem do
paciente, como as Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) e os hospitais da
rede municipal. “A regulação ocorre no
centro integrado de regulação médica.
Lá são realizadas as priorizações por
médicos, com critério técnico e score. O acionamento das ambulâncias
segue essa priorização”, explicou o
secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho. De acordo com Reple,
as ambulâncias são trocadas a cada
dois anos. Ou seja, desde 2017, esta é
a segunda troca de ambulâncias com
veículos totalmente 0 km.

Gabriel Inamine/PMSBC

Desde 2017, é a segunda troca completa da frota de ambulâncias

PROMOÇÃO À SAÚDE

Unidade de Saúde de Itatiba faz busca ativa de
pacientes diabéticos e hipertensos

Curso foi ministrado no quartel do Corpo de Bombeiros do município

Colaboradores da Fundação
do ABC e da Secretaria Municipal
de Saúde que atuam nas unidades
de Saúde de Itatiba, no interior de
São Paulo, participaram em 1º de
abril de treinamento sobre combate a incêndios e Atendimento
Pré-Hospitalar (APH). O curso foi
ministrado no Quartel do Corpo
de Bombeiros do município, com
intermediação de técnicos do Serviço Especializado em Segurança
e Medicina do Trabalho (SESMT)
da Central de Convênios - FUABC.
Foram abordados conteúdos
teóricos e práticos sobre temas sen-

síveis, entre os quais: acionamento
do 193; trotes; classificação e comportamento do fogo; métodos de extinção; uso de extintores; abandono
de áreas de risco; retirada de vítimas;
riscos do gás liquefeito de petróleo,
o GLP; como agir em casos de paradas cardiorrespiratórias; manobras
de engasgos; hemorragias; tipos de
queimaduras; epilepsia; convulsões,
entre outros assuntos.
Outro treinamento sobre o
tema foi realizado no dia 8 de abril.
Os demais estão agendados para
os dias 29 de abril e 6 de maio,
no mesmo local, das 13h às 17h.

Equipe da USF Jardim das Nações

Em 9 de abril, a unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Júlio
Romanin, no bairro Jardim das Nações, em Itatiba, interior do Estado,
promoveu o “1º Sabadão de Saúde
Nações”. Gerenciada pela Fundação
do ABC, a unidade realizou a busca
ativa de 30 pacientes diabéticos e/ou
hipertensos, por meio de trabalho feito
por agentes comunitários de saúde
do bairro. O objetivo é qualificar a
assistência aos pacientes a partir de
estratégias de prevenção e promoção
à saúde destinadas à comunidade.
Foram realizadas as aferições de
sinais vitais dos pacientes (frequências cardíaca e respiratória, pressão

arterial e temperatura), avaliação do
nível glicêmico, orientações sobre
alimentação saudável, pé diabético,
avaliação bucal, capoterapia (vertente
da capoeira), além do fornecimento de
consulta com a equipe médica e de
enfermagem da unidade.
ENTREGA DE ENXOVAIS
Dia 29 de março foi realizado o encontro mensal das gestantes de Itatiba
para a entrega de novos kits de enxovais. O projeto “Meu Bebê” é desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade
do município, em parceria com as secretarias de Saúde e Ação Social, Trabalho
e Renda. A iniciativa contempla as ges-

tantes em situação de vulnerabilidade
social que realizam acompanhamento
de pré-natal nas unidades de Saúde.
Atualmente, a FUABC gerencia 19 equipes de Saúde na cidade.
Na ocasião foram realizadas rodas
de conversa com gestantes e parceiros
presentes, além da abordagem de temas
como amamentação (preparo durante o
pré-natal, benefícios, cuidados com as
mamas e sinais da “pega” correta) e prevenção ao engasgo em recém-nascidos.
A entrega dos enxovais às famílias foi
organizada, de modo voluntário, pelo
Centro de Assistência Social Santa Rita
de Cássia, entidade popularmente conhecida como Oficina de Santa Rita.
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