
A Fundação do ABC venceu chamamento público do Governo do Estado de São Paulo e seguirá à frente da gestão do Hospital Estadual
Mário Covas, em Santo André, por mais cinco anos. O novo contrato teve início em 1º de junho com valor mensal fixado de R$ 18,6 milhões

e prevê, entre outros serviços, mais de 9,3 mil consultas médicas por mês em 30 especialidades, além de 1,2 mil cirurgias e 2,2 mil exames.
A unidade hospitalar é gerida pela FUABC desde sua inauguração, em 2001. Pág. 7

HC de SBC 
alcança 400 
cirurgias de 
cardiopatia 
congênita infantil 

PÁG. 4

Instituto Emílio 
Ribas do 

Guarujá recebe 
fonte de energia 

alternativa 
PÁG. 9

Governador 
visita Hospital 
Nardini e libera 
R$ 9 milhões 
em recursos 

PÁG.  5

Informativo da Fundação do ABC e Centro Universitário FMABC | Ano 26 - Nº 230 - Junho de 2022

FUABC vence chamamento público e 
seguirá à frente do Hospital Mário Covas

Gabriel Inamine/PMSBC



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

REFORÇO

AME Santo André recebe 
novos desfibriladores

Conselho de Curadores (Titulares): Antonio 
Aparecido Tavares; Ari Bolonhezi; Bruno Vassari; 
Edilson Elias dos Santos; Eduardo Couto Silva; 
Felix Saverio Majorana; George Esper Kallás; 
Gilberto Vieira Monteiro; Guilherme Andrade Pei-
xoto; Helaine Balieiro de Souza; Jaqueline Michele 
Sant'ana do Nascimento; João Veríssimo Fernan-
des; Luiz Mario Pereira de Souza Gomes; Marcos 
Sergio Gonçalves Fontes; Maria Lucia Tomanik 
Packer; Maria Odila Gomes Douglas; Nataly Ca-
ceres de Sousa; Regina Maura Zetone Grespan; 
Rodrigo Grizzo Barreto de Chaves; Thereza Chris-
tina 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.

Aparelhos podem ser utilizados em adultos e crianças; processo licitatório foi conduzido via Secretaria de Estado da Saúde

São Bernardo autoriza revitalização  
de mais duas UBSs

O prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando, assinou dia 4 de junho 
mais duas ordens de serviço de revita-
lização no município. Desta vez, das 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
do Jardim Represa (Rua Irati, 10) e 
do Areião (Rua Ayrton Senna, 55). 

As obras, que ocorrerão sem 
que os serviços das unidades sejam 
interrompidos, compreendem a revita-
lização das duas unidades com inves-
timento municipal de R$ 500 mil. Em 
até 120 dias a população do entorno 
e os mais de 40 mil pacientes ativos 
receberão as unidades modernizadas.

De acordo com o prefeito Orlan-
do Morando, uma das funções do 
gestor é determinar, dentro de cada 
área, o que é prioridade. “Na Saúde, 
nosso maior desafio foi o de recupe-
rar a credibilidade do atendimento 
da rede hospitalar. Em cinco anos 
de mandato, investimos muito nos 
quatros hospitais da cidade: Hospital 
de Clínicas (HC), Hospital Municipal 

O Ambulatório Médico de Especia-
lidades (AME) de Santo André, geren-
ciado pela Fundação do ABC em par-
ceria com o Governo do Estado, tem 
modernizado seus equipamentos para 
ampliar a qualidade do atendimento 
assistencial aos pacientes. Depois de 
substituir os aparelhos de tomografia e 
densitometria por modelos mais avan-
çados, a unidade recebeu, em junho, 
oito desfibriladores – equipamentos 
que enviam cargas elétricas para nor-
malizar o funcionamento do coração. 
O processo licitatório foi conduzido 
via Secretaria de Estado da Saúde. 

A função do DEA, desfibrilador 

automático externo, modelo nor-
malmente utilizado fora de ambien-
tes hospitalares, é o de identificar 
arritmias cardíacas e eventuais 
paradas cardiorrespiratórias. O 
equipamento pode ser utilizado 
em adultos e crianças. 

Vocacionado ao atendimento 
ambulatorial em diversas especiali-
dades e referência para munícipes 
de todo o Grande ABC, o AME-SA 
oferta exames e cirurgias de baixa e 
média complexidade para pacientes 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Em 2022, a unidade já realizou cerca 
de 28 mil procedimentos. 

Equipe da UBS da Vila Areião 

Equipamento identifica arritmias cardíacas e paradas cardiorrespiratórias

ATENÇÃO BÁSICA

Universitário (HMU), Hospital Anchie-
ta (HA) e Hospital de Urgência (HU), 
nosso maior trunfo na pandemia, que 
não deixou nenhum paciente de Co-
vid-19 sem leito. Agora, é a hora de 
investirmos na Atenção Básica, nas 
nossas UBSs”, ressaltou.

Na UBS Jardim da Represa, entre 
as principais intervenções a serem 
executadas estão a reforma da rampa 
de acesso, da sala de odontologia, 

do telhado para captação de águas 
pluviais e pintura. Na UBS Areião, os 
pacientes serão contemplados com 
a reforma do telhado e forro, pintura 
interna e externa.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
São Bernardo possui 33 Unidades 

Básicas de Saúde, sendo 20 delas 
em funcionamento com horário es-
tendido até às 22h, por meio do pro-

grama Saúde na Hora Certa. Juntas, 
as unidades são porta de entrada da 
Saúde pública no município, respon-
sáveis pelos serviços de consultas 
médicas, exames laboratoriais, va-
cinação, atendimento odontológico, 
pré-natal de gestante, dispensação 
de medicamentos, acompanhamento 
de pacientes crônicos como diabéticos 
e hipertensos, tratamento em grupos, 
visitas domiciliares, entre outros.

Divulgação/PMSBC
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Rede de diagnósticos coordenada pelo Butantan teve a colaboração de 29 laboratórios espalhados pelo Estado de São Paulo

Laboratório da FMABC recebe agradecimento do 
Instituto Butantan por trabalho na pandemia 

O Laboratório de Análises Clínicas do 
Centro Universitário FMABC, em Santo 
André, recebeu na última semana de 
maio uma placa do Instituto Butantan em 
agradecimento pelos trabalhos realizados 
durante a pandemia de Covid-19, período 
em que integrou a Rede de Diagnósticos 
coordenada pelo instituto.

A honraria é um reconhecimento 
ao esforço de todos os colaborado-
res dos laboratórios que auxiliaram 
nos trabalhos de análise dos testes 
moleculares, verificando se as amos-
tras coletadas continham ou não o 
coronavírus. A rede de diagnósticos 
coordenada pelo Butantan teve a cola-
boração de 29 laboratórios espalhados 
pelo Estado de São Paulo.

O Laboratório da FMABC deu su-
porte à rede realizando quase 100 mil 
análises com os insumos fornecidos 
pelo Butantan, ajudando os usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS) 
a confirmar seus diagnósticos. 
Estima-se que o total de amostras 
analisadas pelo laboratório durante a 
pandemia seja de mais de 1 milhão.

Para a pesquisadora e coordenadora 
do setor de Biologia Molecular do Labo-

ratório de Análises Clínicas da FMABC, 
Beatriz da Costa Aguiar Alves, a honraria 
é gratificante, enche os profissionais de 
orgulho e serve como reconhecimento 
da rotina exaustiva enfrentada por todos 
eles, protagonistas durante este contur-
bado período da saúde pública.

“Para todos nós têm sido um desafio 
enfrentar a pandemia. Há o desafio técni-
co, de ter que dar conta de uma grande 
quantidade de amostras em um prazo 
curto, e o desafio emocional de seguir 
trabalhando de maneira competente 
enquanto vemos colegas, parentes e 
amigos sucumbindo à doença. Mas, se-
guimos em frente, sabendo que pudemos 
colaborar de maneira decisiva em um 
momento histórico”, explica.

O coordenador do Laboratório de 
Análises Clínicas e reitor em exercício 
do Centro Universitário FMABC, Dr. Fer-
nando Luiz Affonso Fonseca, valorizou 
o reconhecimento dado pelo Instituto 
Butantan. “É uma conquista de todos 
da nossa comunidade acadêmica. Es-
tamos orgulhosos por ter feito parte da 
rede”. O laboratório segue realizando 
amostras de testes de Covid-19 com 
acesso particular ou via SUS.

REFERÊNCIA

Honraria é destinada aos esforços dos colaboradores que fazem a análise dos testes moleculares

Ação da FMABC orienta população sobre riscos da pressão alta
A hipertensão é uma doença 

crônica que acomete cerca de 38 
milhões de brasileiros, segundo 
dados do Ministério da Saúde. 
Em celebração ao Dia Mundial de 
Combate à Hipertensão Arterial, 
o Centro Universitário FMABC e 
a Sociedade Brasileira de Car-
diologia organizaram, dia 27 de 
maio, um evento com o objetivo de 
conscientizar o público a respeito 
do problema.  

As ações aconteceram em 
dois pontos: no anexo III do Am-
bulatório da FMABC, das 9h às 
17h, e no Shopping ABC, das 10h 
às 17h. Em cada um dos postos 
o público presente teve acesso 

PROMOÇÃO À SAÚDE

à averiguação de pressão arterial, 
distribuição de folders contando a 
importância do diagnóstico, formas 
de tratamento e de controle. A parti-
cipação foi livre.  

O evento é resultado de parceria 
entre o Departamento de Hipertensão 
da Sociedade Brasileira de Cardiolo-
gia, a Regional do ABC da Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São Pau-
lo, além dos cursos de Farmácia, En-
fermagem e a disciplina de Cardiologia 
da FMABC, que disponibilizou seus 
profissionais e alunos para orientar 
a população.   

A DOENÇA  
A pressão alta ataca os vasos 

sanguíneos, coração, cérebro, 
olhos e pode causar paralisa-
ção dos rins. Ocorre quando a 
medida da pressão se mantém 
frequentemente acima de 140 por 
90 mmHg. Existem alguns fatores 
de risco que podem influenciar os 
níveis de pressão, como fumo, 
alto consumo de sal, bebidas al-
coólicas, obesidade, estresse e 
sedentarismo.  A doença não tem 
cura, mas tem tratamento e pode 
ser controlada. Somente o médi-
co poderá determinar o melhor 
método para cada paciente, mas 
além dos medicamentos disponí-
veis atualmente, é imprescindível 
adotar um estilo de vida saudável.  Segundo Ministério da Saúde, doença acomete cerca de 38 milhões de brasileiros

Divulgação/FMABC
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DESTAQUE

Referência no Estado no atendimento de cardiopediatria, desde 2018 o equipamento realizou cerca de 3,8 mil ecocardiogramas em crianças 

Hospital de Clínicas de São Bernardo supera 
400 cirurgias de cardiopatia congênita infantil

No mês dedicado ao tratamento 
das cardiopatias congênitas – tendo 
o dia 12 de junho destinado à cons-
cientização do acesso ao diagnóstico 
e tratamento adequados –, o Hospi-
tal de Clínicas (HC) de São Bernardo 
superou a marca de 400 cirurgias de 
cardiopatias congênitas infantis e 
cerca de 3,8 mil exames de ecocar-
diogramas em crianças, voltados ao 
diagnóstico da patologia. A unidade 
é referência no Estado de São Paulo 
para tratamento da doença, a partir 
da Central de Ofertas e Serviços de 
Saúde (CROSS).

De acordo com o secretário de 
Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo 
Reple Sobrinho, mais do que números, 
os resultados mostram o trabalho de-
senvolvido para salvar vidas. “Nossa 
estratégia engloba atendimento in-
tegral, ou seja, cada paciente passa 
pelos procedimentos necessários, 
com infraestrutura e tecnologia em-
barcados, mas também pelo olhar à 
saúde mental, ao acolhimento dos pais 
durante cada etapa, o que nos permite 
atingir soluções efetivas. Tanto que 
evoluímos na demanda de diagnósti-
cos mais complexos”, reforça.

Entre as crianças já internadas no 
HC está a vitoriosa Agatha Lorrane, 
com quase dois meses de vida, que já 
superou duas fortes crises de insufici-
ência cardíaca antes de ser internada 
no complexo. “Não tive a alegria do 
parto, mas preocupação, porque ela 
já estava roxinha. Dias depois, eu tive 
alta, mas ela não. Não temos histó-
rico de doenças cardíacas na família 
e ficamos muito assustados com o 
diagnóstico e as chances de vida dela, 
nossa quarta filha. Porém, as equipes 
operaram um verdadeiro milagre em 
sua estabilização até passar pelo ca-
teterismo. Agora, aguardarmos ela ter 
mais resistência para então passar 
pela cirurgia”, relata Ângela Paula Ro-
drigues Martins, 40, mãe da paciente.

CARDIOPATIA 
CONGÊNITA INFANTIL
Por ano, 29 mil crianças são diag-

nosticadas com cardiopatia congênita Serviço é realizado por meio de parceria entre Governo do Estado, Prefeitura de SBC e Instituto do Coração (Incor)

Fotos: Gabriel Inamine/PMSBC

no Brasil, sendo que 23 mil precisam 
de cirurgia no primeiro ano de vida. 
Os principais sintomas são a dificul-
dade em mamar, cansaço, coração 
acelerado, suor excessivo na cabeça 
e nos pés, aparecimento de sopro no 
coração, desmaios e aparência roxa 
da criança. Para identificar a doença, 
é fundamental a realização da ecocar-
diografia fetal, no pré-natal, ou logo 
após o nascimento, além do teste do 
coraçãozinho (com oxímetro) para 
apontar a necessidade do exame de 
imagem para excluir ou não qualquer 
anomalia.

CENTRO DE REFERÊNCIA
Por meio de parceria entre o 

Governo do Estado, Prefeitura e o 
Instituto do Coração (Incor), desde 
2018 o Hospital de Clínicas (HC) é 
referência para cirurgias cardíacas 
infantis para o Estado de São Paulo. 
O local é composto por ambulatório, 
alas de enfermaria e de UTI, centro 
cirúrgico, sala de exames de imagem 
(ecocardiograma, ressonância nucle-

ar magnética, radiografia, etc) e sala 
de hemodinâmica, uma ferramenta 
crucial para nortear os tratamentos, 
tanto no diagnóstico como às cirur-
gias, a partir do estudo da mecânica 
da circulação do sangue. 

Mesmo durante a pandemia, as 
nove equipes médicas que compõem 
a ala de tratamento de cardiopatia 
infantil implementaram protocolos e 
deram sequência aos tratamentos, 
sem interrupções ao serviço. Atual-

mente, 75% dos pacientes atendidos 
são encaminhados do ambulatório 
local, outros 13% por transferências 
de outras UTIs hospitalares do Grande 
ABC e outros locais no Estado e 7% de 
enfermarias de outras regiões.

Mesmo durante pandemia, atendimento aos pacientes não foi interrompido
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Recurso será pago até o fim do ano em seis parcelas de R$ 1,5 milhão e é destinado às despesas de manutenção da unidade

Governador visita Hospital Nardini
e libera R$ 9 milhões para custeio

Dia 16 de junho o governador do Estado de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia, visitou as instalações do Hospital de 
Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá, para anunciar 
a liberação do recurso de R$ 9 milhões destinados ao 
auxílio no custeio da unidade hospitalar, gerenciada pela 
Fundação do ABC. O valor será pago em seis parcelas 
de R$ 1,5 milhão até o fim do ano. Além do governador, 
estiveram presentes na cerimônia o secretário de Estado 
da Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn, o presidente da FUABC, 
Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, a diretora-geral 

do Hospital Nardini, Dra. Adlin Savino Veduato, além de 
prefeitos, deputados, vereadores e colaboradores.

“Falar do Hospital Nardini e da importância deste equi-
pamento para a cidade de Mauá e o Grande ABC é redun-
dante. Parabenizo o nosso governador pela sensibilidade 
de entender que temos uma parceria. O momento é de 
muita alegria e gratidão. O recurso será muito bem utilizado 
em prol da saúde da população”, disse a diretora-geral da 
unidade, Dra. Adlin Savino Veduato.

O governador destacou os esforços da gestão para 

MAIS RECURSOS

Equipe de enfermagem é treinada
para transfusão de sangue

O Núcleo de Ensino, Pes-
quisa e Educação Permanente 
(NEPEP) do Hospital Nardini, em 
Mauá, organizou nos dias 19 e 
20 de abril, no auditório da uni-
dade, um treinamento destinado 
à equipe de enfermagem sobre 
transfusão sanguínea segura de 
hemocomponentes. Ao todo, parti-
ciparam da ação 40 profissionais. 
Em maio, será a vez das equipes 
médica serem treinadas.

A iniciativa foi organizada pela 
Associação Beneficente de Coleta 
de Sangue (Colsan), que presta 
serviço à unidade. O objetivo é 

capacitar as equipes sobre os flu-
xos do banco de sangue; o papel 
da enfermagem durante a coleta; 
formas de identificação das bol-
sas sanguíneas; importância da 
dupla conferência; e instalação e 
acompanhamento da transfusão.

“A meta é garantir a qualidade 
do sangue a ser transfundido e 
capacitar os colaboradores para 
o uso consciente dos hemocom-
ponentes, priorizando a saúde e 
a segurança dos pacientes”, disse 
a biologista da Colsan, Fernanda 
de Kássia Ribeiro, que ministrou 
o treinamento.

CAPACITAÇÃO

Ação foi organizada pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Educação Permanente

O governador do Estado de SP, Rodrigo Garcia, foi recepcionado pelo presidente da FUABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes

Dra. Adlin Veduato e o presidente da FUABC, Dr. Luiz Mário Rodrigo Garcia e a diretora-geral do Hospital Nardini

qualificar o sistema de saúde a partir 
de parcerias com serviços municipais. 
“Estamos reorganizando todo o siste-
ma de Saúde do Estado de São Paulo. 
Inclusive, apoiando muitos hospitais 
municipais. Que o Hospital Nardini se 
integre cada vez mais ao grande de 
sistema de saúde que o nosso Estado 
tem. Estou feliz de vir aqui, anunciar 
este aporte e cumprir uma obrigação 
do Estado de São Paulo, que é apoiar 
os municípios no cuidado à saúde”, 
disse o governador, Rodrigo Garcia.

Até 2019, o governo estadual 
transferia à Prefeitura de Mauá a 
quantia mensal de R$ 1 milhão como 
cofinanciamento para a manutenção 

do equipamento. No entanto, mediante 
a falta de solicitação para renovação, 
não houve a continuidade do convênio 
por parte da administração anterior.

No início do ano passado, por 
meio do Consórcio Intermunicipal 
do Grande ABC, a Prefeitura fez a 
solicitação ao governo estadual para 
retomar o aporte devido ao alto custo 
mensal do hospital, que demanda R$ 
9,5 milhões.

A unidade, localizada na Vila Bo-
caina, é referência hospitalar para o 
atendimento de pacientes dos muni-
cípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, região que engloba 
aproximadamente 640 mil habitantes.
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FMABC recebe lançamento da Associação 
Pan-Americana de Medicina Canabinoide

Curso de Enfermagem da FMABC orienta pacientes no ambulatório

Fundada por profissionais médicos e sem fins lucrativos, entidade terá como base o campus universitário da FMABC

No dia 3 de junho o auditório da 
Pós-Graduação do Centro Universitá-
rio FMABC, em Santo André, foi palco 
do lançamento da Associação Pan- 
Americana de Medicina Canabinoide 
(APMC), uma entidade fundada por 
profissionais médicos e sem fins lu-
crativos que terá como base o campus 
da instituição de ensino.

A associação foi criada com o 
objetivo de apresentar para médi-
cos e profissionais em formação os 
conceitos da medicina canabinoide, 
que inclui em seu arsenal terapêuti-
co produtos derivados da Cannabis 
sativa com fins medicinais. Para 
tanto, a associação contará com o 
apoio do Centro Universitário FMA-
BC e o trabalho de professores que 
atuam na FMABC.

“A APMC tem o papel de difun-
dir a medicina canabinoide princi-
palmente dentro da comunidade 
acadêmica, por meio de diversos 
comitês de psiquiatria, pediatria, 
neurologia e oncologia da pós-gra-
duação da Faculdade de Medicina 

Integrantes do curso de Enferma-
gem do Centro Universitário FMABC, 
em Santo André, estiveram nos ambu-
latórios da instituição, dia 6 de junho, 
para prestar informações sobre doen-
ças ao público em geral. O evento é 
organizado anualmente pela disciplina 
de Atividades Integrativas, e contou 
com a participação de estudantes do 
primeiro ano do curso.

Coube a cada um dos grupos 
de 9 a 10 graduandos apresentar os 
principais sintomas, causas e formas 
de prevenção de doenças que afetam 
a população constantemente, como 
gripe, dengue, hipertensão, diabetes, 
além da Covid-19. A abordagem foi fei-

ta de maneira lúdica, com participação 
dos pacientes que aguardavam con-
sultas no ambulatório e apresentações 
teatrais que auxiliaram as explicações.

Para a professora responsável 
pela disciplina de Atividades Integra-
tivas, Gladis Tenenbojm, a ação serve 
como aprendizado para os usuários 
do ambulatório do Centro Universi-
tário, além de ser uma maneira de 
os estudantes colocarem em prática 
uma parte importante da profissão. 
“É importante que eles tenham esse 
contato com o público desde cedo, 
pois irão conversar e orientar muitos 
pacientes durante suas vidas profis-
sionais”, explica.

NOVIDADE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Estudantes do curso de graduação em Enfermagem da FMABC

FMABC sediou o evento dia 3 de junho

do ABC”, explicou Rubens Wajn-
zstejn, presidente da associação e 
professor de Neurologia do Centro 
Universitário FMABC. 

A APMC já conta com médicos 
associados na Argentina, Chile, 
Colômbia, México, Paraguai e 
Uruguai, criando diretrizes e outros 

materiais nas três línguas (inglês, 
português e espanhol), para dar 
base ao acompanhamento médico 
dos pacientes em tratamento com 

produtos derivados de Cannabis.
Mais informações sobre a As-

sociação estão disponíveis no site 
https://cannabispanam.com. 
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Maior hospital público do Grande ABC, ‘Mário Covas’ é gerido pela Fundação do ABC desde sua inauguração, em 2001

FUABC vence chamamento público e seguirá 
à frente do Hospital Estadual Mário Covas

A Fundação do ABC venceu chamamento 
público do Governo do Estado de São Paulo e 
seguirá à frente da gestão do Hospital Estadual 
Mário Covas (HEMC), em Santo André, por 
mais cinco anos. O resultado do certame foi 
publicado na edição de 2 de junho do Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. Tanto as áreas 
clínicas quanto administrativas permanecem 
sob responsabilidade da FUABC, em acordo 
firmado no modelo de Organização Social de 
Saúde (OSS). O novo contrato teve início neste 
mês de junho, com valor mensal fixado de R$ 
18.680.440,00. A unidade hospitalar é gerida 
pela FUABC desde sua inauguração, em 2001.

Estão previstas no contrato de gestão, men-
salmente: 9,3 mil consultas médicas em 30 
especialidades, considerando primeira consulta, 
interconsultas e retornos; 4,4 mil consultas não-
-médicas nas áreas de Enfermagem, Farmácia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Terapia 
Ocupacional e Odontologia/Buco-Maxilo; 2,2 

mil exames como radiografia, ultrassonografia, 
tomografia, endoscopia, ressonância magné-
tica, entre outros; 3,5 mil tratamentos clínicos 
de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia 
e diálise; além de 1,2 mil cirurgias (sendo 700 
cirurgias urgentes e eletivas e 530 cirurgias 
ambulatoriais de pequeno porte).

A fim de garantir o cumprimento de metas e 
a assistência de qualidade, o contrato de gestão 
vincula os repasses financeiros do Governo 
do Estado a indicadores de qualidade e de 
produtividade pré-estabelecidos. Dessa forma, 
a Fundação do ABC assegura à população 
atendimento humanizado, resolutivo e segundo 
os mais rigorosos padrões de qualidade para 
a área da saúde.

“Ficamos muito satisfeitos com o resulta-
do do certame, que reflete o trabalho sério e 
os excelentes resultados que o hospital vem 
obtendo ao longo dos anos. Trata-se de uma 
parceria bem-sucedida entre a FUABC e o 

Governo do Estado, que tem como pilares os 
funcionários altamente comprometidos e qua-
lificados, assim como a participação ativa do 
Centro Universitário FMABC, com pesquisa, 
ensino e assistência a partir de seus cursos de 
graduação, pós-graduação, residência médica 
e multiprofissional”, revela o diretor-geral da 
unidade, Dr. Adilson Cavalcante.

QUALIDADE CERTIFICADA
Referência no atendimento de alta com-

plexidade para moradores dos sete municípios 
do Grande ABC (Santo André, São Bernardo, 
São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra), o HEMC beneficia 
cerca de 3 milhões de pessoas, conta com 
2.500 profissionais e 300 leitos de internação. 
Em 2021, realizou 138 mil consultas, 404 mil 
exames e procedimentos, 8,9 mil cirurgias e 
10,6 mil internações.

Neste ano, a unidade reafirmou o compro-

misso de manter a assistência e a segurança 
do paciente como focos de qualidade e asse-
gurou a manutenção do nível 3 da Acreditação 
ONA (Organização Nacional de Acreditação), 
certificação que traduz o nível de excelência no 
setor de saúde do País. O HEMC conquistou a 
ONA 3 em 2018, como resultado do programa 
de qualidade voltado à melhoria permanente 
dos serviços prestados à população e ao aper-
feiçoamento dos protocolos e procedimentos 
médicos.

Além da ONA, o Hospital Estadual Mário 
Covas conquistou em 2021 a certificação inter-
nacional QMentum Diamante após análise de 
dois anos dos resultados obtidos pela unidade. 
O QMentum é fruto de parceria da Quality Glo-
bal Alliance (QGA) com a Health Standards Or-
ganization (HSO) – antiga Accreditation Canada 
International – e possibilita que as instituições 
de saúde brasileiras acessem a padrões inter-
nacionais de excelência e inovação.

CONTRATO DE GESTÃO

Novo contrato prevê, mensalmente, mais de 9 mil consultas médicas, 4,4 mil consultas não-médicas, 2,2 mil exames e 1,2 mil cirurgias, entre outros procedimentos
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Evento contou com palestras, massagens, serviços de estética e aula de ritmos

Hospital Nardini organiza atividades 
na Semana da Enfermagem

O Núcleo de Ensino e Pesquisa 
em Educação Permanente (NEPEP) 
do Hospital Nardini de Mauá organi-
zou, entre 10 e 13 de maio, diversas 
atividades relacionadas à Semana 
da Enfermagem. A iniciativa é alu-
siva à data de 12 de maio, quando 
é celebrado mundialmente o Dia da 
Enfermagem. A abertura do evento 
contou com as presenças do prefeito 
Marcelo Oliveira, da diretora-geral do 
hospital, Dra. Adlin de Nazaré Vedu-
ato, e da gerente de enfermagem da 
unidade, Potira Juliana Ulbrich. 

Os colaboradores contaram 
com serviços de quick massage, 
ou massagem rápida, com alunos 
do curso de Massoterapia e Esté-
tica do Centro Educacional ETIP; 
design de sobrancelhas e técnicas 
de terapia holística com profissionais 
convidados; além de aula de ritmos 
e dança urbana. 

Já as conselheiras do Conselho 
Regional de Enfermagem de São 
Paulo (Coren-SP), Maria Madalena 
Leite e Márcia Rodrigues, ministraram 
palestra com o tema “Uma voz para 
liderar: investimento na Enfermagem 
em respeito aos seus direitos para 

EDUCAÇÃO PERMANENTE

Equipes assistenciais se reuniram em evento realizado no auditório

garantir a saúde global”. 
“A ação foi realizada para valori-

zação dos profissionais da Enferma-
gem, visto que são fundamentais para 
o cuidado dos pacientes e munícipes 
da nossa cidade. Inúmeras ativida-
des foram realizadas com sorteios 
de brindes para agradecer o com-
promisso destes colaboradores com 
a saúde da nossa região. Parabéns 
a todos. Vocês fazem a diferença”, 
disse a gerente de enfermagem do 
hospital, Potira Juliana Ulbrich. 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Dias 5 e 6 de maio o Serviço 

de Controle de Infecção Hospita-
lar (SCIH) do Hospital Nardini, em 
parceria com o Núcleo de Ensino e 
Pesquisa em Educação Permanente 
(NEPEP), promoveu a Campanha de 
Higienização das Mãos de 2022. Ao 
todo, participaram da ação 358 co-
laboradores. Este ano o tema global 
da campanha, definido pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), foi 
“Unidos pela Segurança: higienize 

suas mãos” (ou Unite for safety: clean 
your hands). 

A ação itinerante percorreu di-
versos setores do hospital e contou 
com a divulgação de dinâmicas in-
terativas que ensinaram, de forma 
bem humorada, os cinco passos para 
higienização das mãos, treinamentos 
específicos e boas práticas que ga-
rantem a assepsia correta antes e 
após o contato com pacientes.

“No contexto de pandemia, a hi-
gienização das mãos exerce papel 

essencial, já que é uma das melhores 
maneiras de evitar a transmissão da 
Covid-19. Apesar de ser um hábito 
simples e comum do cotidiano, exige 
uma técnica adequada e algumas 
precauções para conseguir ser efi-
caz na prevenção de doenças. Desta 
forma lúdica, com painel, brindes e 
dinâmicas, buscamos mobilizar todas 
as nossas equipes para essa causa 
tão importante na rotina de salvar 
vidas”, disse o enfermeiro do SCIH, 
Michel Farias Barros. 

Sustentabilidade debate ações na semana da compostagem
Na Semana de Compostagem 

2022, celebrada nacionalmente em 
maio, o Hospital Nardini de Mauá reu-
niu profissionais para discutir sobre 
os resíduos orgânicos gerados na 
cozinha da unidade e orientar sobre 
a destinação final dos mesmos por 
meio da técnica de compostagem.

As equipes foram orientadas sobre 
o “Método Lages de Compostagem”, 
desenvolvido pelo professor Germano 
Guttler, do departamento de Agronomia 
do Centro de Ciências Agroveterinárias 
(CAV) da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC), que visitou o 
hospital recentemente. A técnica con-
siste em ensinar as pessoas a fazerem, 
em casa, a compostagem dos resíduos 

em um vaso compostor com uso de 
garrafas pets para reciclar o próprio 
lixo orgânico.

“Anteriormente a compostagem 
era feita do modo convencional. Mas, 
quando o professor e o Pedro visita-
ram o hospital e apresentaram o novo 
método, mudamos o processo por 
ser mais fácil e não precisar dispor 
de muito tempo para a mão de obra. 
Todo material encaminhado é pesa-
do e monitoramos todas as etapas 
para controlar qualquer surgimento 
de pragas”, explica a analista de Meio 
Ambiente do hospital, Eliesse Oliveira.

Participaram da reunião colabo-
radores do Hospital Nardini das áreas 
de Suprimentos, Higienização, Ma-

MEIO AMBIENTE 

nutenção e Nutrição, além da empresa 
terceirizada Grupo Soberana Serviços; 
o representante da área de Sustenta-
bilidade da Fundação do ABC, Pedro 

Charles; os engenheiros ambientais e 
consultores, Priscila Bolcchi e Waldecir 
Gonçalves Soares; e os funcionários do 
Hospital da Mulher, de Santo André: 

os técnicos de segurança do tra-
balho, Jair Vieira de Melo e Ricardo 
Henrique de Oliveira, e o líder de 
Hotelaria, José Maciel Aprigio.

Colaboradores e consultores ambientais em reunião sobre o tema
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Conquista possibilita importante avanço nos projetos de responsabilidade ambiental

Instituto Emílio Ribas do Guarujá recebe
fonte de energia alternativa

O Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas do Guarujá (IIER-II), gerenciado 
pela Fundação do ABC em parceria 
com o Governo do Estado, foi bene-
ficiado pelo Projeto Eficiência Ener-
gética (PEE) da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) que, por 
meio da Companhia Paulista de For-
ça e Luz (CPFL Piratininga), realizou 
a instalação de 224 placas de células 
fotovoltaicas que produzirão energia 
limpa, renovável e sustentável.  

As unidades de pronto atendimen-
to adulto e infantil (UPA) da Prefeitura 
Municipal do Guarujá, que ficam no 
mesmo prédio, também foram bene-
ficiadas.

A estimativa do projeto é que 
sejam gerados em torno de 109.343 
kWh/ano, o que representará uma 
economia próxima de 10% do con-
sumo atual de energia elétrica. 

Os impactos de redução serão 
mais expressivos a partir de outubro. 
Até setembro, a incidência de radiação 
solar é menor devido ao período de 
inverno. Quanto maior a incidência 
de radiação solar sobre as placas, 
maior será a quantidade de energia 
elétrica produzida. Os dados serão 

monitorados pela própria CPFL. 
Ao todo, foram investidos R$ 400 

mil. O PEE tem o objetivo de promo-
ver o uso eficiente da energia elétrica 
em todos os setores da economia. 
As concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos de distribuição 
de energia elétrica são obrigadas a 
aplicar anualmente um montante de 
sua receita líquida em pesquisa e de-
senvolvimento do setor elétrico. 

Com mais esta conquista, o IIER-II 
reforça seu compromisso de respon-
sabilidade com o meio ambiente. 

PRÊMIO AMIGO DO MEIO AM-
BIENTE

Em 2017, a unidade recebeu o 
Prêmio Amigo do Meio Ambiente pro-
movido pela Secretaria de Estado da 
Saúde. Na época, todas as lâmpadas 
fluorescentes foram substituídas por 
sistema LED, que não traz em sua 
composição metais lesivos ao meio 
ambiente como chumbo e mercúrio. 
As lâmpadas de LED são fabricadas 
com material desenvolvido da palha 
do milho, portanto, naturalmente bio-
degradáveis e também resistentes à 
queda. Foram adquiridas 510 lâmpa-

BAIXADA SANTISTA

Ao todo, foram instaladas 224 placas de células fotovoltaicas que produzirão energia limpa e renovável

Unidades da FUABC em Itatiba promovem orientação a gestantes e puérperas
As unidades de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) Parque 
da Colina, Jardim das Nações e 
Zupardo, em Itatiba, gerenciadas 
pela Fundação do ABC, promove-
ram entre 23 e 27 de maio rodas de 
conversa e grupos de orientação 
com gestantes e puérperas sobre 
a campanha “Maio Furta-Cor”, que 
tem como objetivo conscientizar so-
bre a importância da saúde mental 
materna como forma de prevenir 
o adoecimento psíquico das ges-
tantes. Na oportunidade, participa-
ram, além da equipe, uma psicóloga 
perinatal que aplicou um teste de 
avaliação de risco da saúde mental. 

INTERIOR DE SP

das LED, além de 14 refletores de alto 
brilho, o que somou um investimento 
de R$ 49,1 mil.

Nas demais edições da premia-
ção, o IIER-II recebeu três certifica-
ções de ‘Menção Honrosa’ por projetos 
relacionados à construção de abrigo 
externo para resíduos recicláveis, 

ações de jardinagem e redução da 
contaminação ambiental por cianeto 
no laboratório de análises clínicas.

O hospital também participa do 
desafio Saúde pelo Clima, um pro-
grama coordenado pela Rede Global 
Hospitais Verdes e Saudáveis que re-
úne e mobiliza organizações de saúde 

de todo o mundo a se tornarem mais 
resilientes e reduzirem progressiva-
mente suas emissões. O programa 
oferece ferramentas e apoio técnico 
para ajudar as organizações de saú-
de a mensurar, controlar, monitorar e 
reduzir suas emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE).

Pacientes participaram de rodas de conversa sobre saúde mental materna

SEMANA MUNDIAL 
DO BRINCAR
Com apoio da Fundação do ABC, 

entre 23 e 29 de maio a Prefeitura de 
Itatiba promoveu a Semana Mundial 
do Brincar 2022. As unidades de saú-
de de Itatiba gerenciadas pela FUABC 
dedicaram a semana à realização de 
atividades voltadas ao estímulo de 
desenvolvimento cognitivo e vínculo 
entre pais e crianças. O município 
aderiu ao Programa São Paulo pela 
Primeiríssima Infância, do Governo do 
Estado, que visa o desenvolvimento 
infantil completo e saudável por meio 
de práticas clínicas da saúde, educa-
ção e ação social.

SIMPÓSIO LGBTQIA+
Dia 26 de maio, no Teatro Ralino 

Zambotto, da Câmara Municipal de 
Itatiba, a enfermeira coordenadora 
assistencial da Fundação do ABC, 
Lana Lopes, foi uma das palestran-
tes convidadas do 1º Simpósio de 
Promoção da Cidadania LGBTQIA+ 
da cidade. Especialista em Saúde 
da Família e Gestão do Cuidado – 
Política Nacional de Saúde Integral 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis e Transexuais, a colabora-
dora discursou sobre a defesa dos 
direitos e liberdade da população 
LGBTQIA+ no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
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HOMENAGEM

Equipes prepararam dinâmicas interativas, sorteios e distribuíram premiações para participantes

Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário 
promove SIPAT e Semana da Enfermagem
O Centro Hospitalar do 

Sistema Penitenciário (CHSP) 
organizou virtualmente, entre 
10 e 13 de maio, a Semana 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes (SIPAT) e a Semana da 
Enfermagem.

O tema da SIPAT 2022, 
“Resiliência e empatia no 
ambiente de trabalho”, foi es-
colhido por meio de pesquisa 
on-line feita entre colaborado-
res. O tema do evento da Enfer-
magem foi o mesmo proposto 
pelo Conselho Internacional de 
Enfermagem (ICN): “Uma voz 
para liderar – Investimento na 
Enfermagem e respeito aos 
seus direitos para garantir a 
saúde global”.

No decorrer da semana 

foram realizadas ligações 
premiadas entre os ramais da 
unidade, com distribuição de 
brindes para os colaboradores 
que atendiam com palavras 
ou frases que significavam a 
aplicabilidade da resiliência ou 
empatia.

Os prêmios, obtidos por 
meio de doações, foram: bar-
ras de chocolate, caixa de Bis, 
caixa de bombom, camisetas, 
sabonetes líquidos, fones de 
ouvido, hidratantes, necessai-
res, espelhos, bolsas, porta-
-retratos, escovas de cabelo, 
canecas, relógio smartwatch, 
entre outros.

Formulários on-line foram 
enviados aos e-mails dos co-
laboradores com temas alea-

Tema da SIPAT 2022 foi “Resiliência e empatia no ambiente de trabalho” Colaboradores receberam diversos brindes 

tórios relativos à segurança 
do trabalho. Quem resolvia os 
formulários de forma correta 
e em menor tempo recebeu 
diversos prêmios. Foram sor-
teados, também, cinco prêmios 

gerais entre todos os funcio-
nários diretos e indiretos que 
trabalham no CHSP. 

As equipes também pu-
deram relaxar em um espaço 
de massagem chamado “Seu 

Momento”, organizado na sala 
de reuniões, que contava com 
quatro esteiras massageado-
ras. Por fim, nos dias 12 e 13, 
em homenagem à equipe de 
Enfermagem, foram servidos 

almoço e jantar especial às 
equipes. A empresa Visão Di-
gital, vizinha da unidade, con-
tribuiu com a ação e doou 250 
necessaires aos profissionais 
da categoria. 

São Bernardo promove a VI Semana de Enfermagem na Fábrica de Cultura
Com apresentação de todas 

as frentes de trabalho das equi-
pes de enfermagem dos serviços 
da rede municipal de Saúde, que 
abrangem a Atenção Básica, Espe-
cializada, Urgência e Emergência, 
Domiciliar, Hospitalar e Proteção à 
Saúde e Vigilâncias, a VI Semana 
de Enfermagem de São Bernardo, 
realizada dias 18 e 19 de maio, na 
Fábrica de Cultura, homenageou 
os enfermeiros, auxiliares e técni-
cos que atuam no município. As 
datas são comemoradas dias 12 
de maio (Dia da Enfermagem) e 
20 de maio (Dia do Técnico e do 
Auxiliar de Enfermagem). 

Presente na cerimônia de 
abertura do evento, o secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple So-
brinho, ressaltou que enfermeiros, 
auxiliares e técnicos representam 
o verdadeiro sentido da palavra 
“cuidar”, tornando todos os pro-
cedimentos mais humanizados e 
próximos. Algo que se tornou es-

12 DE MAIO

sencial durante a pandemia, mesmo 
diante de toda proteção individual para 
evitar contaminações. 

“A Semana de Enfermagem permi-
te a troca de experiência das diversas 
equipes da rede que, em suas rotinas 
pouco se veem, além de marcar a ce-
lebração pelos dias do enfermeiro, do 
auxiliar e do técnico de enfermagem. 
É importante participarmos e contri-
buirmos para o fortalecimento desta 
área e destes profissionais”, ressaltou o 
secretário de Saúde de São Bernardo.

A exposição foi aberta ao público e 
conta um pouco dos serviços prestados 
pela rede do município, passando por 
todos os equipamentos de Saúde, por 
meio de exposição e palestras, além de 
simulações realísticas com exposição 
dos diversos cenários de atuação da 
equipe de enfermagem e exposição 
de pôsteres das experiências exitosas 
desenvolvidas pela categoria.

O evento garantiu uma imersão em 
conhecimento e troca de experiências 
de temas de atualidades, tanto para 

Omar Matsumoto/PMSBC

os profissionais da área, estudantes e 
sociedade civil, na visão da diretora de 
Enfermagem do Complexo de Saúde 
de São Bernardo, Carmen Lucia Antu-
nes Pimenta Simões. “Nosso objetivo 
principal é apresentar o alcance do 
trabalho da enfermagem, a integração 
dos saberes e a inovação realizada no 
cotidiano nas diversas atuações da rede 
de saúde, divulgando ainda as especia-
lizações e valorizando o profissional de 
enfermagem”, explicou a diretora.

DIA MUNDIAL DE DOAÇÃO 
DE LEITE MATERNO 
Dia 19 de maio também é come-

morado o Dia Mundial da Doação de 
Leite Materno. São Bernardo é sede 
do maior Banco de Leite Humano da 
região, localizado no Hospital Municipal 
Universitário (HMU), que atua como 
referência na capitação da doação 
do alimento. “Atualmente, o estoque 
está abaixo do considerado ideal, por 
isso reforçamos com a população a 

importância de doar. Temos uma 
equipe especializada que orienta 
todas as etapas do processo e 
busca o leite na casa da doadora. 
Um gesto simples que salva a vida 
de muitos bebes recém-nascidos”, 
complementou Reple. Interessa-
das em fazer doações ao Banco 
de Leite Humano podem entrar em 
contato por meio de mensagem 
pelo número (11) 96194-2262 ou 
ligar no (11) 4365-1480.

Evento contou com a presença do secretário de Saúde de SBC, Dr. Geraldo Reple Sobrinho 
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MODERNIZAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

Anúncio foi realizado pela Prefeitura de São Paulo; unidade gerenciada pela FUABC receberá investimento de R$ 8 milhões 

UBS Jardim da Conquista II,  
em São Mateus, ganhará nova estrutura

AME Sorocaba promove dinâmica sobre descarte de resíduos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Jardim da Conquista II, que integra 
a Rede Assistencial da Supervisão 
Técnica de Saúde (STS) São Mateus, 
gerenciada pela Fundação do ABC 
em parceria com a Prefeitura de São 
Paulo, receberá investimento de R$ 
8 milhões para construção da nova 
estrutura. O anúncio foi realizado pela 
Prefeitura de São Paulo e a Secretaria 
Municipal da Saúde, dia 10 de junho, 
após assinatura da ordem de serviço 
que autoriza a construção de novas 
instalações desta unidade e também 
da UBS Vila Cosmopolita, gerenciada 
por outra organização social de saúde. 

Durante o evento, o prefeito Ri-
cardo Nunes destacou a importância 
das obras para a região. “Temos uma 
atenção muito especial para a área da 
saúde na Zona Leste. Temos investi-
do em espaços novos, adequados e 
adaptados para as necessidades dos 
moradores da região”, afirmou. 

O secretário municipal da Saúde, 
Luiz Carlos Zamarco, diz que após as 
obras será possível ampliar o atendi-
mento na região. “São reivindicações 
antigas dos moradores dessas locali-
dades. Com as novas instalações, a 
população terá melhor acolhimento 

por parte das nossas equipes.”
Modernizada, a UBS Jardim da 

Conquista II terá instalação em novo 
endereço. O custeio mensal da unidade 
é de R$ 522 mil. Atualmente localizada 
na Travessa Somos Todos Iguais, 915, 
Jardim da Conquista, será transferida 
para a Travessa Somos Todos Iguais, 
s/nº. A previsão é que sejam realizados, 
no local, mais de 2 mil consultas médicas 
e 1,3 mil atendimentos odontológicos.

A nova estrutura conta com salas 
para consultórios, de medicação e ina-
lação, coleta de exames e aplicação 
de vacinas, acolhimento, curativos, 
atendimento odontológico, banheiros 
acessíveis, além de outros espaços 
para melhorar o acolhimento da po-
pulação atendida nos equipamentos. 

A entrega das obras está prevista 
para o primeiro semestre de 2023. As 
novas instalações serão concluídas 
com recursos do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), como 
parte do programa Avança Saúde SP.  
Ao todo, foram entregues 20 UBSs na 
região com recursos do BID. Além de 
19 obras em andamento e seis que 
ainda serão iniciadas.

“Espero voltar aqui no ano que 
vem, com essas UBSs novas, equipa-

A Comissão de Gerenciamento 
de Resíduos e Sustentabilidade do 
Ambulatório Médico de Especiali-
dades (AME) de Sorocaba realizou, 
em 26 de maio, uma campanha 
sobre o descarte correto dos re-
síduos com jogos de perguntas e 
respostas e jogo da memória.

As equipes montaram uma 
roleta com várias partes colo-
ridas, sendo que cada cor indi-
cava um tema e uma pergunta. 
Os colaboradores responderam 
sobre descarte correto de resí-
duos – comuns, infectantes, per-
furocortantes, fluxos de acidente, Colaboradores participaram de jogos interativos sobre o tema 

Gabriel Inamie/PMSBC

higienização das mãos, entre outros 
assuntos. No jogo da memória, o ob-
jetivo era combinar o tipo de resíduo 
com a lixeira correspondente. 

A dinâmica também contou com a 
exposição, no mural da unidade, das 
classes de resíduos; lixeiras respec-
tivas; cores dos sacos e etiquetas; 
informações sobre conscientização 
no consumo de água; energia; pegada 
ecológica; descarte de pilhas e óleo 
usado; decomposição dos resíduos; 
e orientação da área de medicina nu-
clear sobre o descarte de rejeitos. No 
final do dia houve sorteio de brindes 
para os participantes.

das com boa estrutura e com pessoas 
que moram neste bairro contratadas, 
desde o canteiro de obras. Ao todo, 
serão 300 empregos gerados neste 
ato”, completou o prefeito.

MAIS EQUIPAMENTOS
Para 2022, por meio do Avança 

Saúde SP, estão previstas a cons-
trução de mais equipamentos de 
saúde, como Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) e UBSs, além 
da continuidade das reformas. Até 
meados de junho, das 101 obras 
contratadas, 69 estavam concluídas 
e 32 em andamento. 

Divulgação/Prefeitura de SP

Funcionários participaram de evento organizado pela Prefeitura 
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INSTITUCIONAL

Fundação do ABC organiza concurso de  
fotografias na Semana do Meio Ambiente

VENCEDORES

Em alusão à Semana Nacional 
do Meio Ambiente, celebrada este 
ano entre 31 de maio e 5 de junho, o 
Departamento de Sustentabilidade 
da Fundação do ABC e a Central de 
Convênios lançaram em junho, em 
parceria com o Centro Universitário 
FMABC, o concurso interno de foto-
grafias “Uma Só Terra”, destinado à 
participação dos colaboradores das 
três unidades. O nome do concurso 
é o mesmo escolhido pelo Progra-
ma das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) para celebrar 
o Dia Mundial do Meio Ambiente 
2022, em 5 de junho, cujo objetivo 
é estimular a vida sustentável em 
harmonia com a natureza.

Os colaboradores participantes 
do concurso enviaram até três fotos 
que evidenciaram a forma como con-
tribuem com a preservação da saúde 
ambiental do planeta no dia a dia. A 
ideia foi sensibilizar as equipes sobre 
a responsabilidade individual e a im-
portância de adotar hábitos rotineiros 
que contribuem com a preservação 
da natureza e a saúde do planeta. 
As imagens foram relacionadas a 
temas como poluição, reciclagem, 
reuso, água, energia, biodiversidade, 
entre outros. 

O sorteio foi realizado dia 6 de 
junho, na sala do Departamento 
de Auditoria e Controle Interno da 
FUABC, e contou com as partici-
pações dos colaboradores Danilo 
Correa Cordeiro, do Centro Univer-
sitário FMABC, e Elson Nascimento 
Queiróz e Nataly Caceres de Sou-
za, da Fundação do ABC. Os ven-
cedores, que foram premiados com 
arranjos de jardim do tipo terrário, 
foram: Narcisio Alves de Lima, do 
Departamento de T.I. da Fundação 
do ABC; Mauriene Lisboa, funcio-
nária do Setor de Higienização e 
Limpeza do Centro Universitário 
FMABC; e Taiane Cristine da Sil-
va Paladino, do Departamento de 

Danilo Correa Cordeiro e Mauriene Lisboa, do Centro Universitário FMABC

Taiane Cristine da Silva Paladino,  
da área de Recursos Humanos da 

Central de Convênios

Mauriene Lisboa, funcionária do  
Setor de Higienização e Limpeza do 

Centro Universitário FMABC

Narcisio Alves de Lima,  
do Departamento de T.I. da  

Fundação do ABC

Narcisio Alves de Lima, Elson Queiróz e Taiane Cristine Paladino, da FUABC e Central de Convênios

Recursos Humanos da Central de 
Convênios.

O funcionário sorteado pela FUA-
BC Narcisio Alves de Lima, demons-
trou que contribui com a preservação 
do meio ambiente a partir da reuti-
lização de materiais. Na rotina de 
trabalho, o colaborador utiliza copo 
reciclado e garrafa reaproveitada 
para consumo de água, evitando o 
uso de copos descartáveis. 

Pelo Centro Universitário FMA-
BC, a vencedora Mauriene Lisboa 
registrou o momento de quando 
destinou corretamente resíduos 
domésticos de acordo com cores e 
categorias, em contribuição ao tra-
balho de cooperativas de reciclagem 
que recebem a doação do material. 
A atitude também colabora com a 
redução dos resíduos enviados a 
aterros sanitários. 

Na Central de Convênios, a 
colaboradora Taiane Cristine da 
Silva Paladino fez a destinação 
ecologicamente correta de óleo 
de cozinha, que pode ser utilizado 
como matéria-prima para produzir 
sabão caseiro. A ação também evita 
a contaminação de água, plantas e 
animais. A colaboradora também fez 
o registro da separação de resíduos 
recicláveis e comuns, organizando 
entre secos e úmidos.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Em 2022 será comemorado os 

50 anos da histórica Conferência 
de Estocolmo, realizada na Suécia 
em 1972 e que gerou a primeira 
Declaração sobre o Meio Ambien-
te Humano, com várias diretrizes 
para a governança ambiental 
global. Desde 1974 o Programa 
das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) celebra em 5 
de junho o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Já o Brasil oficializou 
a Semana Nacional do Meio Am-
biente em 27 de maio de 1981, por 
meio do Decreto nº 86.028.
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MAUÁ

Gestantes e mulheres que deram à luz são 
vacinadas contra a gripe no Hospital Nardini

Vacinação é realizada às segundas, quartas e sextas 

Em mais uma iniciativa para am-
pliar o número de vacinados contra 
a gripe na cidade, a Prefeitura de 
Mauá está imunizando as gestantes 
internadas e as pacientes que deram 
à luz no Hospital Nardini. Elas rece-
bem a aplicação antes de deixarem 
a maternidade, inaugurada em abril. 
A vacinação vem sendo realizada às 
segundas, quartas e sextas.   

As grávidas e puérperas (mulhe-
res que tiveram bebê até o prazo de 
45 dias) também podem ser imuniza-
das nas 23 UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde), de segunda a sexta, das 
9h às 16h. As unidades do Jardim 
Flórida, Magini e Zaíra 2 funcionam 
das 9h às 20h.

Estão aptos a receber a vacina 
nas unidades as pessoas acima de 
60 anos, crianças (6 meses até a 
véspera de completar 5 anos), ges-

tantes e pessoas com comorbidades 
ou deficiência. É preciso apresentar 
CNH ou RG.

O imunizante da gripe ainda vem 
sendo aplicado nos professores, 
profissionais de saúde, nas forças 
de segurança e salvamento, forças 
armadas, caminhoneiros, trabalhado-
res do transporte coletivo rodoviário 
de passageiros urbanos e de longo 
curso, além de portuários. É neces-
sário comprovar que está atuando na 
área — carteira de trabalho, holerite 
ou carteirinha do conselho de classe.

O intervalo entre os imunizantes 
contra a Covid e da gripe é de 15 dias 
somente para crianças de até 11 anos. A 
vacinação das gestantes e mulheres que 
deram à luz no Hospital Nardini é uma 
ação do ‘Mãe Mauaense – Semeando 
Vidas’, plano de enfrentamento para 
reduzir a mortalidade materna e infantil.

Edu Guimarães/PMM

Pacientes são imunizadas antes de deixarem a maternidade

HUMANIZAÇÃO

Unidade retoma serviço de registro de recém-nascidos
O Hospital Nardini, em Mauá, 

retomou este mês o serviço de 
registro de recém-nascidos na 
maternidade, por meio de uma 
unidade interligada ao Cartório de 
Registro Civil de Mauá. Os novos 
registros voltaram a ser realizados 
dia 2 de junho. 

A atividade, interrompida 
devido à pandemia da Covid-19, 
volta a ser oferecida em espaço 
adequado, dentro da nova mater-
nidade, com fácil e acesso maior 
conforto dos pais.

Durante o processo de interna-
ção as pacientes recebem orienta-
ções sobre como obter o registro 
gratuito de nascimento da criança, 
bem como a certidão. Os serviços 
são oferecidos apenas antes de Atividade foi interrompida devido à pandemia e volta a ser oferecida na nova maternidade

Gabriel Inamie/PMSBC

os bebês receberem alta do hospital.      
Nesta fase inicial a unidade fun-

cionará às segundas e quintas-feiras, 
das 9h às 11h. O tempo de internação 
no hospital de uma mulher que deu à 
luz é de três dias, em média. Crianças 
nascidas em dias e horários fora deste 
período podem ser registradas pos-
teriormente no próprio hospital ou no 
Cartório de Registro Civil do município. 

A retomada do registro de recém-
-nascidos é a mais recente ação da 
gestão para melhorar a qualidade dos 
atendimentos realizados na unidade. 
Em abril, a nova maternidade foi en-
tregue com 26 leitos e cinco salas pré-
-parto. Também houve a mudança 
do laboratório de análises clínicas, 
substituição do equipamento de ma-
mógrafo e a reforma do telhado.
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Iniciativa foi voltada a profissionais e doadoras de leite cadastradas no Banco de Leite

SANTO ANDRÉ

Hospital da Mulher celebra Dia Mundial  
de Doação de Leite Humano

A Secretaria de Saúde de Santo 
André promoveu dia 18 de maio, no 
Hospital da Mulher Maria José dos 
Santos Stein, uma palestra em come-
moração ao Dia Nacional de Doação 
de Leite Humano, celebrado em 19/05. 
As mães doadoras também foram ho-
menageadas e puderam trocar experi-
ência entre elas. Na manhã seguinte, 
outras palestras foram realizadas no 
auditório.

A primeira palestra trouxe para 
debate o tema “História da Amamen-
tação” e foi ministrada pela professora 
assistente da disciplina de Neonato-
logia do Centro Universitário FMABC, 
Dra. Simone Holzer. Também foi rea-
lizada uma palestra com a nutricionis-
ta e supervisora do Banco de Leite, 
Luciene Barbosa dos Santos, com a 
campanha de doação de leite. Já dia 
19 de maio as palestras abordaram o 
tema “colosterapia”, ministrada pela 
Dra. Claudia Giolo, coordenadora da 
UTI Neonatal do hospital.

A professora Mariluci Aparecida 
da Silva, de 34 anos, estava grávida 
de seis meses quando teve um pro-
blema de pressão em novembro de 
2021 e teve de ser submetida a uma 
cesariana de urgência. Com apenas 
27 centímetros e pesando pouco mais 
de 500 gramas, a pequena Maria Fer-
nanda nasceu no Hospital da Mulher 
e foi internada na UTI Neonatal. Há 
seis meses, além do leite da mãe, ela 
se alimenta com as doações do banco 
de leite. 

“Ela foi o meu milagre e estamos 
há seis meses na batalha. É difícil por-
que a produção diária do meu leite não 
é suficiente para ela, por isso agrade-
cemos às doadoras, porque são elas 
que ajudam a alimentar minha filha 
todos os dias”, comenta Mariluci. “As 
mães que têm vontade de amamentar 
e têm o filho na UTI não podem desistir 
e ter desespero. Faz seis meses que 
eu estou aqui e, mesmo quando sai 
uma quantidade pequena de leite, eu 
não desisto. É a sensação mais grati-
ficante que existe”, completa.

À época, dos 42 bebês que esta-
vam na UTI do Hospital da Mulher, 28 Leite doado passa por processo de pasteurização e é submetido a rigorosos padrões de qualidade 

Unidade conta atualmente com 37 doadoras fixas

Fotos: Helber Aggio/PSA

fizeram uso do Banco de Leite. “Para 
quem doa pode ser pouco, mas para 
nós toda gota importa. O bebê recebe 
um ou dois mililitros. Esse leite vai 
salvar a vida do bebê internado na UTI 
Neonatal e permitir que ele tenha uma 
vida melhor, diminuindo a mortalida-
de infantil”, explica a supervisora do 
Banco de Leite do hospital, Luciene 
Barbosa dos Santos.

Apesar de contar com 37 doado-
ras fixas, o hospital constantemente 
trabalha na busca ativa de novas 
doadoras para garantir o abasteci-
mento do estoque. Cada frasco com 
300 ml pode beneficiar até dez bebês. 
Pessoas que fazem uso de bebidas 
alcoólicas, cigarro, receberam transfu-
são sanguíneas ou tenham sorologia 
inadequada não podem doar.

A moradora do bairro Cata Pre-
ta, Jaqueline Lopes, de 33 anos, doa 
cerca de quatro frascos por semana. 
“Meu bebê tem cinco meses e eu 
faço doação desde o primeiro mês. 
Na primeira consulta com a pedia-
tra, ela indicou a doação, pois minha 
produção de leite sempre foi muito 
grande. Eu fui tocada no coração por 
essa campanha e abracei a causa. 

Me sinto realizada. Achei que eu não 
poderia amamentar por fatores genéti-
cos. Mas, poder amamentar e doar me 
traz uma alegria imensa”, diz. 

COMO DOAR
O Banco de Leite Humano do Hos-

pital da Mulher atende de segunda a 
sexta, das 8h às 18h. Para doar, é 
preciso ligar nos telefones (11) 4478-
5048 ou 4478-5027. É realizado um 

cadastro e agendada uma visita à casa 
da doadora para o recolhimento do 
leite. A mãe deverá retirar o excedente 
e armazená-lo segundo orientações.

Todo o leite doado passa por pro-
cesso de pasteurização e é submetido 
a controles de qualidade antes de ser 
distribuído aos bebês prematuros e 
outros bebês clinicamente impossibi-
litados de recebê-lo do seio materno. 
Há também serviços de orientação e 

tira-dúvidas sobre o tema.
O hospital também recebe doação 

de frascos de vidros com tampas de 
plástico, como os de maionese ou 
café solúvel. Esse material é esteri-
lizado e seguro, pois é resistente ao 
congelamento e descongelamento. 
O processo faz com que o leite não 
perca seus nutrientes e a tampa de 
plástico evita que se acumulem cheiro 
e resíduos.
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Fundação do ABC dá início à campanha do agasalho “Aquecendo o ABC”
A área de Sustentabilidade da 

Fundação do ABC iniciou, dia 25 de 
maio, a campanha do agasalho “Aque-
cendo o ABC”. O objetivo da ação é 
sensibilizar colaboradores da FUABC, 
Central de Convênios e Centro Univer-
sitário Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) a doarem roupas, calçados e 
cobertores em boas condições de uso 
para pessoas em situação de vulnera-
bilidade social. Os pontos de coleta da 

campanha estarão localizados entre 
os dias 25 de maio e 25 de julho nas 
sedes administrativas da FUABC e da 
Central de Convênios, além do cam-
pus universitário da FMABC.

O montante arrecadado será des-
tinado a instituições beneficentes das 
cidades de Santo André, São Bernardo 
e São Caetano, que ainda serão sele-
cionadas. Além de beneficiar famílias 
em situação de vulnerabilidade social 

durante a estação mais fria do ano, a 
campanha contribui com o meio am-
biente. Isto porque muitas peças que 
podem ser reaproveitadas deixarão de 
ser descartadas de forma inadequada 
no meio ambiente.

“Confiamos na mobilização dos nos-
sos colaboradores em prol desta causa 
que irá beneficiar tantas famílias. É dever 
da Fundação do ABC liderar projetos e 
campanhas ligadas à responsabilidade 

social para ajudar a atender às necessi-
dades da sociedade e de comunidades 
locais”, disse a gerente corporativa de 
Projetos, Qualidade e Sustentabilidade 
da FUABC, Gleice Girotto. 

Mais informações sobre a iniciati-
va podem ser solicitadas pelo e-mail 
sustentabilidade@fuabc.org.br. 

EDIÇÃO 2021
Em 2021, a campanha do aga-

salho “Aquecendo o ABC” arrecadou 
entre 6 e 21 de julho 316 itens como 
casacos, cobertores, calças, meias 
e luvas que foram entregues a três 
entidades beneficentes da região. Em 
Santo André, receberam os donati-
vos a Instituição Assistencial Lídia 
Pollone (IALP); em São Bernardo, 
o Exército da Salvação; e, em São 
Caetano, a Associação Esportiva 
Vida em Movimento. 

SOLIDARIEDADE
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