
O Centro Universitário FMABC inaugurou em 4 de maio um novo espaço de estudos com nove salas de aula totalmente novas e equipadas.  
A cerimônia foi guiada pelo reitor, Dr. David Uip, e contou com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais, incluindo o prefeito de  

São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, e o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn. Vereadores da região também prestigiaram  
a inauguração, além do presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes. Pág. 05
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Com autoridades municipais e estaduais,
FMABC inaugura novas salas de aula
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MUTIRÃO

Santo André realiza força-tarefa  
de oftalmologia e ortopedia

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

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

Instituições Gerenciadas: Centro Universitário 
Faculdade de Medicina do ABC (FMABC); Hospi-
tal Estadual Mário Covas (Santo André); Hospital 
da Mulher de Santo André; AME (Ambulatório 
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 Ges-
tão São Mateus/SP; Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes; Rede de Reabilitação Lucy Montoro 
de Diadema; e Central de Convênios.

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

QUEM SOMOS

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

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

Ação contempla cerca de 4 mil atendimentos previamente agendados

A Prefeitura de Santo André ini-

ciou, dia 30 de abril, mais uma impor-

tante força-tarefa do programa Saúde 

Fila Zero. Desta vez, os esforços são 

para normalizar a fila de espera por 

consultas com as especialidades de 

oftalmologia e ortopedia.

Com a ação, a expectativa é aten-

der cerca de 4 mil pessoas em quatro 

sábados. Os beneficiados pelo progra-

ma foram previamente agendados, 

respeitando a ordem cronológica da 

fila de espera.

“Seguimos nesta retomada dos 

atendimentos da Saúde com mutirões 

para zerar a demanda reprimida por 

consultas e procedimentos. Um gran-

de esforço para normalizar os atendi-

mentos neste pós-pandemia”, destaca 

o prefeito Paulo Serra.

As consultas são realizadas nos 

Centros de Especialidades da Rua 

Joaquim Távora e no Centro Hospi-

talar Municipal (CHM). Moradora da 

Vila Metalúrgica, a aposentada Ivany 

Terrabuio passou por consulta com 

oftalmologista no dia 30. “Gostei muito 

do mutirão. Está ajudando a mim e 

também a outras pessoas. Aprovei o 

atendimento. Achei muito bom”, disse.

“O objetivo não é somente reduzir 

as filas, mas oferecer atendimento 

de qualidade à nossa população e 

compensar o atraso imposto pela pan-

demia. Os munícipes já sairão das 

consultas com encaminhamentos 

em mãos e terão exames e proce-

dimentos marcados no mesmo dia. 

É um grande esforço para realizar 

quase 4 mil atendimentos, durante 

quatro sábados seguidos, em duas 

especialidades importantes que são 

oftalmologia e ortopedia”, explica o 

secretário de Saúde, José Police Neto.

Atendimentos integram esforços do programa Saúde Fila Zero

Consultas foram realizadas em Centros de Especialidades e no CHM

Fotos: PSA/Helber Aggio

FILA ZERO
Neste ano outras forças-tarefas 

foram feitas. A Secretaria de Saúde 

realizou no início de abril cerca de 

5 mil procedimentos, entre con-

sultas com clínico geral, pediatra, 

ginecologista e exames de eletro-

cardiograma e Papanicolau nas 32 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 

do município.

Em março foram realizados 

2.100 procedimentos, sendo 1.500 

atendimentos em ortopedia, 500 

em dermatologia, 100 pequenas 

cirurgias, além de uma cirurgia ba-

riátrica de um paciente preparado 

pelo Núcleo de Obesidade que já 

era acompanhado há dois anos. 
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Unidade do Governo do Estado está localizada no Belenzinho, na Zona Leste da Capital

Fundação do ABC assume Pronto-Socorro e  
UTI do Hospital Infantil Cândido Fontoura

A Fundação do ABC sagrou-se 
vencedora do chamamento público 
do Governo do Estado de São Pau-
lo destinado à implantação e geren-
ciamento do serviço de Urgência e 
Emergência Pediátrica (Pronto-So-
corro Pediátrico) e de uma Unidade 
de Terapia Intensiva Pediátrica com 
10 leitos no Hospital Infantil Cândido 
Fontoura (HICF), na Capital. A homo-
logação do resultado foi publicada 
em 14 de maio no Diário Oficial do 
Estado. O valor mensal estimado do 
contrato é de R$ 674.043,26 para o 
período de 12 meses, perfazendo o 
valor total de R$ 8.088.519,11.

Classificado como serviço de 
porta aberta, o Pronto-Socorro (PS) 
Pediátrico está localizado no piso 
térreo hospital. É composto por 
recepção, 2 salas de triagem para 
acolhimento de enfermagem e clas-
sificação de risco, 1 sala de inalação, 
sala de emergência com 2 leitos, 2 
salas de procedimentos e poltronas 
de medicação, além de 19 leitos de 
retaguarda e observação, sendo 2 
isolamentos.

O serviço presta atendimento re-

solutivo e qualificado aos pacientes 
acometidos por quadros agudos ou 
agudizados de natureza clínica-ci-
rúrgica. Contempla desde o primeiro 
atendimento, realizando a investi-
gação diagnóstica inicial e os pro-
cedimentos cirúrgicos necessários. 
Além disso, deve manter pacientes 
em observação por até 24 horas para 
elucidação diagnóstica ou estabili-
zação clínica. Aqueles que não têm 
suas necessidades resolvidas no 
ambiente do PS são direcionados 
à continuidade do cuidado por meio 
da Central de Regulação de Ofertas 
de Serviços de Saúde (CROSS), do 
Governo do Estado.

Por sua vez, a UTI Pediátrica 
destina-se aos cuidados críticos, 
com 10 leitos operacionais equipa-
dos e estruturados para a assistência 
especializada em nível de Terapia 
Intensiva. O local recebe pacientes 
de zero a 18 anos, ou até 21 anos 
no caso de crianças com deficiência.

ATENÇÃO PEDIÁTRICA
O Hospital Infantil Cândido Fon-

toura, popularmente conhecido como 

AMPLIAÇÃO

Contrato prevê implantação e gerenciamento do PS Pediátrico e de uma UTI Pediátrica

Foto: Google Street View

Emílio Ribas do Guarujá reúne 200 participantes no 16º Ciclo de Palestras
O Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas II - Baixada Santista  
(IIER-II), gerenciado pela Funda-
ção do ABC em parceria com o 
Governo do Estado, promoveu em 
6 de maio o 16º Ciclo de Pales-
tras. O evento recebeu cerca de 
200 pessoas, entre estudantes e 
profissionais da área da Saúde da 
região da Baixada Santista.

A abertura foi realizada pelo di-
retor técnico do IIER-II, Dr. Gustavo 
Vinícius Pasquarelli Queiroz, que 
falou da importância da retomada 
dos Ciclos de Palestras. Desde 
fevereiro de 2020 os eventos não 
ocorriam devido à pandemia de 
Covid-19. O tema “Doenças Negli-

RETOMADA

genciadas” foi escolhido pela necessi-
dade de debater sobre doenças com 
quadros clínicos parecidos, que, se-
gundo o diretor, muitas vezes não são 
diagnosticadas de maneira adequada, 
principalmente durante a pandemia.

O evento contou com a presença 
da prefeita em exercício do município 
de Guarujá, Dra. Adriana Machado. 
Também médica, a gestora reforçou o 
quanto é importante que profissionais 
participem de atividades como essa.

Os palestrantes, Dr. Marcos Viní-
cius da Silva, a enfermeira Ana Cleia 
Justo Lourenço, e o docente Dr. Gabriel 
Zorello Laporta, pesquisador do Centro 
Universitário Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC), falaram, respec-

tivamente, sobre os assuntos: o 
que houve na chamada “órbita 
da Covid-19”; os impactos que a 
pandemia causou no controle da 
tuberculose; e a complexidade da 
dinâmica de transmissão da malá-
ria na Mata Atlântica. Por fim, parti-
ciparam de uma roda de conversas 
e responderam dúvidas da plateia.

Todos os participantes recebe-
ram certificados. Já os alimentos 
arrecadados como ingresso foram 
doados ao Fundo Social de Soli-
dariedade do Guarujá. Os vídeos 
das palestras estarão disponíveis 
no site www.emilioribasbs.org.br e 
o próximo Ciclo de Palestras está 
previsto para agosto deste ano.O diretor técnico do IIER-II, Dr. Gustavo Vinícius Pasquarelli

Hospital Cândido Fontoura, está loca-
lizado na rua Siqueira Bueno, 1.757, 
no Belenzinho – Zona Leste de São 
Paulo. Especializado no atendimento 

de crianças e adolescentes, oferece 
atendimento médico-hospitalar de mé-
dia complexidade, com pronto atendi-
mento 24 horas, internação hospitalar, 

ambulatório de especialidades pediá-
tricas, além de cirurgias de pequeno 
e médio portes, UTI pediátrica, UTI 
neonatal e berçário externo.
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‘Coleta do Bem’ e ‘Páscoa Solidária’ uniram colaboradores em favor de causas sociais

Fundação do ABC encerra abril com  
doações em campanhas solidárias

O Departamento de Projetos, 
Qualidade e Sustentabilidade da Fun-
dação do ABC realizou no mês de abril 
a entrega das arrecadações de duas 
campanhas socioambientais promo-
vidas pela entidade. Ambas tiveram 
como objetivo promover o reconhe-
cimento e a integração dos colabo-
radores, consolidar novas parcerias 
e ampliar a solidariedade institucional. 

Por meio da campanha “Coleta do 
Bem” foram coletados lacres e tampi-
nhas plásticas para instituições que 
trocam os itens por subsídio financeiro 
para manutenção de projetos ligados 
à saúde animal e para aquisição de 
cadeiras de rodas para pessoas com 
deficiências. Em dois meses, foram 
arrecadados 20 quilos do material. “Isso 
só foi possível graças ao engajamento 
de todos os colaboradores que levam o 
projeto a sério e contribuem segregan-
do o material em casa e no ambiente de 
trabalho”, disse a gerente corporativa 
de Projetos, Qualidade e Sustentabili-
dade da FUABC, Gleice Girotto.

Alguns colaboradores se destacam 
pelo compromisso socioambiental. É 
o caso da analista financeira Marcela 
Rodrigues Guerra, que realiza a cole-
ta de tampinhas plásticas há mais de 

dois anos de forma interna na sede 
administrativa da Central de Convênios, 
localizada no prédio da FUABC, e di-
reciona as arrecadações para um dos 
pontos de coleta da ONG Humanimal, 
que abriga e cuida de cães abandona-
dos na região do ABC Paulista.

Este ano o projeto foi reestrutu-
rado e passou a atender e apoiar a 
Campanha Permanente de Lacres e 
Tampinhas Solidárias da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) de Santo 
André, idealizado e coordenado pela 
Dra. Silvia Gimenes, que troca as 
tampinhas e lacres por cadeiras de 
rodas. O desafio do projeto é grande. 
Para conseguir uma cadeira de rodas 
é necessário juntar aproximadamente 
350 quilos de tampinhas plásticas ou 
100 quilos de lacres de latinhas de 
alumínio, reforçando a importância 
do apoio da FUABC.

PÁSCOA SOLIDÁRIA
A segunda campanha promovida 

pela FUABC, a “Páscoa Solidária - Doe 
uma caixa de Bis e faça uma criança 
feliz”, trouxe alegria para 44 crianças 
em situação de vulnerabilidade social 
no mês de abril. As doações foram 
entregues ao “Projeto Independente 

Amigo que Faz”. Trata-se de um grupo 
de voluntários que ajuda comunida-
des no município de Santo André com 
doações de cestas básicas, roupas, 
brinquedos, itens de higiene, além de 
organizar festas comemorativas para 
as crianças. Neste projeto destaca-
-se a atuação da analista de admi-
nistração de pessoal da Central de 
Convênios, Taiane Paladino. Há mais 
de dois anos a colaboradora ajuda o 
projeto a levar conforto e dignidade 
para quem mais precisa.

“A Fundação do ABC entende sua 
responsabilidade e importância como 
agente social na transformação da 
sociedade. Nossa meta é consolidar 
a entidade como uma das principais 
instituições de Saúde do País, reco-
nhecida pelo seu modelo de gestão 
sustentável. Para isso, acreditamos, 
apoiamos e incentivamos todos os 
colaboradores a atuarem de forma 
consciente e responsável com o meio 
ambiente e as comunidades locais, so-
mando boas práticas e compartilhando 
respeito e solidariedade conforme as 
premissas dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) da Agenda 
2030 da ONU (Organização das Na-
ções Unidas)”, disse Gleice Girotto.

MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Hospital Nardini 
presenteia pacientes em 

ação de Páscoa
Nos dias 12 e 13 de abril, o 

Hospital Nardini, em Mauá, promo-
veu ação de Páscoa para pacien-
tes da Pediatria e colaboradores. 
A iniciativa foi organizada por 
internos do 10º semestre do cur-
so de Medicina da Universidade 
Nove de Julho (UNINOVE), cam-
pus Mauá. A ação também teve 
apoio de estudantes de outros se-
mestres e foi supervisionada pelas 
médicas preceptoras Dra. Amélia 
Griciunas Werner Cesar, coorde-
nadora do setor de Pediatria, além 
da Dra. Julieta Nascimento.

Os internos Mateus de Jesus 
Souza, Yasmin Abrantes, David 
Freitas e Beatriz Trevisan Magri 

se fantasiaram de Coelhinho da 
Páscoa e distribuíram 150 kits com 
doces e chocolates para colabo-
radores e crianças internadas na 
Pediatria. Os pacientes foram se-
lecionados de acordo com quadro 
clínico e orientações da equipe 
de Nutrição. 

“Com essa ação, estes futuros 
profissionais médicos trouxeram 
às crianças um momento de dis-
tração, alegria e a humanização 
que se faz necessária para quem 
atua na área da Saúde”, disse a 
enfermeira Claudia Maria da Sil-
va, coordenadora do Núcleo de 
Ensino, Pesquisa e Educação 
Permanente (NEPEP) do hospital.

HUMANIZAÇÃO

Coelhinho da Páscoa distribuiu kits de chocolates para pacientes e colaboradores

Lacres e tampinhas plásticas são coletados por meio da campanha “Coleta do Bem”
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MODERNIZAÇÃO

O espaço é resultado de uma obra que durou aproximadamente seis meses e recebeu investimento de aproximadamente R$ 3 milhões

Com autoridades municipais e estaduais, 
FMABC inaugura novas salas de aula

O Centro Universitário FMABC, 
em Santo André, inaugurou na ma-
nhã de 4 de maio um novo espaço 
de estudos com nove salas de aula 
totalmente novas e equipadas. A 
cerimônia foi guiada pelo reitor do 
Centro Universitário, Dr. David Uip, e 
contou com a presença de diversas 
autoridades municipais e estaduais, 
incluindo o prefeito de São Caetano 
do Sul, José Auricchio Júnior, e o se-

cretário de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn. Vereadores da região 
também prestigiaram a inauguração, 
além do presidente da Fundação do 
ABC, Dr. Luiz Mario Pereira de Souza 
Gomes.

O novo prédio é resultado de uma 
iniciativa do Centro Universitário para 
otimizar tanto a estrutura física quanto 
as produções acadêmicas da institui-
ção. Os recursos para a obra vieram 

do próprio caixa da entidade e de 
doadores que reconheceram o papel 
importante dela na região, como as 
famílias Safra, Klabin e Lafer. A família 
Setti Braga, mais uma das apoiadoras 
do projeto, esteve representada no 
evento pela empresária Bia Braga.

O novo parque de estudos tem 
mais de 800 m² de área e as novas 
salas estão equipadas e moderniza-
das para receber o alto volume de 

estudantes da instituição, que desde 
o início deste ano passou a oferecer 
11 cursos de graduação.

Dentre os novos espaços para 
estudo, seis têm capacidade para 70 
alunos, um para 84 alunos e outras 
duas salas com espaço para 62 alunos 
cada. Duas das salas também têm 
divisórias retráteis, permitindo que se 
tornem um espaço único com capaci-
dade para 132 estudantes.

Dr. David Uip, infectologista e 
reitor do Centro Universitário, des-
taca que este tipo de investimento 
é necessário para desenvolver a 
saúde local. “Caminhamos sempre 
para aumentar as oportunidades de 
estágios, possibilidades de pesquisas 
científicas e espaços modernizados. 
Só é possível melhorar a nossa saú-
de quando se forma profissionais e 
pessoas melhores”.

Ao todo são nove salas de aula totalmente novas e equipadasEvento teve presença do secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, entre outras autoridades

Fotos: Divulgação

Comitiva da FMABC entrega manifesto em reunião com prefeito de Santo André
Na manhã de 26 de abril, acon-

teceu na sede da Prefeitura de Santo 
André um encontro entre uma comi-
tiva de integrantes do Centro Uni-
versitário FMABC e representantes 
da Saúde e da gestão municipal, in-
cluindo o secretário de Saúde José 
Police Neto e o prefeito Paulo Serra.

Durante o encontro, a comitiva 
entregou ao mandatário municipal um 
documento manifestando preocupa-
ções referentes à situação da forma-
ção 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 Santo An-
dré representa todos os setores da 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

comunidade acadêmica da instituição, 
incluindo docentes, alunos, funcionários 
e colaboradores, preocupados em asse-
gurar o direito de continuar atuando como 
referência principal para assistência, en-
sino, pesquisa e extensão em saúde na 
região do ABC paulista, por meio da ma-
nutenção do Centro Universitário FMABC 
à frente dessas operações.

Os participantes do manifesto 
ressaltaram o serviço de excelência 
prestado pela FMABC há mais de 50 
anos, e detalharam possíveis pro-
blemas que poderiam decorrer caso 
organizações de fora do Grande ABC 
passem a administrar demais serviços 
de saúde e aconteça uma ruptura nos 
acordos históricos entre as prefeituras 

O reitor do Centro Universitário 
ressaltou que as propostas e po-
sicionamentos feitos pelo prefeito 
durante o encontro serão analisa-
das pelo Conselho Universitário, 
órgão máximo da instituição.

Grupo da FMABC que visitou a Prefeitura de Santo André representa todos os setores da comunidade acadêmica da instituição

Divulgação

e o Centro Universitário, impactando 
severamente a população da região.

Durante a conversa, o prefeito Paulo 
Serra destacou a importância de manter 
a solidez de instituições como o Centro 
Universitário e o papel importante que 

a FMABC tem desempenhado na for-
mação de profissionais e atendimento 
de saúde há décadas, além de sugerir 
a criação de um termo de compromisso 
para garantir as vagas de estágio aos 
alunos da instituição.
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Unidade recebeu troféu de “Entidade Valorosa e Parceira”, entregue pelo SindHosp

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes é  
homenageado pelo combate à Covid-19

Hospital Anchieta celebra  
dois anos com retomada de  

tratamentos oncológicos

O Hospital Municipal de Mogi das 
Cruzes (HMMC) foi homenageado re-
centemente pelo SindHosp, premiado 
com o troféu de “Entidade Valorosa 
e Parceira”. A honraria está sendo 
entregue desde o final do ano passado 
a instituições com atuação destacada 
no combate à Covid-19. Considerado 
o maior sindicato patronal da América 
Latina, o SindHosp é o sindicato que 
representa hospitais, clínicas, labo-
ratórios e demais estabelecimentos 
de saúde no Estado de São Paulo.

O HMMC foi selecionado para a 
premiação em função da participa-
ção nas pesquisas do sindicato e “por 
manter a qualidade do trabalho, com 
assistência humanizada, durante a 
pandemia de Covid-19”.

“Reconhecemos que o seu es-
tabelecimento de saúde foi funda-
mental para salvar vidas e contri-
buir com importantes informações 
sobre a pandemia em São Paulo”, 
observou o presidente do Sindhosp, 
Francisco Balestrin.

Para a diretora-geral do HMMC, 

Heloisa Molinari Calderon, o troféu 
representa o reconhecimento do 
trabalho e dos esforços de todos os 
colaboradores do Hospital, que desde 
o início da pandemia é a referência 
municipal para casos de Covid-19. 
Até o começo de maio deste ano, Mogi 
das Cruzes registrou mais de 53,3 mil 
casos positivos da doença.

“Exatamente há 2 anos, em maio 
de 2020, o Hospital Municipal era trans-
formado em Centro de Referência do 
Coronavírus. Com o avanço da pan-
demia, a unidade precisou ser com-
pletamente readequada para receber 
exclusivamente pacientes de Mogi e 
da região do Alto Tietê com Covid-19. 
Abrimos um pronto atendimento para 
casos suspeitos da doença, além de 
176 leitos, sendo 76 de Terapia Inten-
siva (UTI) e 100 de Enfermaria. Somen-
te no primeiro ano de funcionamento, 
contabilizamos 39 mil atendimentos e 
2.300 internações, com mais de 650 
profissionais envolvidos na assistên-
cia”, lembra Heloisa Calderon.

De acordo com a diretora-geral, 

Primeiro equipamento de referên-
cia para o atendimento de pacientes 
com a Covid-19 de São Bernardo, o 
novo Hospital Anchieta completou dia 
30 de abril dois anos de reabertura, 
com a retomada dos tratamentos 
oncológicos – função exercida antes 
da pandemia. Em visita à unidade de 
Saúde, o prefeito Orlando Morando 
celebrou a nova transição da unidade, 
que conta ainda com o primeiro apare-
lho de radioterapia pública municipal 
da região do Grande ABC.

O chefe do Executivo ressalta que 
as 3.041 vidas salvas no equipamento 

durante o período dedicado ao trata-
mento exclusivo de pacientes com 
Covid-19 são um importante legado 
para esta nova fase de retomada do 
tratamento oncológico, ainda mais efi-
ciente com o novo equipamento de 
combate ao câncer. O serviço integra 
projeto de expansão nacional e foi 
viabilizado pela Prefeitura junto ao 
Ministério da Saúde, com investimento 
de R$ 10 milhões.

“É uma sensação de trabalho 
cumprido. Nesta data, fiz questão 
de vir até o Anchieta cumprimentar 
todos os profissionais de Saúde, que 

tanto se dedicaram no período de 
pandemia e que agora continuam no 
combate diário pela vida dos pacien-
tes oncológicos em nossa cidade”, 
destacou Morando.

TRATAMENTO ONCOLÓGICO
Todo o tratamento oncológico 

ofertado pela Prefeitura volta a ser 
executado pelo Hospital Anchieta. 
Durante a pandemia, os atendimen-
tos vinham sendo realizados no 
Hospital de Clínicas, com exceção 
da radioterapia. O município oferta 
em média 800 consultas oncológicas 

Amanda Corrêa, Heloisa Molinari Calderon, Dra. Margarete Lima e Sadao Goto durante a entrega da premiação do SindHosp ao HMMC

Unidade salvou 3.041 vidas durante o período dedicado ao tratamento de pacientes com Covid-19

PREMIAÇÃO

REFERÊNCIA

os picos de atendimento ficarão para 
sempre na memória. “Tivemos taxas 
de ocupação que chegaram a 120%. A 
rotina era muito intensa e os profissio-
nais trabalhavam no limite. Não tenho 
palavras para agradecer o empenho 

e a dedicação das equipes. Todos 
deram o melhor de si e, graças a essa 
união, conseguimos atingir nosso ob-
jetivo maior, de salvar vidas”.

A entrega do troféu de “Entidade 
Valorosa e Parceira” ocorreu em 25 de 

março, realizada pelo representante 
regional do SindHosp, Sadao Goto. 
Participaram a diretora-geral do HMMC, 
Heloisa Molinari Calderon, a diretora 
assistencial, Amanda Corrêa, e a di-
retora técnica, Dra. Margarete Lima.

mensais, 700 sessões de quimiote-
rapia e outras 500 de radioterapia. 
“Ofertar a radioterapia no mesmo 
local dos demais tratamentos é um 
diferencial muito importante para o 
paciente oncológico. O serviço fica 
mais humanizado e mais eficiente”, 
ressaltou o secretário de Saúde, Dr. 
Geraldo Reple Sobrinho.

LEITOS COVID-19
Uma ala de isolamento ainda está 

mantida no hospital, com cinco leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ou-
tros cinco de enfermaria para o tratamen-
to de pacientes com Covid-19. Durante 
o período de pandemia, os 100 leitos do 
Hospital Anchieta ficaram dedicados ex-
clusivamente ao tratamento da doença.

PMSBC/Gabriel Inamine
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Oftalmologia da  
FMABC é premiada em  

congresso mundial

Hospital da Mulher e CHM de Santo André presenteiam pacientes mães

Encontro na cidade de Denver reuniu cerca de 11 mil participantes de vários países do mundo

Cerca de 100 mães internadas ou que acompanhavam os filhos internados foram homenageadas por grupo de voluntárias no Dia das Mães

Na primeira quinzena de maio, a ci-
dade de Denver, nos Estados Unidos, foi 
palco do congresso anual da Associação 
para Pesquisa em Visão e Oftalmologia 
(ARVO). O encontro reuniu cerca de 
11 mil participantes de vários países 
do mundo, entre eles o oftalmologista 
brasileiro Renato Leça, professor do 
Centro Universitário FMABC.

Leça foi convidado para repre-
sentar a disciplina de Oftalmologia 
da instituição no congresso, graças a 
um trabalho científico realizado pela 
equipe correlacionando o ceratocone 
aos baixos níveis de vitamina D nas 
lágrimas, um tema até então inédito 
na literatura médica.

A pesquisa é uma das 8 mil 

apresentadas no congresso. Devi-
do ao interesse no tema, o serviço 
de Oftalmologia da FMABC recebeu 
um convite para participar do evento, 
sem custos.

Este é o quarto ano consecutivo 
em que a disciplina de oftalmologia 
do Centro Universitário FMABC é 
premiada no congresso, considerado 
o principal evento do mundo dentro 
da área da Oftalmologia. Em 2019, a 
equipe recebeu o prêmio “Hot Topic” 
por um outro trabalho envolvendo o 
estudo das lágrimas.

“É gratificante poder representar a 
instituição e apresentar trabalhos cien-
tíficos em congressos deste tipo, pois 
eles permitem o intercâmbio de ideias 

com pesquisadores e profissionais 
de várias partes do mundo, além da 
nossa atualização em diversos temas 
da área oftalmológica”, conta Renato.

Ele explica ainda que o convite 
para o evento e as premiações nos 
congressos demonstram a capacida-
de da equipe no Centro Universitário. 
“Isso mostra que nossas condições 
de pesquisa são muito boas, pois 
estamos apresentando trabalhos no 
mesmo espaço que as principais uni-
versidades do mundo”, explica Re-
nato, que agradeceu Vagner Loduca 
e Fernando Fonseca, responsáveis 
pelo serviço de Oftalmologia e pelo 
Laboratório de Análises Clínicas da 
FMABC, respectivamente.

Integrantes da Associação dos 
Voluntários da Saúde de Santo An-
dré (AVSSA), conhecidas como “ro-
sinhas”, e do grupo Naninhas do Riso, 
estiveram no Hospital da Mulher e no 
Centro Hospitalar Municipal (CHM) na 
semana do Dia das Mães para entre-
gar lembrancinhas às mães internadas 
e também às que acompanhavam os 
filhos internados.

“Atendimento humanizado, 
cuidado e acolhimento nos nossos 
hospitais para garantir um Dia das 
Mães especial para as nossas pa-
cientes e para as mães que acom-
panham os filhos em recuperação 
nestas unidades. Uma forma de ho-
menagear e de dar apoio”, destaca 
o prefeito, Paulo Serra.

Cerca de 100 mães foram pre-
senteadas com toalhas de banho e 
com naninhas para os bebês. Janayna 
Losano, de 18 anos, mãe da pequena 
Luna, foi uma delas. A jovem recebeu 

INTERNACIONAL

ACOLHIMENTO

Oftalmologista Renato Leça representou a FMABC no Congresso

Ação do grupo Naninhas do Riso no Hospital da MulherAs ‘Rosinhas’, durante ação realizada no CHM

Divulgação/FMABC

PSA / Helber AggioPSA/Angelo Baima

os presentes com lágrimas nos olhos 
e contou sobre a experiência que teve 
antes do nascimento da filha. “Foi uma 
semana estressante, pois não sabia 
se iria ganhar o bebê no Dia das Mães 
e deu aquela ansiedade sem saber 
se iria passar a data com a criança 
no colo ou na barriga. Foi muito legal 

a iniciativa de entregar um presente. 
Achei reconfortante e acolhedor re-
ceber essa lembrança”, comentou.

Santo André é referência em 
cuidar das pessoas. Nos últimos 
anos isso ficou ainda mais em 
evidência, seja no cuidado huma-
nizado, na entrega de diversos 

equipamentos modernizados e 
reformados pelo programa Quali-
saúde para proporcionar conforto 
aos usuários e profissionais, além 
das diversas estratégias adotadas 
para combater a pandemia.

“Estamos sempre em busca de 
proporcionar um atendimento mais 

humanizado aos nossos pacientes e 
usuários da rede de saúde. Sabemos 
da importância desse momento para 
a vida da mulher. Homenagear e aco-
lher também fazem parte do processo 
do bom atendimento que buscamos 
oferecer”, pontuou o secretário adjunto 
de Saúde, Victor Chiavegato.

O TRABALHO
O trabalho apresentado sugeriu 

que a vitamina D possa ser um indi-
cador para o diagnóstico de ceratoco-
ne, condição onde a córnea fica mais 
encurvada, prejudicando a condição 
visual do paciente e exigindo transplan-

te de córnea, em muitos casos. Nos 
casos estudados, houve diminuição 
estatisticamente significativa nos níveis 
de vitamina D no plasma dos pacien-
tes com ceratocone, e uma diminuição 
ainda mais significativa na presença 
da vitamina nas lágrimas analisadas.
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Julgada procedente, Reclamação do Departamento Jurídico da FUABC ratifica que verbas públicas da Saúde não podem ser objeto de bloqueio judicial

Fundação do ABC derruba no STF decisão 
que bloqueava quase R$ 7 milhões

A primeira turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) julgou pro-
cedente Reclamação apresentada 
pelo Departamento Jurídico da Fun-
dação do ABC (FUABC) e cassou 
decisões proferidas pelo Juízo da 1ª 
Vara Cível do Foro de Praia Grande e 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSP) que bloqueavam 
cerca de R$ 7 milhões das contas 
da entidade. Com placar de 4x1, o 
STF ratificou a tese dos advogados 
da FUABC de que verbas públicas 
da Saúde não podem ser objeto de 
bloqueio judicial.

Inicialmente, o Juízo de Praia 
Grande decidiu pela penhora de ati-
vos financeiros nas contas da FUABC, 
que alcançaram aproximadamente 
R$ 23 milhões. Por sua vez, o TJSP 
determinou a manutenção parcial do 
bloqueio, com liberação imediata de 
70% e constrição de 30% dos valores 
até o julgamento do recurso, ou seja, 
algo em torno de R$ 6,9 milhões.

A petição inicial da FUABC (RCL 
49140) foi protocolada no STF em 
agosto de 2021 pelos advogados 
Sandro Tavares e Luanderson da Silva 
Neves, sob a tese da impenhorabili-
dade de verbas destinadas à Saúde 
Pública, com base em duas decisões 
anteriores do Supremo Tribunal Fede-
ral: as ADPFs (Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental) 
484 e 664.

A sessão do Supremo Tribunal 
Federal que legitimou o posiciona-
mento da FUABC ocorreu em 26 de 
abril. “A decisão de Praia Grande e 
a manutenção parcial de 30% do blo-
queio pelo TJSP afrontam um tema 
já pacificado em decisões anteriores 
do STF sobre a impenhorabilidade 
de valores em contas vinculadas ao 
recebimento de recursos públicos. 
A procedência da Reclamação não 
é uma vitória somente da Fundação 
do ABC, mas de todo o sistema de 
Saúde e das organizações sociais, 
que passam a ter maior segurança 
jurídica para a prestação de suas 
atividades essenciais”, comemora 
o gerente corporativo Jurídico da 
FUABC, Sandro Tavares.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Os advogados da Fundação do ABC, Sandro Tavares e Luanderson da Silva Neves

AMPLA MAIORIA
A ministra Rosa Weber foi a única 

a votar pelo não provimento do agravo. 
Logo na sequência do julgamento, 
o ministro Dias Toffoli divergiu. “No 
julgamento da ADPF 484, a Corte 
reconheceu que as verbas públicas 
recebidas por entidades privadas sem 
fins lucrativos, responsáveis pela ges-
tão e execução de serviços públicos 
de cunho social, não podem ser objeto 
de bloqueio, penhora ou sequestro”.

O ministro também citou o jul-
gamento da ADPF 664. “O Plenário 
referendou a suspensão da eficácia 
das decisões judiciais que determina-
ram a constrição de verbas públicas 
oriundas do Fundo Estadual de Saúde 
em contas vinculadas a contratos de 
gestão ou termos de parceria para a 
execução de ações de Saúde Pública”.

Toffoli julgou procedente a Re-
clamação da FUABC para fins de 
cassação das decisões do Juízo de 

Praia Grande e do TJSP. O ministro 
ressaltou que as decisões das instân-
cias anteriores entenderam que se 
tratava de “penhora de faturamento” 
e discordou: “Entendo que a ordem 
de bloqueio de valores contra a Or-
ganização Social que atua na área 
de Saúde, sem a discriminação das 
contas sobre as quais recairão sua 
execução, vai de encontro à tese que 
orienta o impedimento vinculante do 
Supremo, indicado como paradigma, 
qual seja, impedir o bloqueio de recur-
sos em conta afeita exclusivamente ao 
repasse de contas públicas, com desti-
nação vinculada constitucionalmente”.

O magistrado finalizou destacando 
que a decisão de bloqueio de recursos 
deveria ocorrer somente “na identifi-
cação de contas da referida entidade, 
contas essas que não estejam vincu-
ladas ao repasse de verbas públicas 
da Secretaria de Estado da Saúde, o 
que não ocorreu, ao meu sentir, na 

hipótese dos autos”.
Terceiro a votar, o ministro Alexan-

dre de Moraes também foi favorável 
à Reclamação da FUABC. “Qual a 
origem desses bloqueios? Recursos 
públicos recebidos da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo em 
razão de contratos de gestão celebra-
dos com vistas a operacionalização 
e execução de atividades e serviços 
em unidades de saúde. O dinheiro 
destinado é para a Saúde Pública. A 
constrição desses valores por decisão 
judicial simplesmente vai impedir, vai 
diminuir 30% (decisão do TJSP), pelo 
menos, a prestação de serviços de 
saúde pública. Mais do que isso, é um 
dinheiro carimbado. Um dinheiro pre-
visto no orçamento e por isso que en-
tendo que feriu todos os precedentes 
anteriormente citados no meu voto”.

O ministro Roberto Barroso en-
tendeu que se trata do bloqueio de 
verbas que a Secretaria de Saúde 

destinou para uma organização so-
cial que presta serviços de saúde. “Os 
precedentes que nós estabelecemos 
nas ADPFs 484 e 664 impedem esse 
tipo de constrição sobre verba destina 
a organizações sociais, sobretudo as 
que atuam na área da Saúde”. O ma-
gistrado decidiu por “julgar procedente 
a Reclamação, cassar a decisão re-
clamada e determinar que outra seja 
proferida em observância ao entendi-
mento dessa Corte”.

Por fim, a ministra Cármen Lúcia 
também julgou a procedência da Re-
clamação: “Não consegui ver a clare-
za dos dados de que a parte que se 
manteve sob bloqueio (30%) fosse não 
sujeita a prestação do serviço público, 
mas, especialmente, que tivesse uma 
outra natureza que não aquela deter-
minante do impedimento do bloqueio. 
Por essa razão eu também voto no 
sentido de prover o agravo e julgar 
procedente a Reclamação”. 
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Reitor da FMABC se licencia do cargo temporariamente para integrar ações de vigilância epidemiológica,  
pesquisa, ensino e produção de novas vacinas e medicamentos

SP nomeia David Uip como secretário de Ciência, 
Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde

O reitor do Centro Universitá-
rio Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC), Dr. David Uip, se licenciou 
temporariamente do cargo para assu-
mir a Secretaria de Ciência, Pesqui-
sa e Desenvolvimento em Saúde do 
Governo do Estado de São Paulo. O 
decreto com a nomeação foi publicado 
em 13 de maio, no Diário Oficial do 
Estado. Neste período, responderá 
interinamente pela Reitoria da FMA-
BC o vice-reitor, Dr. Fernando Luiz 
Affonso Fonseca.

Com a nomeação de David Uip, 
o Governo de São Paulo contará 
com uma interface entre as insti-
tuições que atuam em pesquisa, 
inovação, na previsão de novas 
pandemias e epidemias, na estru-
turação para o seu enfrentamento 
e na tomada de decisões.

Entre as atribuições está a inte-
gração das ações e projetos do Ins-
tituto Butantan, Instituto de Saúde, 
USP (Universidade de São Paulo), 
Unicamp (Unidade Estadual de Cam-
pinas), Unesp (Universidade Estadu-
al Paulista), Univesp (Universidade 

Virtual do Estado de São Paulo), 
Famema (Faculdade de Medicina 
de Marília), SIMI (Sistema de Infor-
mações e Monitoramento Inteligente), 
Fundação Seade (Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados), IDEA-
-GOV (Hub de Inovação do Gover-
no de São Paulo), FURP (Fundação 
para o Remédio Popular), FUNCET 
(Fundo de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico), IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas), FAPESP 
(Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo) e FAMERP 
(Faculdade de Medicina de São José 
do Rio Preto).

O Comitê Científico, que prestou 
aconselhamento às decisões tomadas 
pelo Governo de São Paulo durante 
a pandemia, também fica incorporado 
à nova estrutura, e será ampliado. O 
objetivo é desenvolver políticas públi-
cas em vigilância epidemiológica e de 
saúde do Estado.

“Teremos uma rede estratégica 
de soluções em saúde que permitirá 
a otimização de instituições de reco-
nhecida excelência, mas que hoje 

SAÚDE INTEGRADA

Governador Rodrigo Garcia e o Dr. David Uip

AME Sorocaba inicia atendimentos em campanha contra catarata
O Ambulatório Médico de Espe-

cialidades (AME) de Sorocaba, ge-
renciado pela Fundação do ABC em 
parceria com o Governo do Estado, 
iniciou no mês de abril campanha con-
tra catarata promovida pela Secretaria 
de Estado da Saúde. Os trabalhos 
serão realizados até setembro.

O objetivo é agilizar o atendimento 
dos pacientes e diminuir as filas na 
especialidade de Oftalmologia. No to-
tal, serão ofertadas na unidade 1.260 
consultas (média de 210 por mês) e 
1.020 cirurgias de catarata, contem-
plando 48 municípios da região.

A oferta se dá por meio do 
Departamento Regional de Saúde 
(DRS-XVI) de Sorocaba, que faz a 

distribuição do quantitativo pactuado 
mensalmente aos municípios atendi-
dos pelo AME. Todos os pacientes 
são inseridos através da Central de 
Regulação de Ofertas de Serviços 
de Saúde (CROSS) por seus res-
pectivos municípios. O critério para 
o agendamento é a captação dos 
pacientes através do Cadastro de 
Demanda por Recurso (CDR).

Após o paciente ser inserido pelo 
município na agenda do AME Soroca-
ba será realizada a primeira consulta 
médica, quando o profissional avaliará 
a necessidade da cirurgia e solicitará 
os exames necessários para agendar 
o procedimento. As primeiras cirurgias 
ocorrerão a partir de junho.

OFTALMOLOGIA

possuem atuação isolada e sem co-
ordenação única contra pandemias, 
epidemias e combate às doenças 
infecciosas. Isso permitirá oferecer 

vigilância de alta performance, aliada 
a uma rede de pesquisa e de labo-
ratórios de saúde pública, ensino e 
produção de medicamentos e vacinas 

que proporcione a disseminação das 
melhores práticas. Ciência e prática 
se unem em benefício da população”, 
declarou Dr. David Uip.

Até setembro, serão ofertadas mais de mil cirurgias de catarata

Governo do Estado de SP
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TREINAMENTO

Unidade realizou treinamento, palestras e entregou panfletos sobre o tema

AME Santo André organiza Semana  
de Segurança do Paciente

Entre 25 e 29 de abril, o Ambula-
tório Médico de Especialidades (AME) 
de Santo André realizou diversas 
ações relacionadas à Semana de Se-
gurança do Paciente. A iniciativa visa 
reforçar as 6 metas de segurança do 
paciente, segundo a Portaria 529/2013 
que institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP), do 
Ministério da Saúde, e a RDC Nº 
36/2013, que estipula ações sobre o 
tema em serviços de saúde do País.

A unidade realizou a entrega de 
panfletos sobre o assunto, além de 
apresentar palestras e oferecer trei-
namento ao Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP). Também organizou 
uma dinâmica envolvendo os temas 
abordados. O evento foi organizado 
pelo NSP, com suporte do Serviço 
Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Tra-
balho (SESMT).

As atividades têm por objetivo 
conscientizar e reforçar a importân-
cia do cumprimento das 6 metas de 
segurança do paciente: identificar os 
pacientes corretamente; melhorar a 
efetividade da comunicação entre os 
profissionais; promover a segurança 

no uso de medicações; assegurar 
cirurgias em local de intervenção 
correto, procedimento correto, no 
paciente correto; reduzir o risco de 
infecção associada aos cuidados de 
saúde por meio da higienização das 
mãos; e reduzir o risco de lesão aos 
pacientes decorrentes de quedas e 
lesões por pressão.

No dia 26, uma técnica em segu-
rança do trabalho, junto à enfermei-
ra da equipe, percorreu os setores 
assistenciais e administrativos para 
realizar conscientização sobre a iden-
tificação correta do paciente, conforme 
diretrizes da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e protocolos internos da 
unidade. Foram distribuídos panfletos 
aos pacientes com explicações sobre 
a importância de se identificar aos pro-
fissionais de forma correta.

No dia seguinte, foi realizada 
uma dinâmica com uma árvore feita 
de bexigas. No interior delas havia 
uma pergunta relacionada às 6 me-
tas de segurança. O colaborador 
estourava uma bexiga e respondia 
à pergunta. 

Em 27 de abril, foi organizado um 
treinamento para o NSP, que consistia 

Ações reforçaram as 6 metas de segurança do paciente

Em abril, AME-SA vacinou  
funcionários contra gripe, sarampo, 

caxumba e rubéola

em uma videoaula sobre segurança 
do paciente e os 5 níveis de cuidado 
com o paciente.

Por fim, no último dia, os cola-
boradores receberam bombons com 
um “erro de informação”, como forma 
de alertar quanto à necessidade de 
identificação e o cumprimento das 

normas de segurança. Material sobre 
cirurgia segura também foi distribuído 
às equipes.

VACINAÇÃO
Em abril, a unidade também or-

ganizou uma campanha de vacina-
ção destinada aos colaboradores, 

em conformidade com a Campanha 
Nacional de Vacinação promovida 
pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 
foram aplicadas 180 doses, sendo 
117 contra a gripe (Influenza) e 63 da 
vacina tríplice viral, conhecida como 
SRV, que previne contra as doenças 
sarampo, caxumba e rubéola.

AME Sorocaba debate projeto  
de matriciamento 

O Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Sorocaba 
recebeu em 11 de maio visita da 
diretora do Departamento Regional 
de Saúde (DRS-XVI), Kely Schet-
tini, que abrange o município e 
outras 48 cidades da região.

O encontro teve como objetivo 
alinhar protocolos e processos, in-
cluindo o projeto de matriciamento. 
Iniciativa da Secretaria de Estado 
da Saúde, em conjunto com os 

INTEGRAÇÃO

Departamentos Regionais de Saúde 
(DRSs), o projeto foi implantado em 
2020 junto aos municípios de referên-
cia dos AMEs participantes da rede, 
com foco em replicar nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) o modelo de 
gestão dos AMEs. O foco é estabele-
cer processos, protocolos de trabalho 
e propiciar apoio e orientação para a 
qualificação da Atenção Básica, com 
objetivo de aumentar a resolutividade 
do sistema de saúde como um todo.

A diretora do DRS-XVI aprovei-
tou para visitar todas as instalações 
do AME Sorocaba e conferir o anda-
mento das novas especialidades que 
passaram a ser ofertadas neste ano, 
além da estrutura de hospital-dia que 
a unidade começou a ofertar para ci-
rurgias de varizes e cabeça e pescoço. 
“O alinhamento com o DRS é de suma 
importância para os direcionamentos 
assistenciais da unidade”, disse o 
diretor-geral Marcos Paiva de Oliveira.

O diretor-geral do AME Sorocaba, Marcos Paiva de Oliveira, a diretora da DRS-
XVI, Kely Schettini, e a diretora técnica Andrea Uzal Cruz
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COMEMORAÇÃO

CONSCIENTIZAÇÃO

Palestra “A importância do autocuidado para os profissionais de Enfermagem” marcou a celebração da categoria

Semana de Enfermagem do Hospital Mário Covas 
aborda qualidade de vida e autoconhecimento

FUABC participa de debate na Câmara Municipal de Itatiba

A Semana de Enfermagem 2022 
do Hospital Estadual Mário Covas 
(HEMC), em Santo André, contou 
com a realização de palestra nos dias 
9 e 10 maio direcionada aos profis-
sionais da área. O foco da atividade 
foi a importância do autocuidado para 
os profissionais de Enfermagem sob 
a temática “Desafios da Enfermagem 
Contemporânea”.

O professor Sergio Baldassin, da 
disciplina de Psiquiatria e Psicologia 
Médica do departamento de Neuroci-
ências do Centro Universitário Facul-
dade de Medicina do ABC (FMABC), 
apresentou a palestra no auditório 
do hospital.

A atividade foi aberta pela direto-
ra de Enfermagem da unidade, Maria 
Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos, 
que enfatiza a importância do Dia 
e da Semana da Enfermagem para 
o debate e valorização profissional, 
bem como para a ampliação do co-
nhecimento.

“Neste período do ano, tradi-
cionalmente, promovemos ativida-
des em comemoração à data, mas 
sempre estabelecendo um tema que 
possa contribuir pessoal e profissio-
nalmente com a equipe de Enferma-
gem. Em 2022, o principal objetivo 
é abordar a qualidade de vida dos 

Por solicitação da Câmara 
Municipal de Itatiba e da Frente 
Parlamentar em Defesa das Pes-
soas com Deficiência Física e 
Doenças Raras, o gerente admi-
nistrativo da Fundação do ABC 
em Itatiba, Caio Arato, palestrou 
no dia 19 de abril no plenário 
da Câmara sobre políticas pú-
blicas de saúde e o transtorno 
do espectro do autismo para 
a população. Participaram do 
ato vereadores e o prefeito do 
município de Itatiba, Thomás Ca-

O palestrante e professor do Centro Universitário FMABC, Dr. Sergio Baldassin
Abertura da atividade com a diretora de Enfermagem,  

Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos

Gerente da FUABC, Caio Arato falou sobre políticas públicas de saúde e o 
transtorno do espectro do autismo

Gabriel Inamie/PMSBC

peletto. O debate também contou 
com a participação de outros três 
convidados: Kelly Vigato, coorde-
nadora de Educação da Associação 
de Pais e Amigos de Excepcionais 
(APAE), a fonoaudióloga Paula Zarili 
e a dentista Marcela Spineli. As pa-
lestras foram transmitidas pelo canal 
do YouTube da Câmara Municipal.

VACINAÇÃO
As unidades de Saúde de Itati-

ba, interior de São Paulo, gerencia-
das pela FUABC em parceria com a 

Prefeitura, abriram no sábado, 30 de 
abril, entre 8h e 18h, para vacinar a 
população contra várias doenças. Não 
foi necessário agendamento prévio.

Aos profissionais de Saúde e 
crianças entre seis meses e 5 anos, 
foram disponibilizadas as vacinas 
contra a gripe (Influenza) e sarampo. 
Quem tinha mais de 60 anos pôde se 
vacinar contra Influenza e Covid-19. 
Já a imunização de todas as doses 
da vacina contra a Covid-19 foi dis-
ponibilizada para todas as pessoas 
acima de 5 anos de idade.

profissionais, inclusive mental, com 
foco na busca de melhorias pessoais 
e consequentemente reflexos na qua-
lidade da assistência ao paciente”, 
explica a diretora.

COMEMORAÇÃO MUNDIAL
O Dia Internacional dos Enfermei-

ros e Enfermeiras ou Dia Internacio-
nal da Enfermagem é celebrado em 
todo o mundo em 12 de maio. A data 
remete ao nascimento de Florence 
Nightingale, em 1820. A enfermeira 

italiana foi pioneira no tratamento de 
feridos de guerra e sua obra é con-
siderada revolucionária e avançada 
para a época, com profundo impacto 
na saúde e na reorganização dos 
serviços de saúde em todo o mundo.

No Brasil, além do Dia da Enfer-
magem, entre os dias 12 e 20 de maio 
comemora-se a Semana da Enferma-
gem, instituída em meados dos anos 
40 em homenagem à Anna Justina 
Ferreira Nery, conhecida como Ana 
Nery. A enfermeira brasileira, nascida 

em 1814, é apontada como a primeira 
enfermeira voluntária do Brasil que 
participou na condição de assistente 
na Guerra do Paraguai.

PALESTRANTE
O professor Dr. Sergio Baldassin 

é graduado pela Faculdade de Me-
dicina do ABC (1982), mestre pela 
Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (FMUSP), doutor 
pela Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) e atualmente é pro-

fessor da disciplina de Psiquiatria e 
Psicologia Médica do Departamento 
de Neurociências da FMABC. Criou 
e coordena o Fórum Nacional de 
Serviços de Apoio ao Estudante de 
Medicina (FORSA) e também coor-
dena a Comissão de Saúde Mental 
do Médico da Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP). É fundador do 
Núcleo do Bem-Estar do Discente 
(NUBEM) da FMABC e do Núcleo 
de Atendimento aos Funcionários do 
Hospital Estadual Mário Covas.
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A TODO VAPOR

AME Itapevi celebra aniversário e promove  
campanha de vacinação contra a gripe

Em parceria com a Vigi-
lância Epidemiológica de Ita-
pevi, o Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME) de 
Itapevi realizou entre os dias 
5 a 11 de abril a vacinação 
dos colaboradores da unidade 
contra o vírus da gripe. A imu-
nização foi feita pela equipe de 
Enfermagem. Foram vacina-
dos 170 colaboradores, sendo 
126 funcionários diretos e 44 
terceirizados.

O objetivo da campanha 
é reduzir as complicações, 
internações e a mortalidade 
decorrentes das infecções 

pelo vírus Influenza na popula- 
ção-alvo. A Influenza é uma 
doença respiratória infecciosa 
de origem viral, que pode levar 
ao agravamento e ao óbito, es-
pecialmente nos indivíduos que 
apresentam condições de risco 
para complicações.

12º ANIVERSÁRIO 
No dia 17 de março, o AME 

Itapevi completou 12 anos de 
existência. Como forma de 
agradecimento aos colabora-
dores, a Comissão de Even-
tos preparou brindes para as 
equipes, gesto que simboliza a 

importância que cada um tem 
para a instituição. A comissão 
também decorou o painel lo-
calizado no anexo superior, 
felicitando a unidade por mais 
um ano de trabalho dedicado 
aos usuários.

DIA DA MULHER
A Comissão de Eventos e 

a Comissão de Humanização 
da unidade realizaram home-
nagens às mulheres do AME 
Itapevi no Dia Internacional 
da Mulher, em março. No 
computador dos colabora-
dores, um papel de parede 

foi instalado com a foto de 
todas as funcionárias. Já a 
enfermeira Eveline realizou 
a entrega de panfletos e fez 
conversas in loco sobre vio-
lência contra a mulher e as-
pectos da Lei Maria da Penha.

A gerente administrativa, 
Flavia Ferreira, também home-
nageou todas as colaboradoras 
com a entrega de suculentas. 
São plantas que simbolizam 
paz, prosperidade, sorte, ale-
gria e positividade.

Em continuação à come-
moração ao mês da mulher, 
no dia 19 de março, colabora-

doras realizaram a coleta de 
Papanicolau. Também foram 
disponibilizados exames de 
mamografia, densitometria ós-
sea, colposcopia, consulta com 
cardiologista, infectologista e 
palestra sobre doenças sexu-
almente transmissíveis. Uma 
recepção com café da manhã 
foi preparada para todas as pa-
cientes e colaboradoras que 
passaram pela unidade.

REFORMA DO TERRAÇO
Com objetivo de melhorar 

a estrutura utilizada pelos co-
laboradores em dias de sol e 

chuva, o AME Itapevi iniciou 
a reforma da área do terraço, 
visto que a copa disponível 
atualmente não permite am-
pliação pela estrutura predial 
limitada. O projeto técnico 
para a revitalização será feito 
pelo filho de uma das colabo-
radoras da unidade, Marcos 
Vinicius Alves Soares, re- 
cém-formado em Engenharia 
Civil e que realizará a consul-
toria gratuitamente. A iniciativa 
permitirá à unidade economi-
zar com a elaboração técnica 
do projeto e facilitará a cota-
ção junto aos fornecedores.

Unidade deu início à reforma da área do terraçoAME Itapevi no Dia Internacional da MulherVacinação contra a gripe alcançou 170 colaboradores

Com apoio da FUABC, palestra no CRAS de Itatiba aborda saúde da mulher
Profissionais da área da 

Saúde realizaram uma palestra 
no Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS) do Jardim 
das Nações, em Itatiba, interior 
de São Paulo, no dia 6 de maio. 
O objetivo central foi debater os 
cuidados com a autoestima e a im-
portância do bem-estar da mulher. 
A ação, que contou com apoio da 
Fundação do ABC, recebeu 30 
mulheres — especialmente dos 
bairros Zupardo, Jafet e Nações.

Foram abordados temas como: 
mulheres multitarefas; imposição 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

de limites; importância do sono; ima-
gem corporal; alimentação adequada; 
interação com pessoas; dedicação de 
tempo pra si; exercícios físicos; rela-
ções sexuais; enfrentamento da con-
dição financeira, entre outros.

A ação foi conduzida por profis-
sionais das áreas de enfermagem, 
assistência social, psicologia, além 
de agentes comunitárias de saúde. 
O convite do CRAS para realização 
da palestra foi motivado pela ação 
de Dia das Mães organizada nas 
unidades de Saúde gerenciadas 
pela FUABC. Foco dos trabalhos foram autoestima e importância do bem-estar da mulher
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Hospital de Campanha do Governo do Estado esteve entre os principais  
equipamentos dedicados ao combate à pandemia

BALANÇO

Referência contra a  
Covid-19, Hospital  

Santa Cecília encerra  
atividades com mais de 

1.000 internações

Hospital reuniu total de 104 leitos contra a Covid-19, sendo 40 de UTI e 64 de enfermaria

Em média foram 180 exames 
ambulatoriais externos ofertados  

por mês

Parceria entre a Fundação do ABC 
e o Governo do Estado de São Paulo, o 
Hospital Estadual Metropolitano Santa 
Cecília encerrou suas atividades em mar-
ço de 2022 após 12 meses de atuação 
como Hospital de Campanha contra o 
novo coronavírus. Inicialmente com dedi-
cação exclusiva para casos de Covid-19, 
a unidade recebeu seu primeiro paciente 
às 20h04 de 11 de abril de 2021. Em 
13 de abril, o governador João Doria e 
o secretário de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn, visitaram as instalações e 
realizaram a inauguração oficial do hos-
pital, sucedida por coletiva de imprensa.

Ao longo de um ano de trabalho, o 
Hospital Santa Cecília figurou entre os 
principais equipamentos do Estado vo-
cacionados ao enfrentamento da pande-
mia. Durante o período foram registradas 
1.093 internações e 132.819 exames, 
além de 913 consultas e 657 cirurgias.

Localizado na região central da 
Capital, o Hospital Estadual Metropoli-
tano Santa Cecília estava instalado em 
prédio com 10 andares cedido por um 
ano ao Estado pela iniciativa privada, 
onde funcionou até 2019 o Hospital 
Santa Cecília. O plano de trabalho 
apresentado pela Fundação do ABC 
foi eleito vencedor para celebração do 
convênio emergencial para gerencia-
mento da unidade, cuja publicação no 
Diário Oficial do Estado ocorreu em 27 
de março de 2021. Na mesma data, 
comitiva da FUABC e da Secretaria de 
Estado da Saúde estiveram no local 
para receber as chaves.

A partir de então, em apenas 15 
dias o hospital recebia o primeiro 
paciente internado por Covid-19. To-
das as equipes da Fundação do ABC 

excelência. Recebemos agradecimen-
tos públicos de muitos pacientes, in-
clusive, confirmando que estávamos 
no caminho certo e que deveríamos 
continuar”, recorda a diretora-geral 
do hospital, Dra. Sandra Giron Gallo.

De maneira pioneira, o hospital 
também instituiu a “Sala do Adeus”, 
um local seguro para despedida huma-
nizada e acolhimento às famílias que 
perderam entes queridos para a Co-
vid-19. “De todos os equipamentos do 
Estado de São Paulo que trabalharam 
com Covid-19, o Hospital Santa Cecília 
foi o único que planejou e abriu um 
espaço capaz de permitir a despedida 
dos familiares de seus entes queridos. 
Foi um projeto muito importante, com 
impacto incrível na questão da huma-
nização”, garante a diretora.

EXAMES EXTERNOS 
E CIRURGIAS
Em agosto de 2021, com a redu-

ção geral de casos de Covid-19 no 
Estado, o Hospital Santa Cecília deu 
início à realização de exames ambu-
latoriais externos de tomografia, com 
capacidade semanal de 25 exames. A 
partir de setembro, também passou a 
disponibilizar 20 exames de ultrasso-
nografia por semana para pacientes 
que aguardavam agendamento desde 
2020. Os procedimentos foram oferta-
dos via Central de Regulação de Ofer-
tas e Serviços de Saúde (CROSS). 
O objetivo foi aproveitar a estrutura 
hospitalar para agilizar a fila de es-
pera por exames eletivos que ficaram 
represados durante a pandemia, com 
média de 180 exames ambulatoriais 
ofertados por mês.

estiveram envolvidas no processo e 
trabalharam ininterruptamente para 
a contratação de pessoal, revisão 
de todas as instalações, aquisição 
de insumos e medicações, reformas, 
compra e instalação de equipamen-
tos, entre muitas outras ações básicas 
necessárias para o início da unidade.

Com alas e leitos abertos gradati-
vamente, foram 54 dias entre o rece-
bimento das chaves e o cumprimento 
integral da primeira etapa do contrato, 
com a entrega de 60 leitos. Essa fase 
inicial contou com 20 leitos de Terapia 
Intensiva (UTI) e 40 de enfermaria. Na 
segunda fase, concluída em julho de 
2021, a unidade passou a operar com 
40 leitos de UTI e 64 de enfermaria, 
totalizando 104 leitos.

HUMANIZAÇÃO
Paralelamente às questões assis-

tenciais, um dos pontos mais impor-
tantes do projeto da Fundação do ABC 
foi a preocupação com o bem-estar 

dos pacientes e de seus familiares 
durante todo o período de internação.

Desde o início, o foco foi a huma-
nização do serviço e o acolhimento de 
pacientes e seus familiares, com equi-
pes de assistentes sociais e de Psi-
cologia empenhadas nesse sentido. 
Também se optou pela instalação de 
um espaço exclusivo para os familia-
res, em função da restrição de visitas 
pelo elevado risco de contaminação 
pela Covid-19. Dessa forma, foi cria-
da a Visita Virtual em ala externa, no 
primeiro pavimento do Hospital – um 
serviço que conectava as famílias aos 
entes queridos internados. Do lado 
de dentro, as equipes assistenciais 
coordenavam a questão logística das 
videochamadas em tempo real.

“Graças ao empenho imensurá-
vel dos colaboradores e do apoio do 
Governo do Estado, conseguimos 
atravessar os piores momentos da 
pandemia com a entrega de um aten-
dimento resolutivo, humanizado e de 

Em 2022, o campo de atuação 
foi ampliado ainda mais e a unidade 
passou a realizar cirurgias eletivas. 
Entre janeiro e março foram 657 pro-
cedimentos, entre os quais cirurgias 
ginecológicas, cirurgia geral – inclusi-
ve por videoscopia –, varizes através 
de ‘espuma’ e exames de histerosco-
pia diagnóstica.

Para a abertura do novo serviço, 
foi necessário montar um Ambulatório 
Pré-Cirúrgico no 1º andar, no local 
onde funcionava a Visita Virtual – 
transferida para o piso Térreo. O Cen-
tro Cirúrgico foi ativado no 6º andar, 
que passou a ser exclusivo para as 
cirurgias eletivas, assim como o 2º e 
3º andares, que somavam 35 leitos de 
enfermaria, 10 de UTI para retaguarda 
e 8 para recuperação pós-anestésica.

No campo de combate à Covid-19, 
o hospital seguiu até o encerramento 
de suas atividades como referência 
estadual, ofertando total de 93 leitos, 
sendo 5 de estabilização, 40 de UTI 
e 48 de Enfermaria.
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Doença pode deixar sequelas físicas e emocionais. O acompanhamento multidisciplinar 
melhora o prognóstico e traz esperança para pacientes acometidos pela doença

LUCY MONTORO DIADEMA

Tratamento pós-Covid  
é fundamental para  

volta à rotina

“Só quem teve a doença sabe. 
Deixa muitas sequelas na gente. Qual-
quer coisinha cansa a gente, tem mui-
to esquecimento. Eu estava muito ruim 
e precisava realmente de reabilitação”, 
avalia o morador de Diadema, Gilvan 
Vitorino Silva, que contraiu Covid-19 
em fevereiro de 2021 e iniciou a rea-
bilitação multiprofissional neste ano, 
na Rede de Reabilitação Lucy Montoro 
de Diadema.

Ao descer uma escada, enquanto 
pintava a parede de casa, Gilvan viu 
o mundo girar. Ao ser levado para a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria 
Tereza, próxima de sua casa, a sus-
peita foi confirmada após o teste: ele 
havia contraído o novo coronavírus.

O aposentado ficou internado por 
dois dias e concluiu o tratamento em 
casa, em isolamento. Além dele, ou-
tros familiares foram diagnosticados: 
a esposa, o filho, a filha e o genro. Em 
Gilvan, as sequelas não deram tré-

gua, com problemas cardiovasculares, 
tonturas, perda de memória, dores, 
cansaço e depressão. Foram algumas 
marcas deixadas pela doença.

REABILITAÇÃO
Em fevereiro deste ano, Gilvan 

iniciou acompanhamento na Rede 
de Reabilitação Lucy Montoro de 
Diadema com equipe formada por 
médico, assistência social, psicóloga, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
condicionador físico e nutricionista. 
“Eu cheguei aqui com problema de 
memória, não podia andar sozinho 
na rua e nem dirigir porque eu sentia 
tontura na época, podia cair. Aqui eu 
me reabilitei. Não estou totalmente 
curado porque a memória está prejudi-
cada, mas eu me sinto muito melhor”, 
afirma Gilvan.

Encontrar profissionais prepara-
dos fez a diferença na vida de Gilvan. 
“O que mais me impressionou aqui 

foi o atendimento das pessoas, são 
muitos profissionais dedicados no que 
fazem. A gente sente um acolhimento 
muito especial aqui na Lucy Montoro. 
Cada um se dedicando a oferecer um 
melhor trabalho. É uma esperança pra 
gente”, elogiou.

Ele comemora cada conquista. 
“Agora é outra vida, porque você re-
torna a fazer tudo o que você fazia 
antes. Fiquei muito tempo dentro de 
casa. Hoje eu posso sair sozinho, eu 
já posso dirigir meu carro. Eu voltei a 
ter aquela vida que eu tinha antes da 
Covid”, afirma.

 
LUCY MONTORO
Gerenciada pela Fundação do 

ABC, a Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro de Diadema recebeu seus 
primeiros pacientes no dia 22 de se-
tembro de 2021 para avaliação inicial 
e triagem de atendimento. A unidade, 
que oferta atendimento a pessoas com 

O paciente da Rede Lucy Montoro de Diadema, Gilvan Vitorino Silva

Foto: Divulgação/PMD

AME Santo André recebe novo equipamento de densitometria
O Ambulatório Médico de Es-

pecialidades (AME) de Santo An-
dré recebeu neste mês um novo 
equipamento de densitometria, 
em processo licitatório conduzi-
do via Secretaria de Estado da 
Saúde. O equipamento é utilizado 
para medir a massa óssea cor-
poral e detectar doenças como 
osteoporose, osteopenia, entre 
outras patologias que atingem os 
ossos. Por mês, a unidade realiza 
cerca de 200 exames. O AME-
-SA é referência no atendimento 
ambulatorial para munícipes de 
todo o Grande ABC.

O aparelho é mais rápido 

MODERNIZAÇÃO

em relação ao antigo, sendo capaz 
de realizar um exame de coluna em 
apenas 40 segundos. O antigo levava 
15 minutos, considerando a massa 
corpórea. 

O novo equipamento oferece 
maior conforto, pois possui campo 
aberto e possibilita que pacientes com 
claustrofobia (fobia de ambientes e 
espaços fechados) façam o exame 
normalmente. Também oferece maior 
facilidade aos pacientes com limitação 
de movimento, pois é possível posi-
cionar-se na cama sem fazer esforço 
físico. A máquina suporta pacientes 
com até 140kg, 20 a mais do que o 
aparelho anterior.   O gerente administrativo do AME-SA, Dagoberto Gomes de Moura, o gerente médico, Dr. Rodrigo Mota, e a diretora-geral, Marina Daminato

Novo equipamento possui campo aberto e possibilita que pacientes com claustrofobia realizem os exames normalmente

deficiências físicas ou visuais, conta 
com 40 colaboradores das áreas de 
medicina, enfermagem, fisioterapia, 
psicologia, fonoaudiologia, serviço 
social, educação física, terapia ocupa-
cional, além da equipe administrativa, 
de higienização e segurança.

A capacidade é para cerca de 
3.250 sessões terapêuticas e con-
sultas mensais com equipe multidis-
ciplinar, inclusive da parte de ortóptica 
– área da Oftalmologia que diagnosti-
ca e trata distúrbios e desequilíbrios 
da visão.
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O Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes (HMMC) retomou o Pla-
no de Trabalho anterior à pandemia 
da Covid-19. A principal novidade, 
desde 2 de maio, é o retorno do 
Pronto Atendimento Infantil 24 ho-
ras, com demanda livre para casos 
de urgência e emergência em crian-
ças de zero a 12 anos.

O PA Infantil realiza consultas e 
exames de urgência e emergência 
e conta com suporte de leitos de 
observação e internação em ala pe-
diátrica. A estimativa de atendimento 

é de até 6.500 consultas por mês, re-
alizadas por equipe formada por sete 
médicos por dia (quatro no período 
diurno e três no período noturno), 
além dos demais profissionais.

“Depois de um longo período, 
por conta da pandemia, estamos 
retomando o Pronto Atendimento 24 
horas do Hospital Municipal, desti-
nado exclusivamente para crianças 
de zero a 12 anos”, comemorou o 
prefeito Caio Cunha. A retomada 
deverá desafogar outros serviços, 
como o Pró-Criança, que nas últi-

mas semanas, tem registrado alta 
demanda por conta das oscilações 
climáticas e viroses sazonais.

Outros serviços prestados pelo 
HMMC antes da pandemia também 
estão sendo retomados. São eles: 
consultas agendadas de especiali-
dades (em áreas como ginecologia, 
cirurgia geral, otorrinolaringologia, 
vascular, urologia, clínico geral, 
cardiologia e anestesista); exames 
diagnósticos (laboratório, anatomia 
patológica, ultrassonografia, citologia, 
radiologia, endoscopia, colonosco-

pia, tomografia, ultrassonografia com 
doppler, ecocardiograma, eletrocar-
diograma, entre outros); cirurgias ele-
tivas (ginecologia, vascular, urologia, 
otorrino, pediatria e cirurgia-geral).

As internações clínicas são ofer-
tadas para retaguarda do PA Infantil, 
cirurgias eletivas e clínica médica, 
com total de 59 leitos. Outros 10 
leitos, equipados para terapia inten-
siva, estão destinados para eventu-
ais internações de pacientes com 
Covid-19. “É importante esclarecer 
que o Hospital Municipal receberá 

apenas internações Covid de adultos 
encaminhados pelas UPAs ou uni-
dades 24 horas, porque não há mais 
Pronto Atendimento para o novo co-
ronavírus”, explica o secretário de 
Saúde, Zeno Morrone Junior. 

Desde o dia 2 de maio, adoles-
centes maiores de 13 anos e adul-
tos com sintomas respiratórios ou 
suspeitos da Covid-19 devem pro-
curar uma das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), Oropó, Rodeio 
e Jundiapeba, ou o Pronto Atendi-
mento do Jardim Universo.

PEDIATRIA

PA Infantil volta a funcionar no  
Hospital Municipal de Mogi

Humanização e acolhimento fazem parte da filosofia de trabalho Estimativa de atendimento é de até 6.500 consultas por mês

Além do Pronto Atendimento de Pediatria, exames diagnósticos, consultas em especialidades e cirurgias eletivas também estão sendo retomadas

FMABC faz alerta na Semana das Imunodeficiências Primárias 
A última semana de abril é 

marcada pela conscientização 
a respeito dos erros inatos de 
imunidade, também conhecidos 
como imunodeficiências primárias. 
A campanha é realizada como 
uma forma de alertar a popula-
ção a respeito dessas doenças, e 
a importância de ter atenção em 
relação aos sinais e efeitos que 
elas podem causar.

Estima-se que existam apro-
ximadamente 450 defeitos imu-
nológicos registrados, que podem 

DOENÇAS RARAS

fazer, por exemplo, com que a capa-
cidade do organismo de evitar e se 
recuperar de infecções seja bastante 
reduzida. A condição é causada por 
erros genéticos, que segundo dados 
das organizações de saúde acometem 
um em cada 1200 indivíduos.

Segundo a Dra. Anete Grumach, 
alergista, imunologista e professora 
do Centro Universitário FMABC, é 
importante mostrar para a população 
o que esses defeitos genéticos podem 
causar, para evitar que as doenças 
atinjam estados mais graves. “Indi-

víduos que apresentam infecções 
frequentes chegam até mesmo a ser 
hospitalizados. Alguns quadros mais 
graves podem ser curados quando 
diagnosticados a tempo”, explica.

A médica também conta que exis-
tem alguns sinais para se atentar a 
respeito das imunodeficiências. “Infec-
ções incomuns, de repetição ou resis-
tentes ao tratamento, alergias graves, 
doenças autoimunes e até mesmo 
neoplasias (tumores) costumam ser 
pontos de alerta para os erros inatos”.

As sociedades de imunologia tam-

bém destacam alguns outros possí-
veis sintomas, entre eles o registro 
de quatro ou mais otites em um ano, 
duas ou mais crises de sinusite no 
ano, diarreia crônica e dois meses 
não efetivos de uso de antibióticos ou 
a necessidade de antibiótico intrave-
noso. Registros de imunodeficiência 
primária no histórico familiar também 
podem ser um sinal.

“O diagnóstico precoce não só 
melhora a evolução da doença, assim 
como previne sequelas, tais como le-
são pulmonar, perda auditiva, proble-

mas neurológicos, entre outros”, 
explica a docente.

A imunologista também é 
responsável pelo Ambulatório de 
Doenças Raras do Centro Univer-
sitário FMABC, referência na região 
do Grande ABC para casos do tipo. 
“Estamos preparados para atender 
aos pacientes, avaliar a necessidade 
de exames e até indicar o tratamento. 
Há muitos casos registrados em nos-
so ambulatório. Para ser atendido, o 
paciente deve ser encaminhado pela 
UBS local”, finaliza.

Fotos PMMC
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RECICLAGEM

Sustentabilidade da FUABC 
divulga vencedores do  

sorteio de composteiras

O Departamento de Sustentabi-
lidade da Fundação do ABC sorteou 
em 6 de maio três composteiras 
para colaboradores das sedes 
administrativas da Fundação do 
ABC e da Central de Convênios. 
A iniciativa é alusiva à 2ª edição da 
Semana da Compostagem Brasil, 
realizada em 2022 entre os dias 1° 
e 7 de maio.

Ao todo, 60 colaboradores parti-
ciparam do sorteio e se inscreveram 
via e-mail para concorrer às com-
posteiras. As vencedoras foram: 
Danila Marques, Mylene Gambale 
e Thainara Alves.

A composteira doméstica é uma 
das formas de reciclar o próprio lixo 
orgânico, economizar água e energia 
elétrica e contribuir com a redução 
do impacto no meio ambiente.

O QUE É COMPOSTAGEM?
A técnica é conhecida como 

o processo de reciclagem do lixo 
orgânico. A ideia é transformar a 
matéria orgânica encontrada no lixo 
em adubo natural, que pode ser 
usado na agricultura, em jardins 
e plantas, substituindo o uso de 
produtos químicos. O serviço de re-
aproveitamento de resíduos orgâni-

cos para criação de adubo também 
protege o solo contra a degradação 
e reduz a quantidade de resíduos 
gerados no meio ambiente.

Algumas unidades gerenciadas 
pela FUABC têm se mobilizado para 
incorporar a técnica em suas roti-
nas. No Hospital Nardini, em Mauá, 
o método tem alcançado resultados 
promissores. Por dia, são deposita-
dos cerca de 75 quilos do material 
nas composteiras instaladas na 
unidade. Mensalmente, cerca de 2 
toneladas de lixo orgânico já deixa-
ram de ser encaminhadas ao aterro 
municipal. Já o Centro Hospitalar 

Pedro Charles, Mylene Gambale e Danila Marques

Iniciativa integra ações da 2ª edição da Semana da Compostagem Brasil

SEMANA DA COMPOSTAGEM
A 2ª edição da “Semana da Compostagem Brasil - Planta Feliz” 

é realizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil e o grupo Composteiros do 
Brasil. O evento tem por objetivo incentivar as práticas e enaltecer os 
benefícios da compostagem para as pessoas, comunidades, empresas, 
instituições, governos, cidades e sociedade em geral. Mais informações 
pelo site www.semanadacompostagem.com.br.

do Sistema Penitenciário (CHSP), 
gerenciado pela FUABC em par-
ceria com o Governo do Estado, 

e o Hospital da Mulher, em Santo 
André, estão em fase de prepara-
ção para iniciar a técnica.


