
Construído para integrar os serviços do Hospital Municipal Universitário (HMU) e do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), o futuro Hospital 
da Mulher de São Bernardo do Campo será entregue ainda em 2022. A previsão é que a conclusão das obras e a adequação do prédio ocorram no mês de 
setembro. A fusão das unidades, hoje em funcionamento no bairro Rudge Ramos, e a nova localização, no Centro, vão facilitar o acesso aos tratamentos de 

todas as mulheres, gestantes e puérperas. As novas instalações foram vistoriadas pelo prefeito Orlando Morando (foto), dia 13 de julho. Pág. 3
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Futuro Hospital da Mulher de São Bernardo 
atinge 70% de obras concluídas
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INSTITUCIONAL

Executivos da Fundação do ABC 
integram anuário das 

‘Maiores Empresas do Brasil’

Conselho de Curadores (Titulares): Alessandra 
Nabarro Milani; Ari Bolonhezi; Bruno Vassari; Edil-
son Elias dos Santos; Eduardo Couto Silva; Felix 
Saverio Majorana; George Esper Kallás; Gilberto 
Vieira Monteiro; Guilherme Andrade Peixoto; He-
laine Balieiro de Souza; Henrique Santos de Oli-
veira; Jaqueline Michele Sant'ana do Nascimento; 
João Veríssimo Fernandes; Luiz Mario Pereira de 
Souza Gomes; Marcos Sergio Gonçalves Fontes; 
Maria Lucia Tomanik Packer; Maria Odila Gomes 
Douglas; Nataly Caceres de Sousa; Rodrigo Gri-
zzo Barreto de Chaves; Thereza Christina Macha-
do 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

Centro Universitário FMABC
Reitor Interino:  

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.

Paula Branco e Sandro Tavares representam a FUABC no anuário ‘Análise Executivos Jurídicos e Financeiros’; 
área de Compliance também foi lembrada

NA PONTA DO LÁPIS
Contratado para o setor Financeiro do Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME) de Santo André, Renan Taira passou por 30 
dias de treinamento intensivo no departamento Financeiro da sede 
da Fundação do ABC, entre junho e julho. Na despedida, o jovem 

homenageou os profissionais da Mantenedora que o ajudaram 
neste início de trajetória, entregando desenho com a caricatura 

de cada um dos colaboradores do setor.

A Fundação do ABC está repre-
sentada no “Anuário Análise 2022: 
Executivos Jurídicos e Financeiros 
das Maiores Empresas do Brasil”. 
Sandro Tavares, gerente corporativo 
do Departamento Jurídico, e Paula 
Fernanda de Oliveira Branco, ge-
rente corporativa do Departamento 
Financeiro, integram as páginas da 
15ª edição da publicação. Esta é a 
segunda vez que os executivos são 
mencionados. A primeira ocorreu em 
2020, na 13ª edição.

Em 2022, a Análise Editorial tam-
bém destacou uma terceira área da 
FUABC: o Compliance. Juliana Gu-
basta, que atuou até abril deste ano 
na Fundação do ABC como coorde-
nadora de Compliance, foi lembrada 
no anuário.

O lançamento da 15ª edição do 
anuário Análise Executivos Jurídicos 
e Financeiros ocorreu em 23 de junho. 
Após dois anos sendo realizado de 
forma remota, devido à pandemia de 
Covid-19, o evento presencial reuniu 
mais de 300 executivos, entre os quais 
a gerente Financeira da FUABC, Paula 

Fernanda de Oliveira Branco.
“O anuário traduz em dados es-

táticos o perfil dos executivos e as 
mudanças nas grandes companhias 
brasileiras, como, por exemplo, o 
crescimento em 13% do número de 
mulheres à frente de departamentos 
financeiros, assim como a aderência 
absoluta das empresas às normas 
de Compliance e o investimento em 
ferramentas de tecnologia”, considera 
Paula Branco.

GUIA REFERÊNCIA
Neste ano, a cerimônia ocorreu 

no Espaço SP Hall e contou com um 
bate-papo sobre economia, negócios 
e eleições, mediado pela CEO e Pu-
blisher da editora, Silvana Quaglio, 
em parceria com seus sócios e con-
selheiros editoriais, Eduardo Oinegue 
e Alexandre Secco.

Com 350 páginas, o anuário é con-
siderado o mais importante e atual 
raio X do mercado. A edição reúne os 
perfis de 2.658 profissionais, atuantes 
em 1.418 das maiores companhias 
do Brasil, que juntas respondem por 

Marcos Biz, Vanessa Locatelli, Michelly dos Santos, Paula Branco, 
Fernanda Gomes, Bianca Alves e Rafael Pires, do departamento 

Financeiro da FUABC

Paula Branco, da FUABC, com o sócio e conselheiro da Análise Editorial,  
Eduardo Oinegue, também apresentador do Jornal da Band

mais de 75% do PIB do País. Muitos 
destes profissionais validam o anuá-
rio como o único guia brasileiro que 
acompanha as evoluções dos setores, 
além de destacar executivos que são 
peças-chaves no desenvolvimento das 
empresas e áreas pesquisadas.

A revista – que não é comercia-
lizada e possui distribuição dirigida 

e gratuita – apresenta quem são os 
atuais responsáveis em cada área, 
além de um perfil com informações 
sobre a formação dos profissionais 
e estrutura dos departamentos que 
dirigem.  Com isso, tornou-se referên-
cia para os profissionais que tomam 
decisão e formam opinião no âmbito 
empresarial do Brasil.
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Novo equipamento de saúde integrará em um único local os serviços do HMU e do Caism

Futuro Hospital da Mulher de São Bernardo  
atinge 70% de obras concluídas

Com 70% de execução, o futuro 
Hospital da Mulher de São Bernardo 
será entregue ainda em 2022. A pre-
visão é que a conclusão das obras e 
da adequação do prédio ocorra em se-
tembro, conforme destacou o prefeito 
Orlando Morando durante vistoria no 
novo equipamento, que integrará os 
serviços do Hospital Municipal Univer-
sitário (HMU) e do Centro de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (Caism). A 
visita ocorreu dia 13 de julho.

A fusão das unidades, hoje em 
funcionamento no Rudge Ramos, e 
a nova localização, no Centro, vão 
facilitar o acesso aos tratamentos de 
todas as mulheres, gestantes e puér-
peras, em um único local. Além disso, 
haverá ampliação da capacidade dos 
leitos, totalizando 170, e oferta de ser-
viços como o pronto atendimento de 
ginecologia e obstetrícia, centro cirúr-
gico, ambulatórios, unidade de terapia 
intensiva obstétrica, ginecológica e 
neonatal, casa da gestante, núcleo 
interno de regulação e estrutura para 
realização de exames laboratoriais 
(tomografia, mamografia, ecocardio-
grama, ultrassonografia, entre outros).

AVANÇOS

Novas instalações terão 42 leitos a mais do que no HMU, totalizando 170

Nova Policlínica Alvarenga será entregue em agosto
Com investimento de R$ 2 mi-

lhões, as obras da nova Policlínica 
Alvarenga de São Bernardo atin-
giram 80% de execução e avan-
çam para serem entregues em 
agosto. O novo espaço ampliará 
a capacidade de atendimento em 
especialidades na região e ainda 
desafogará a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do bairro, que terá 
seu espaço físico incorporado ao 
prédio da atual Policlínica.

De acordo com o prefeito 
Orlando Morando, que vistoriou 
o local em 18 de julho ao lado 
do secretário de Saúde, Dr. 
Geraldo Reple Sobrinho, se-
rão dois ganhos para a Saúde 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

da cidade em um único projeto. “O 
equipamento contará com instala-
ções mais modernas, melhor aces-
sibilidade, oferta de mais consultas 
e tudo isso em prazo recorde de 
entrega”, salientou Morando.

A instalação da unidade na 
região garante a formação de um 
novo complexo de saúde no bairro, 
que já dispõe do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO) 
e da Unidade de Pronto Atendimento 
24h (UPA), localizados na Estrada dos 
Alvarengas, no Grande Alvarenga.

A nova Policlínica Alvarenga será 
instalada em uma área de aproxima-
damente 600 m², que abrigarão a es-

trutura de oito consultórios, sala 
de ultrassom, sala de acupuntura, 
sala de exames, recepção, além 
de cozinha, sala de convivência 
e vestiário para os funcionários.

AUMENTO DE OFERTA
Além de um espaço novo e 

revitalizado, haverá a contrata-
ção de novos médicos e uma 
ampliação de pelo menos 30% 
em consultas nas especialidades 
médicas hoje ofertadas, como 
acupuntura, dermatologia, oftal-
mologia, ortopedia, nefrologia, 
neurologia, pneumologia, e em 
exames de autorrefração, espi-
rometria e ultrassonografia.

O secretário de Saúde de SBC, Dr. Geraldo Reple Sobrinho,  
e o prefeito Orlando Morando, em vistoria à unidade

Gabriel Inamine/PMSBC

Ricardo Cassin/PMSBC

Assim que a estrutura estiver fina-
lizada, a Prefeitura deve iniciar a etapa 
de instalação e testes dos equipamen-
tos. “Entregar um novo equipamento de 
saúde é bastante complexo. Além de 
construir, temos que equipar e faremos 
isso com o que há de mais moderno 
no mercado. Nosso trabalho para a 
Saúde de São Bernardo não para e 

logo teremos em nossa rede mais este 
hospital somado aos demais já entre-
gues, como o Anchieta, Hospital de 
Urgência e o futuro Hospital de Olhos”, 
destacou Morando.

ESTRUTURA
A atual estrutura do HMU está 

instalada em 5.000 m² e é com-

posta por 128 leitos. No Hospital 
da Mulher serão 170 leitos, sendo 
10 leitos de UTI adulto e 25 de UTI 
neonatal – um ganho de 42 leitos 
para a nova unidade.

O novo Hospital da Mulher está 
sendo instalado em área de 14.920 
m². No total, o prédio conta com 
11 andares, que abrigarão desde 

refeitórios, vestiários, farmácia, 
laboratórios, centros de imagem e 
diagnóstico, além de centro obsté-
trico, ambulatórios, pronto-socorro, 
UTIs, maternidade, sala de convi-
vência para mães e acompanhantes 
e berçário, salas de administração, 
de ensino e de pesquisa e anfiteatro 
com capacidade para 140 pessoas.



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

TECNOLOGIA 

Organizado no Expo Center Norte, em São Paulo, evento é um dos maiores da área de tecnologia e negócios do País

Equipe da FUABC participa 
do Universo TOTVS 2022

As equipes dos departamentos 
Financeiro e de Tecnologia da Infor-
mação (T.I.) da Fundação do ABC 
participaram, dias 14 e 15 de junho, 
do “Universo TOTVS 2022”, um dos 
maiores eventos de tecnologia e ne-
gócios do País. Organizada no Expo 
Center Norte, em São Paulo, a ati-
vidade abordou os lançamentos de 
produtos, inovações e tendências da 
TOTVS, maior empresa brasileira na 
área de tecnologia, desenvolvimento 
de sistemas e soluções empresariais 
para diversos segmentos.

A FUABC (Mantenedora) dispõe 
da licença para uso de diversos mó-
dulos utilizados pelas áreas de T.I., 
Financeiro, Compras, Contabilidade, 
Recursos Humanos, entre outras. 
O evento, organizado anualmente, 
é indicado para profissionais de T.I., 
Administrativo/Financeiro, Operações, 
Recursos Humanos e Marketing, que 
desejam ter um olhar mais estratégico 
e aplicar tecnologia de forma inteligen-
te em seus projetos.

Em busca de inovação e conhe-
cimento, a equipe técnica da FUABC 

participou de diversos cursos, pales-
tras e atividades, como nas salas sobre 
“Mudanças tecnológicas, como isso 
transforma você, seu negócio e a TO-
TVS”; “Evolução da plataforma TECH”; 
“Linha Protheus, interface Robot para 
automatizar processos de testes”; “Ar-
quitetura de Softwares”, entre outras.

Já a equipe do Financeiro inte-

grou os treinamentos “Nova jornada 
da gestão financeira e contábil no 
TOTVS Backoffice - Linha Protheus”; 
“Evolução da Plataforma TECHFIN”; 
“Dados financeiros precisos e atuali-
zados direto do seu ERP”; e “Evolução 
e novidades da EFD - Reinf e eSocial 
com os novos painéis de gestão”.

Para a gerente financeira cor-

porativa da FUABC, Paula Branco, 
a oportunidade amplia horizontes 
e aperfeiçoa processos internos de 
trabalho. “É fundamental buscarmos 
conhecimento e modernização tecno-
lógica para evoluirmos a nossa gestão 
sistêmica de dados, finanças e esta-
tísticas operacionais. A experiência 
foi incrível e nos estimula a integrar 

continuamente novos eventos deste 
porte”, finaliza.

Além da gerente, participaram do 
evento pelo departamento Financeiro 
as colaboradoras Fernanda Oguihara 
Gomes, Michelly Morlane e Vanessa 
Locatelli. Edson Novaes, Alan Chagas, 
Daniel Bastos e Mirio Gonçalves Belo 
representaram a área de T.I. da FUABC. 

Colaboradores das áreas Financeira e de Tecnologia da Informação da FUABC

Saúde bucal é tema de palestras em Itatiba
No mês de junho duas ações 

de promoção e prevenção à saúde 
foram realizadas em Itatiba, inte-
rior de São Paulo, por equipes da 
Fundação do ABC. A primeira na 
unidade de Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) do Jardim Na-
ções, com a palestra conduzida 
pela funcionária Jéssyca Barbo-
sa da Silva Maestre, responsável 
técnica pelo setor de Odontologia 
da unidade. Ao todo, participaram 
13 pacientes.

O tema abordado foi “A Rela-
ção da Diabetes e da Hipertensão 

TREINAMENTO 

Arterial com a Odontologia”. Foram ex-
plicados os riscos que estas doenças 
crônicas podem trazer, curiosidades, 
possíveis sinais e doenças odontológi-
cas que podem se agravar e provocar 
danos. Além da palestra, foi realizada 
uma demonstração de técnica de higie-
ne bucal e orientações. A equipe tam-
bém reforçou a importância do acompa-
nhamento da equipe multiprofissional. 
Por fim, os pacientes receberam novas 
escovas dentais. 

APAE ITATIBA
A outra ação de promoção à saúde 

foi conduzida pela dentista Kari-
na Maria Costa, da unidade ESF 
Colina, na Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) 
de Itatiba. Destinada aos pais dos 
pacientes, a palestra reforçou a 
importância de cuidar da saúde 
bucal de filhos com necessida-
des especiais. Foram abordados 
temas como escovação correta, 
uso do fio dental, dieta saudável, 
adaptadores e outros recursos 
que podem auxiliar na higieni-
zação. Todos os participantes 
receberam kits de higiene. Ao todo, 13 pacientes foram orientados sobre o assunto
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Com as amostras da região enviadas à FMABC será possível acelerar os diagnósticos, o que aumenta as chances de tratamento

Laboratório da FMABC fará
diagnósticos da varíola dos macacos

O Laboratório de Análises Clínicas 
do Centro Universitário FMABC, em 
Santo André, passou a realizar em ju-
lho diagnósticos do vírus monkeypox, 
transmissor da doença popularmente 
conhecida como varíola dos maca-
cos. As análises são feitas a partir de 
amostras coletadas de pacientes de 
hospitais da região do ABC, acompa-
nhadas de solicitação médica.

O exame que identifica a doença 
é feito utilizando biologia molecular, 
a partir da técnica de PCR em tempo 
real. Os pacientes têm seu material 
genético coletado com um cotonete 
aplicado nas lesões ou por meio de 
biópsia. As amostras enviadas para o 
laboratório da FMABC são verificadas 
em uma sonda capaz de identificar to-

das as variantes da varíola do macaco 
que já foram descritas até o momento.

A iniciativa traz ao ABC mais agili-
dade no combate ao vírus, que já teve 
8 casos registrados oficialmente até o 
momento. Com as amostras da região, 
enviadas ao laboratório da FMABC, 
será possível diagnosticar os casos de 
maneira mais rápida, o que aumenta 
as possibilidades de tratamento.

O Laboratório de Análises Clínicas 
da FMABC também tem sido desta-
que no combate do coronavírus. Já 
foram analisados mais de um milhão 
de testes de Covid-19 desde o início 
da pandemia, além do rastreamento 
de variantes da doença, que é feito no 
laboratório por meio do processo de 
sequenciamento genético.

DESTAQUE

Exame que identifica a doença é feito com uso de biologia molecular, a partir da técnica de PCR 

Divulgação/FMABC

Diretor do Hospital  
Mário Covas faz palestra no 
13º Congresso Paulista de 

Infectologia
Diretor-geral do Hospital Es-

tadual Mário Covas (HEMC), em 
Santo André, o médico infecto-
logista Dr. Adilson Cavalcante 
participou, dia 24 de junho, como 
convidado do 13º Congresso 
Paulista de Infectologia. O evento 
da Sociedade Paulista de Infecto-
logia ocorreu de 22 a 25 de junho, 
no Centro de Convenções Frei 
Caneca, na Capital, com objetivo 
de debater os temas mais atuais, 
tratamentos, estudos e demais 
novidades da especialidade.

EM ALTA

O diretor-geral do HEMC, Dr. Adilson Cavalcante

Dr. Adilson Cavalcante abordou 
o tema “Medidas de prevenção da 
COVID-19 em ambiente hospitalar”, 
quando pode detalhar não somen-
te a experiência do Hospital Mário 
Covas no combate à pandemia, 
mas também o trabalho vitorioso 
realizado no Hospital de Clínicas 
de São Bernardo do Campo, onde 
ocupou o cargo de diretor-técnico 
até novembro de 2021.

Com ampla experiência em ges-
tão em Saúde e mais de 7 anos à 
frente da Direção Técnica do Hos-

pital Anchieta (São Bernardo), Dr. 
Adilson Cavalcante é formado em 
Medicina há mais de 20 anos pela 
Universidade do Oeste Paulista. 
Professor do Centro Universitário 

Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) desde 2005, o atual di-
retor-geral do HEMC também traz 
no currículo especializações em 
Gestão Municipal do Sistema Único 

de Saúde (SUS), Residência 
Médica em Infectologia, e título 
de infectologista pela Associa-
ção Médica Brasileira e Socie-
dade Brasileira de Infectologia.
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Paciente celebra 51 anos de casamento e faz 
homenagem à esposa no CHM de Santo André

Santo André realiza processo seletivo para contratação de Agentes Comunitários de Saúde 

Profissionais se uniram e compraram flores e chocolate para o marido presentear a companheira de vida

Neste ano, a celebração do ani-
versário de casamento do aposentado 
Teodoro Del Carmen Senn Mendon-
za, de 79 anos, e da esposa Priscila 
Marlena Vasques Valdebenito, de 78 
anos, foi marcada por amor, união 
e trabalho em equipe. Internado no 
Centro Hospitalar Municipal (CHM) 
de Santo André com diagnóstico de 
inflamação de pares de nervo crania-
no, o paciente apaixonado contou com 
a ajuda dos profissionais da unidade 
hospitalar para organizar uma surpre-
sa para a amada, com quem divide a 
vida há 51 anos.

Ansioso desde que acordou, a 
todo momento o aposentado mos-
trava fotos dos filhos e perguntava 
se a esposa já havia chegado. Para 
recebê-la, o quarto foi decorado com 
bexigas coloridas, instaladas próximas 
ao leito que Teodoro ocupa desde o 
dia 21 de junho.

Ao chegar no quarto para a habi-
tual visita, a expressão de tristeza deu 
lugar a um sorriso espontâneo quando 
Priscila viu o marido. “Estava triste 
porque sempre saíamos para viajar, 
jantar ou dançar e neste ano pensei 

que não teria nada disso. Fiquei mui-
to emocionada e agradecida, porque 
nunca imaginei que poderia receber 
tanto carinho. Foi uma graciosa sur-
presa”, disse.

A emoção também tomou conta 
da equipe, que foi cúmplice na or-
ganização dos filhos do casal. Eles 
participaram da celebração por meio 
de chamada de vídeo.

Com os olhos cheios d’água com a 
chegada da esposa, Teodoro entregou 
flores e chocolate para a companheira. 
O momento foi marcado por um bolo 
preparado pela equipe de Nutrição 
do hospital. “Estou emocionado, feliz 
e agradecido pelo momento. Minha 
amada e companheira me apoia tanto, 
trabalhando todo dia. Sou grato a ela e 
aos nossos filhos”, comentou Teodoro.

Há 43 anos no Brasil, o casal 
chileno veio para o País em busca 
de trabalho e desde então se divide 
entre a cidade de Concepción, loca-
lizada a 600 quilômetros de Santiago, 
e Santo André. A união resultou no 
nascimento de três filhos, de 50, 48 
e 42 anos, uma neta e uma bisneta. 
“Tinha 22 anos quando eu o conheci. 

Estava no ônibus, tinha pouca gente, 
o ônibus estava indo embora e ele 
entrou correndo, sentou do meu lado, 
puxou assunto e estamos juntos até 
hoje”, lembra a esposa.

QUADRO CLÍNICO
O paciente segue estável e pas-

sará por avaliação do urologista da 
unidade após a constatação de um 
adenoma de próstata. “Ele teve uma 
inflação de pares de nervo craniano 
e isso trouxe visão dupla e queda da 
pálpebra. Os sintomas permanecem 
e ele vai ficar com uso de medica-
mento específico. Do ponto de vista 
clínico ele está estável, mas houve 
um achado de adenoma de próstata 
e passará por avaliação de urologista” 
explicou o coordenador médico da 
Clínica Médica, Thiago Arantes.

HUMANIZAÇÃO
Unindo acolhimento, cuidado e 

humanização, constantemente os 
equipamentos municipais de saúde 
realizam ações para aproximar e 
fortalecer o vínculo entre paciente e 
profissional, onde um elo é formado 

Dia 10 de julho a Central de Con-
vênios da Fundação do ABC, em 
parceria com a Prefeitura de Santo 
André, realizou a prova do processo 
seletivo para contratação de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS). Com a 
iniciativa, a Secretaria de Saúde pre-
tende ampliar a estratégia de saúde 
da família em todo o município.

“Um reforço importante para 
ampliarmos os cuidados e acompa-
nhamento da saúde da nossa gente, 
prevenindo doenças, estimulando 
diagnóstico precoce e possibilitando 
tratamento adequado”, pontuou o pre-
feito Paulo Serra.

São 55 vagas para início ime-

diato. Os aprovados vão atuar nas 
unidades de saúde Dr. Moysés 
Fucs, Utinga, Parque Capuava, 
Jardim Sorocaba, Jardim Santo 
Alberto, Jardim Ana Maria, Valpa-
raíso, Vila Palmares, Vila Guiomar, 
Vila Linda, Bairro Paraíso, Jardim 
Alvorada, Espírito Santo, Jardim 
Carla, Vila Luzita, Centreville, Jar-
dim Cipreste, Jardim Santo André, 
Jardim Irene, Parque Andreense, 
Parque Miami, Recreio da Borda do 
Campo, Paranapiacaba, Jardim Al-
zira Franco e na unidade Cruzado, 
que está em fase final de obras e 
será inaugurada em breve.

O processo seletivo terá validade 

de um ano, podendo ser prorrogado 
por igual período, a contar da data da 
homologação. Os candidatos aprova-
dos poderão ser contratados para o 
preenchimento das vagas existentes 
durante a validade do processo sele-
tivo, sob o regime da CLT (Consoli-
dação das Leis do Trabalho).

Atualmente o salário do Agente 
Comunitário de Saúde é de R$ 1.400 
e a categoria terá reajuste salarial, 
passando a receber R$ 2.424,00. Os 
candidatos que passarem no proces-
so de seleção já receberão o salário 
reajustado. Para mais informações, o 
edital está disponível em www.gsacon-
cursos.com.br ou www.fuabc.org.br. 

DEDICATÓRIA

OPORTUNIDADE

ACSs terão reajuste salarial, passando a receber R$ 2,4 mil

durante a permanência no local.  “Ele 
acordou e logo nos falou que hoje 
era aniversário de casamento. Não 
é comum o paciente prestar home-
nagem para a visitante, geralmente é 
o contrário. Ele estava todo contente 

pedindo ajuda para comprar flores e 
chocolate para ela. Nos sensibiliza-
mos e organizamos tudo com muito 
carinho” explicou a coordenadora 
de enfermagem da Clínica Médica, 
Juliane Gentili Cherit.

Alex Cavanha/PSA

Helber Aggio/PSA

Teodoro Del Carmen Senn Mendonza, de 79 anos, e a esposa  
Priscila Marlena Vasques Valdebenito, de 78 
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Projeto é dedicado ao tratamento multidisciplinar do câncer de bexiga; encontro reuniu especialistas de oito estados brasileiros

FMABC recebe primeiro “Preceptorship”
do projeto CABEM Mais Vidas

Médica do ABC arrecada doações para pessoas  
em situação de vulnerabilidade social

UROLOGIA

SOLIDARIEDADE

O Centro Universitário FMABC 
recebeu, nos dias 29 e 30 de junho, 
médicos especialistas de 8 estados 
do Brasil para a primeira edição do 
“Preceptorship” do CABEM Mais Vi-
das, projeto criado por profissionais 
da instituição dedicado ao tratamento 
multidisciplinar do câncer de bexiga.

Durante os dois dias os médi-
cos que visitaram o ambulatório do 
CABEM puderam conhecer as ime-
diações, acompanhar a rotina de 
atendimento aos pacientes, discutir 
casos, debater temas relevantes para 
o acolhimento dos usuários do sistema 
e comparar as situações com as que 
vivem em seus respectivos estados.

Segundo o urologista Fernando 
Korkes, um dos idealizadores do 
projeto, a ideia do “Preceptorship” é 
permitir que mais especialistas tenham 
acesso às experiências de sucesso 

que vêm sendo apresentadas pelo 
CABEM Mais Vidas.

“Desenvolvemos uma forma mul-
tidisciplinar e bem característica de 
atender os pacientes no CABEM, com 
resultados muito bons. O projeto se 
tornou conhecido nacionalmente pelos 
índices de recuperação dos pacientes, 
por isso nós estamos iniciando essa 
série de eventos de preceptoria, con-
vidando profissionais de várias regiões 
do País”, explica Korkes.

O CABEM Mais Vidas conta com 
um ambulatório localizado no Centro 
Universitário FMABC, onde é feito o 
tratamento de câncer de bexiga de 
forma multidisciplinar. O projeto tem 
urologistas, oncologistas, enfermeiras, 
fisioterapeutas, psicólogos, nutricio-
nistas e farmacêuticos focados na 
qualidade de vida dos pacientes.

Criado em 2018, o CABEM tem 

Médica neurologista em Santo An-
dré, a Dra. Margarete de Jesus Car-
valho realiza entre os meses de julho 
e agosto sua tradicional campanha 
social para arrecadação de doações 
em benefício de pessoas carentes. 
Há 8 anos a profissional mobiliza a 
comunidade em favor de indivíduos 
em situação de vulnerabilidade social. 
Tudo começou em 2015, quando ela 
decidiu pedir às pessoas mais próxi-
mas que não lhe dessem presente em 
julho, mês de seu aniversário, mas 
que fizessem algum tipo de doação. 
Na oportunidade foram arrecadados 
mais de 1.500 itens e a campanha 
anual nunca mais parou. Ano passa-
do, mesmo em meio à pandemia, a 
médica arrecadou mais de 6.000 itens.

Nas redes sociais, no trabalho e 

no boca a boca, Dra. Margarete bus-
ca arrecadar roupas em bom estado, 
calçados, alimentos não perecíveis, 
cobertores, roupas de cama, toalhas 
de mesa e de banho, brinquedos, 
utensílios domésticos (panelas, co-
lheres, garfos, pratos) e artigos de 
higiene (escova e pasta de dente, 
pentes, sabonetes e xampus).

“Tem sido muito gratificante poder 
ajudar as pessoas que mais precisam. 
A campanha no mês do meu aniversá-
rio começou como algo despretensio-
so, mas com a colaboração de todos, 
tomou uma proporção enorme. Por 
isso continuamos com esse trabalho 
anualmente, sempre perto do mês 
de julho, em busca apenas de fazer 
o bem”, explica a neurologista, que 
atende em consultório particular em 

Santo André e é professora no Centro 
Universitário FMABC.

Neste ano, todas as doações se-
rão divididas entre o asilo Casa São 
Vicente de Paulo, em São Bernardo, 
Associação Projeto Shalom, em Santo 
André, e ONG Voluntários do Bem, em 
São Caetano.

PARA DOAR
Interessados em colaborar com 

a campanha solidária da médica po-
dem entregar suas doações até 31 de 
agosto na SCAFO ABC - Escola de 
Mergulho. O endereço é rua Coronel 
Agenor de Camargo, 160, no Centro 
de Santo André. O local recebe as 
doações de segunda a sexta-feira, das 
9h30 às 19h, e aos sábados, das 9h30 
às 12h30. Contato: (11) 4990-8966.

Equipe da Urologia da FMABC e integrantes do projeto 

Dra. Margarete de Jesus Carvalho organiza a ação social desde 2015

mostrado pacientes com mais chan-
ces de sobreviver ao tratamento, que 
chegam com melhores condições para 

a cirurgia, bem nutridos, com menores 
complicações e tempo de internação. 
Nos três primeiros anos de projeto 

foram 108 pacientes operados para 
a retirada de bexiga, com índice de 
98% de sucesso.
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Atividade em 16 de julho reuniu cerca de 300 colaboradores de 12 unidades da Fundação do ABC

Funcionários da FUABC participam de capacitação 
em Saúde no Memorial da América Latina

TREINAMENTO

Colaboradores reunidos no campus universitário da FMABC, em Santo André Palestra do psicólogo Marcelo Alvares sobre saúde mental do trabalhador

Entidade filantrópica de assistência 
social, saúde e educação, a Fundação 
do ABC participou em 16 de julho de 
um ciclo de capacitação em Saúde 
destinado a profissionais de Organi-
zações Sociais de Saúde. A atividade 
organizada pela Secretaria de Estado 
da Saúde teve lugar no Memorial da 
América Latina, na Capital. O objeti-
vo foi a qualificação das equipes, em 
busca da educação continuada e da 
melhoria permanente da assistência à 
Saúde para a população que depende 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo a FUABC treinou cerca 
de 300 colaboradores de 12 unidades 
gerenciadas. São elas: Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) de 
Mauá, AME Santo André, Central de 
Convênios (unidades e Administra-
ção), Complexo Hospitalar Municipal 
de São Caetano do Sul, Complexo de 
Saúde de São Bernardo do Campo, 
Hospital da Mulher, Hospital Estadual 
Mário Covas, Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário, Complexo de 
Saúde de Mauá (COSAM) / Hospital 
Nardini, Rede Assistencial São Ma-

teus e Centro Universitário Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), além 
da própria FUABC Mantenedora.

A programação teve início com 
palestra do psicólogo Marcelo Alvares 
sobre “Saúde mental do trabalhador”. 
Em seguida, a Maristela Honda, Pie-
tro Sidôti e Andreza Nazuti, todos da 
Seconci-SP (Serviço Social da Cons-
trução), falaram sobre “O papel da 
mulher nas organizações” e coman-
daram bate-papo sobre “Assédio”. Por 
fim, Daniela Saldanha de Carvalho, da 
Associação Paulista para o Desenvol-

vimento da Medicina (SPDM), abordou 
o tema “Alimentação Saudável”.

“Agradeço a vocês, que atuam 
na ponta. São Paulo é a liderança 
no controle da pandemia e também 
da vacinação. Vocês fazem parte 
dessa história. Esse é um momento 
de capacitação, treinamento e come-
moração. Somos muito mais fortes 
juntos e seremos ainda melhores”, 
destacou o secretário de Estado da 
Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn.

Presente ao evento, o prefeito 
de São Bernardo do Campo, Or-

lando Morando, ressaltou a impor-
tâncias das OSSs na qualificação 
da Saúde. “Hoje a Fundação do 
ABC praticamente é quem toca a 
Saúde de São Bernardo. Nós temos 
10.000 profissionais de Saúde atu-
ando a partir da FUABC. Sem as 
nossas OSSs, o Brasil seria uma 
catástrofe. Uma tragédia. Sem as 
Organizações Sociais de Saúde, o 
que teria sido na pandemia? Nós 
teríamos demorado três meses para 
comprar uma seringa, uma másca-
ra”, exemplificou Morando.

Unidades de Saúde em Itatiba 
promovem “sábado da prevenção”

Onze Unidades de Saúde de Itatiba gerenciadas 
pela Fundação do ABC em parceria com a Prefeitura 
abriram as portas no dia 2 de julho, das 8h às 13h, 
com o objetivo de garantir o atendimento da população 
itatibense através da ação intitulada de “sábado da 
prevenção”. A iniciativa foi realizada junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.

Ao todo, foram realizadas 90 consultas médicas, 64 
aferições de pressão arterial, 27 testes glicêmicos, 15 
pedidos de mamografia, 27 testes rápidos de HIV e sífilis, 
690 aplicações de vacinas (contra a gripe e Covid-19), 
além de 130 coletas de exames de Papanicolau e uma 
triagem oftalmológica. Participaram da ação 19 unidades 
de Saúde do município.

CUIDADOS À SAÚDE

Ao todo, foram realizadas 90 consultas médicas em 11 unidades de saúde
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Cinco mil mulheres aguardavam pelo exame na cidade; agora, pacientes saem da UBS com dia e horário do exame marcados

Com apoio do Hospital Nardini, Mauá zera  
a fila para exames de mamografia

Com apoio do Hospital de Clínicas 
Dr. Radamés Nardini, a Prefeitura de 
Mauá conseguiu, em menos de sete 
meses, zerar a fila de espera para 
exames de mamografia. Agora, as pa-
cientes que passam por atendimento 
na UBS (Unidade Básica de Saúde) 
já deixam o local com a guia que pos-
sui dia e horário do agendamento da 
mamografia.

No fim do ano passado, cerca 
de 5 mil mulheres aguardavam pelo 
exame na cidade. O primeiro passo 
para reduzir a fila e atender às novas 
solicitações foi a compra de 5 mil ma-
mografias, que passaram a ser rea-
lizadas, pela primeira vez na história 
de Mauá, no Hospital Nardini.

A paciente Maria Lina de Lima, 
62 anos, adorou a novidade. “Facilitou 
muito. Você sai com a mamografia agen-
dada”, elogiou a aposentada, que retirou 
o encaminhamento na unidade Zaíra 3.

Desde o início do trabalho para 
zerar a fila da mamografia foram re-
alizados 5.258 exames em mulheres 
mauaenses. Deste total, quase 90% 
(87,88%), ou seja, 4.621 deles, fo-
ram feitos na cidade. Além do Hospital 
Nardini, uma clínica na região central 
de Mauá foi contratada. O restante 
foi destinado a serviços de referên-
cia estaduais em outros municípios, 
que deixaram de ser a única opção. 
De janeiro a junho deste ano foram 
realizados 637 exames.

A Prefeitura alerta para que as pes-
soas evitem faltar ao exame. Caso não 
seja possível comparecer no dia estipu-
lado, o paciente deve dirigir-se à UBS de 
referência para marcar uma nova data.

A mamografia é utilizada para 
identificar lesões e nódulos e diag-
nosticar precocemente o câncer de 
mama, o mais comum entre as mu-
lheres brasileiras. 

SAÚDE DA MULHER

Quase 90% dos exames, ou seja, 4.621 deles, foram feitos na cidade

Biossegurança é tema de treinamento
O Núcleo de Ensino e Pesqui-

sa em Educação Permanente (NE-
PEP) do Hospital Nardini de Mauá 
organizou dias 23, 24, 27 e 30 de 
junho treinamento sobre a impor-
tância da adoção de medidas de 
biossegurança na unidade hospita-
lar. A ação foi destinada às equipes 
multidisciplinares e estagiários do 
curso de Enfermagem nível técnico.

O objetivo da campanha, con-
duzida pelos técnicos de Segurança 
do Trabalho André Paixão e Fernan-
da da Silva, foi conscientizar os fun-
cionários da área assistencial sobre 
os perigos do reencape de agulhas 
e seringas. A prática eleva o número 
de acidentes com perfurocortantes 
em profissionais de Saúde.

As equipes também foram 

MAUÁ

Capacitação foi destinada às equipes multidisciplinares do Hospital Nardini

alertadas sobre a utilização correta 
de máscaras, higienização de jalecos, 
conjuntos privativos e uso de adornos. 
A capacitação foi realizada em parceria 
com o Serviço Especializado em Enge-
nharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT), o setor de Recursos 
Humanos e o Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH).

NUTRIÇÃO
Dia 27 de junho, outro treinamento 

foi ministrado em parceria com o NE-
PEP, desta vez destinado ao Serviço de 
Nutrição e Dietética (SND) da unidade. O 
tema foi “Orientação dos padrões de die-
tas e a importância da prescrição médica 
correta”. Foram abordados assuntos 
como prescrição médica; dietaterapia; 
tipos de dietas; restrições alimentares e 

Edu Guimarães/PMM

consistência; e suplementações proteica 
e hipercalórica.

“A prescrição da dieta é o primeiro 
item da prescrição médica. Ela determi-
na o tipo de dieta, a quantidade de nu-

trientes e a frequência das refeições. As 
características de uma boa prescrição de 
dieta são: deve ser clara e específica, ser 
transmitida em poucas palavras, inequí-
voca, não permitir duplas interpretações, 

ser completa e conter somente as 
modificações ou restrições dietéti-
cas”, explica a nutricionista coor-
denadora do SND do hospital, Ana 
Claudia Sargo Campana.
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SUSTENTABILIDADE

CONSCIENTIZAÇÃO

Iniciativa integra o programa socioambiental “Tampinha Legal”, que reverte recursos para a compra de cadeiras de rodas 

Hospital Nardini recebe doação de 
90 quilos de tampinhas plásticas

Unidade promove campanha sobre uso de adornos

No Dia Internacional do 
Meio Ambiente, 5 de junho, o 
Hospital Nardini de Mauá rece-
beu a doação de 90 quilos de 
tampinhas plásticas do Colégio 
Gênesis Life, de Osasco, na 
Grande São Paulo, destinadas 
ao Projeto Tampinha Legal, do 
qual a unidade faz parte des-
de 2020. Trata-se do maior 
programa socioambiental de 
caráter educativo da indústria 
de transformação do plástico 
da América Latina.

A escola mobilizou funcio-
nários e alunos para a arreca-
dação do material e trabalhou 
com os estudantes o ato de 
doar e a importância do cui-

dado com o meio ambiente. 
A doação será computada no 
“Desafio amigo da paralisia ce-
rebral”, ligado ao projeto, que 
reverterá o recurso arrecadado 
para a compra de cadeiras de 
rodas para pessoas obesas.

O PROJETO
Desde 2020 o Hospital 

Nardini coleta as tampinhas a 
partir da conscientização dos 
colaboradores e encaminha o 
material ao projeto, que reverte 
o valor da venda em recurso 
financeiro para a unidade. A 
população também pode doar 
as tampinhas no local.

São arrecadadas tam-

pinhas plásticas de diversos 
produtos, como água, isotôni-
co, água de coco, refrigeran-
te, chá, suco, leite, shampoo, 
condicionador, pasta de dente, 
colírios, repelentes, sabão lí-
quido, detergente, amaciante, 
desinfetante, álcool, água sa-
nitária, entre outros, desde que 
o material seja 100% plástico.

O plástico não é um 
material biodegradável e 
seu descarte inadequado 
causa inúmeras consequ-
ências maléficas ao meio 
ambiente. Dependendo de 
sua composição, o material 
pode demorar entre 100 e 
450 anos para se decompor.

Nos dias 30 de junho e 1º 
de julho, o Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH) 
do Hospital Nardini, em Mauá, 
realizou a primeira campanha 
para conscientização sobre o 
não uso de adornos por parte 
dos profissionais de Saúde. A 
iniciativa foi organizada com a 
temática de festa junina.

A Norma Regulamentado-
ra 32 (NR32), do Ministério do 
Trabalho, tem por finalidade 
estabelecer e regulamentar as 
diretrizes básicas para a imple-
mentação de medidas de pro-
teção à segurança e à saúde 
dos trabalhadores dos serviços 
de saúde, principalmente aque-
les que mantêm contato com 
agentes biológicos. São con-
siderados adornos: alianças, 
anéis, pulseiras, relógios de 
uso pessoal, colares, brincos, 
broches, piercings expostos, 
gravatas e crachás pendurados 

com cordão.
“Realizamos a exposição 

com adornos e bactérias nas 
mãos dos colaboradores para 
ilustrar o que ocorre ao fazer-
mos uso de anéis, pulseiras, 
relógios e cordões na assis-
tência à saúde do paciente. 
Além disso, entregamos aos 
funcionários mensagens via 
correio elegante com frases 
que estimulam a conscientiza-
ção sobre o tema”, disse a mé-
dica infectologista da SCIH do 
hospital, Dra. Fabíola Ribeiro.

A ação teve apoio do Nú-
cleo de Ensino e Pesquisa em 
Educação Permanente (NE-
PEP), do Serviço de Engenha-
ria de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT) e da área de 
Terapia Ocupacional.

PROFILAXIA DA RAIVA
Outro treinamento reali-

zado em julho, no auditório da 

Doações foram recebidas do Colégio Gênesis Life, de Osasco

Equipes reunidas em treinamento sobre a profilaxia da raivaFesta junina foi tema da campanha

unidade, dias 7 e 8, reuniu 67 
colaboradores das áreas médi-
ca, de enfermagem, farmácia, 
administrativo, controladoria de 
acesso e recepção, além de 
estagiários de enfermagem. 
O objetivo foi atualizar os pro-
fissionais quanto aos fluxos 
de atendimento antirrábico 
humano, com foco nas ações 
de profilaxia.

A palestra foi conduzida 
pelo biólogo da Vigilância Epi-
demiológica de Mauá, Lucas 
Lemes dos Santos. Segundo 
o palestrante, a raiva causa 
cerca de 60 mil óbitos anu-
almente em todo o mundo. 
“A doença é causada por um 
vírus do gênero Lyssavirus 
que só acomete os mamíferos 
no seu ciclo natural e pode 

infectar o homem acidental-
mente por meio de contato 
com a saliva contaminada. O 
vírus entra no organismo da 
pessoa, se instala nas células 
nervosas periféricas e poste-
riormente no sistema nervoso 
central — já no estágio final 
da doença —, podendo cau-
sar uma encefalite grave e 
letal em praticamente 100% 

dos casos que não tiveram 
profilaxia adequada”, explica 
o especialista.

O treinamento teve apoio 
da enfermeira do Núcleo de Vi-
gilância Epidemiológica Hospi-
talar (NUVEH) do Hospital Nar-
dini e especialista em Saúde 
Pública e Saúde da Família, 
Clemilda Aparecida Matias 
Toledo, além do NEPEP.
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BALANÇO

MELHORIAS

Unidade é gerenciada pela FUABC em parceria com o Governo do Estado desde outubro de 2021

Rede de Reabilitação Lucy Montoro transforma 
a vida de moradores de Diadema

AME Santo André recebe novos carrinhos de anestesia

Vagner Ribeiro, morador do Jar-
dim Inamar, colaborou na construção 
do prédio do Centro de Especialidades 
Quarteirão da Saúde, de Diadema, 
onde funciona a Rede de Reabilita-
ção Lucy Montoro. Quase 15 anos 
depois, ele retornou ao local que aju-
dou a levantar para iniciar o processo 
de reabilitação após a amputação de 
membro inferior. “Fico feliz de ter feito 
parte desse local que, hoje, beneficia 
muitas pessoas”, afirma. A chegada 
do serviço a Diadema, em outubro de 
2021, trouxe mais qualidade no atendi-
mento para a população do município 
e da região. Em 10 meses, fez a dife-
rença na vida de mais 7.800 pessoas 
que utilizaram a Rede e conquistou 
87,65% de satisfação dos pacientes.

O equipamento de saúde integra a 
rede do Governo do Estado e está sob 
gestão da Fundação do ABC. Quem 
procura o serviço passa, inicialmente, 
em uma triagem para avaliar quais 
profissionais farão parte da equipe de 
acompanhamento. Os atendimentos 
estão voltados para reabilitação vi-
sual e física; dor crônica benigna e 
de causa musculoesquelética; lesões 

encefálica, medular, neurodegenera-
tiva e neuromuscular; amputações e 
malformações congênitas; e paralisia 
cerebral e/ou atraso de desenvolvi-
mento neuromotor.

“No primeiro dia eu já senti fir-
meza. Melhorei muito meu equilíbrio, 
gradualmente. Foi rápido e bom. Hoje, 
começo a sonhar com coisas melhores 
e pretendo tirar habilitação pra PCD 
(Pessoa com Deficiência). É só grati-
dão, todos são 100%”, aprova Vagner.

Mais avançado, Gilvan Vitorino 
da Silva já conquistou seu sonho de 
voltar a conduzir seu carro. Ele chegou 
ao serviço com sequelas pós-Covid e 
garante que pouco a pouco vem recu-
perando sua autonomia. “Eu cheguei 
aqui com problema de memória e não 
podia sair sozinho na rua. Hoje eu já 
posso dirigir meu carro”, comemora. 
O projetista aposentado relata que 
foi bem recebido por toda a equipe. 
“O que mais me impressionou foi o 
atendimento das pessoas. São muitos 
profissionais dedicados no que fazem. 
A gente sente um acolhimento muito 
especial. Cada um se dedicando a 
oferecer um melhor trabalho. É uma 

esperança pra gente”, elogia.
Ter um serviço de reabilitação per-

to de casa também favorece a adesão. 
“A gente que é deficiente físico muitas 
vezes não é bem recebido em vários 
lugares. Aqui é perto de casa e eles 
me dão todo apoio e força”, afirma Lur-
des Margarida dos Santos Falavena. 
Após vários tratamentos, a morado-
ra da Vila Nogueira foi direcionada à 
Rede Lucy para acompanhamento da 
síndrome pós pólio, em consequência 
da paralisia infantil. “Fiquei muito feliz 
porque cada dia que passa eu vou 
perdendo mais força (nos membros 
inferiores e superiores). Isso me deu 
esperança e vejo que tenho possibili-
dade de ir mais longe”, garante.

SONHOS
Enquanto Lurdes se esforça para 

manter sua autonomia, Jaqueline de Pi-
nho Cavalcanti se empenha para que o 
filho Victor Cavalcanti de Sá, prematuro 
extremo, possa trilhar um caminho de 
conquistas. “Tive uma gestação de 26 
semanas, ele nasceu com 665 gramas e 
30 centímetros e foi direto para UTI neona-
tal. Ficou lá seis meses”, relembra a mãe.

O Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME) de Santo 
André, gerenciado pela Fundação 
do ABC, tem modernizado seus 
equipamentos para reforçar a 
qualidade e segurança dos aten-
dimentos aos pacientes. 

Depois de substituir os aparelhos 
de tomografia e densitometria por 
modelos mais avançados e receber 
oito novos desfibriladores, a unidade 
passou a contar com três novos carri-
nhos de anestesia de última geração 
para utilização nos centros cirúrgicos. 
Assim como nos demais casos, o 
processo licitatório foi conduzido via 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Os equipamentos servem Equipe do AME-SA junto ao novo equipamento

Gabriel Inamie/PMSBC

para auxiliar no processo de anes-
tesia intraoperatória e garantir maior 
segurança dos procedimentos cirúrgi-
cos. Com os investimentos em novos 
equipamentos, o AME-SA qualifica 
seu parque tecnológico, aumenta a 
qualidade do serviço prestado e tor-
na os atendimentos e procedimentos 
mais seguros.

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.

PARCERIA
A instalação da Rede de Rea-

bilitação Lucy Montoro é resultado 
da parceria entre município, que 
cedeu o espaço para implantação, 
Governo do Estado, que instalou e 
mantém o serviço, e a Fundação do 
ABC, que responde pela gestão. Para 
atendimento aos moradores, a rede 

municipal de Diadema ainda conta 
com um Centro Especializado em Re-
abilitação (CER), também localizado 
no Quarteirão da Saúde, e a Santa 
Casa de Misericórdia de Diadema. 
Para esses atendimentos, a porta 
de entrada é sempre a Unidade Bá-
sica de Saúde (com informações da 
Prefeitura de Diadema).

Divulgação/PMD

Jaqueline de Pinho Cavalcanti é mãe do paciente Victor Cavalcanti
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SANTO ANDRÉ

Hospital Estadual Mário Covas supera  
100 cirurgias de redesignação sexual

Em evento realizado no dia 14 
de junho, o Hospital Estadual Má-
rio Covas (HEMC) comemorou o 
sucesso da parceria com o Centro 
de Referência e Treinamento DST/
AIDS-SP. A unidade atingiu a marca 
de 100 cirurgias de redesignação 
sexual em maio deste ano. A oferta 
de cirurgias de adequação sexual 
para mulheres transexuais começou 
em 2015, quando foi estabelecida a 
cooperação entre o HEMC e o CRT 
por meio de ação permanente com 
o Ambulatório de Saúde Integral 
para Travestis e Transexuais.

Em solenidade que reuniu mais 
de 150 pessoas no auditório do 
hospital, integrantes das equipes 
médicas e de enfermagem, autori-
dades, técnicos da área da saúde, 
professores do Centro Universitário 
FMABC e colaboradores assistiram 
à programação sobre o tema “100 
cirurgias de redesignação sexual - 
uma parceria bem-sucedida entre 
HEMC e CRT”.

O diretor-geral do HEMC, Dr. 
Adilson Cavalcante, abriu o evento 
enfatizando a importância do pro-
grama de adequação sexual para 
mulheres transexuais e da parce-
ria estabelecida com o Estado, 
iniciativa que promove a atenção 
às questões de gênero e também 
conhecimento científico e evolução 
das técnicas médicas capazes de 
proporcionar bem-estar aos pa-
cientes. A dedicação da equipe 
de redesignação, composta pelos 
urologistas Dr. Odair Gomes Paiva 
e Dr. Rodrigo Itocazo Rocha, além 
de profissionais da Enfermagem, 
Psicologia, Assistência Social e Fi-
sioterapia do HEMC, foi destacada 
pelo gestor, que apontou a possi-
bilidade de ampliação da parceria 
no futuro.

O diretor técnico de saúde do 
CRT DST/Aids SP, Alexandre Gon-
çalves, lembrou as tratativas iniciais 

Solenidade reuniu mais de 150 pessoas no auditório da unidade

Administrada pela FUABC, unidade é a que mais cirurgias realiza em mulheres transexuais em todo o País

em 2015, com o Dr. Vanderley da 
Silva Paula, que evoluiu nos conta-
tos com a direção do hospital e re-
sultou na parceria. Gonçalves apro-
veitou a oportunidade para falar 
sobre a importância do Ambulatório 
de Saúde Integral para os Traves-
tis e Transexuais, inaugurado em 
2009, e para agradecer à direção e 
profissionais do HEMC não apenas 
pela dedicação e empenho, mas 
pela grande e complexa estrutura 
de pessoal e equipamentos coloca-
dos à disposição, essenciais para o 
sucesso e realização das cirurgias.

O depoimento emocionado da 
paciente Paola Bueno, operada em 
2021, comoveu a todos ao lembrar 
os preconceitos e barreiras enfren-
tadas no decorrer de 61 anos de 

vida. Os conflitos com a família, na 
escola, no trabalho e em um mundo 
que não entende e exclui o que é 
diferente foi exposto por Paola, que 
agora está “realizada” e satisfeita 
com o resultado da cirurgia.

Na sequência da programa-
ção, Dr. Rodrigo Rocha enfatizou 
a importância da parceria com os 
resultados positivos nos aspectos 
científico e social, promovendo o 
serviço à referência em todo Brasil.

O aprendizado e a importância 
do trabalho multidisciplinar, as reu-
niões e protocolos, a atenção e pre-
paro no pré e pós-operatório, a su-
peração de obstáculos em razão da 
complexidade das cirurgias foram 
os temas destacados pelo médico 
Dr. Odair Gomes Paiva, que enal-

teceu a dedicação de toda a equipe 
e os resultados conquistados ao 
longo dos últimos 7 anos. “Esta-
mos empenhados em difundir esse 
conhecimento e todo esse trabalho 
está expresso em artigos científicos 
que certamente contribuem para o 
aperfeiçoamento das cirurgias. A 
publicação e a divulgação desse 
trabalho passam a ter importân-
cia significativa para a Medicina e 
merece nossa atenção”, afirmou.

No encerramento da atividade, o 
prof. Dr. Sidney Glina, titular da disci-
plina de Urologia do Centro Universitá-
rio FMABC, falou sobre o impacto da 
atividade para os alunos e residentes 
que acompanham as cirurgias.

O coordenador do ambulatório 
de Saúde Integral do CRT, Dr. Ri-

cardo Barbosa Martins, concluiu 
com exposição sobre as atividades 
desenvolvidas para assistência mé-
dica, treinamento e capacitação de 
profissionais para o atendimento 
aos travestis e transexuais.

O evento contou com as presen-
ças do presidente da Fundação do 
ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Sou-
za Gomes; da pró-reitora de Exten-
são do Centro Universitário FMABC, 
Dra. Vânia Barbosa do Nascimento; 
Dr. Francisco de Assis Lopes, pre-
sidente da Comissão de Residência 
Médica; Dr. Caio Catalani Racca, da 
Coordenadoria de Gestão de Contra-
tos de Serviços de Saúde (CGCSS) 
da Secretaria de Estado da Saúde; 
e Dr. Alexandre Cruz Henriques, 
diretor técnico do HEMC. 
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ATUALIZAÇÃO

UPAs de Mauá adotam novo tratamento para 
pacientes com sintomas de infarto

Antes, medicamento era disponibilizado apenas no Hospital Nardini

As Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) de Mauá passaram 
a adotar, pela primeira vez, o trata-
mento trombolítico para pacientes 
com sintomas de infarto agudo do 
miocárdio. Antes, o medicamento 
(trombolítico) estava disponível so-
mente no Hospital Nardini. Cerca de 
20 pacientes por mês que buscam 
atendimento nas UPAs (Vila Assis, 
Barão de Mauá, Magini e Zaíra) com 
dor torácica se enquadram para o 
tratamento.

O fármaco deve ser aplicado nas 
primeiras 12 horas em que a pessoa 
apresentar dor no peito, náuseas, 
vômitos e suor. É capaz de dissol-
ver coágulos em artérias do coração, 
porém, não é indicado em todos os 

casos. Também ajuda a reduzir as 
complicações, sequelas graves e a 
letalidade.

Para melhor atender a estes 
usuários, a Secretaria da Saúde de 
Mauá promoveu recentemente a ca-
pacitação de 100 colaboradores da 
enfermagem e 30 médicos. Atual-
mente, as doenças cardiovasculares 
registram cerca de 1.100 mortes por 
dia no Brasil. Muitas delas poderiam 
ser evitadas com a prevenção e as 
medidas terapêuticas, a partir do 
acompanhamento de rotina nas UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde).

Ao identificar um dos sintomas do 
infarto, a recomendação é que o pa-
ciente procure o serviço de urgência 
mais próximo.

Divulgação/PMM

Procedimento reduz complicações, sequelas e ajuda a salvar vidas

MAUÁ

Rede de Saúde recebe novos equipamentos
A Prefeitura de Mauá com-

prou novos equipamentos para 
os serviços da rede pública de 
saúde. A administração munici-
pal adquiriu 923 itens, todos por 
meio de recursos de emendas 
parlamentares e programas do 
Ministério da Saúde.

Um dos destaques é a 
máquina unitarizadora de me-
dicamentos. O dispositivo de 
alta tecnologia, instalado em 
farmácias hospitalares, sepa-
ra a quantidade dos fármacos 
administrados aos pacientes, 
assegurando o rastreamento e 
o controle destes produtos.

Também entre os equipa-
mentos avançados que chega-
ram à rede está o aparelho de 
anestesia. Utilizado em centros 
cirúrgicos, serve para a aplicação 
de anestésicos inalatórios. Ao todo, foram adquiridos 923 itens via emendas parlamentares e programas do Ministério da Saúde

Gabriel Inamie/PMSBC

A gestão ainda equipou os ser-
viços de saúde do município com o 
eletrocardiógrafo. O equipamento 
realiza o eletrocardiograma, exame 
que avalia e registra os batimentos 
do coração, sendo fundamental para 
identificar doenças cardíacas.

Outro dispositivo ao alcance dos 
usuários das unidades de saúde é o 
detector fetal, responsável por captar 
os batimentos do coração do feto no 
ventre da gestante. A lista ainda inclui 
cardioversor, ultrassom odontológico, 
incubadora neonatal e cadeira otorri-
nológica. Todos importantes para o 
cuidado integral da saúde.

Os aparelhos estão disponí-
veis nas UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde), UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento), CEMMA 
(Centro de Especialidades Médi-
cas de Mauá), Hospital de Nardini, 
entre outros serviços.

Evandro Oliveira/PMM
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Objetivo é agilizar atendimento de pacientes e diminuir a fila de espera por procedimentos

MUTIRÃO

AME Itapevi inicia participação no  
“Corujão de Cirurgias Eletivas” 

Com objetivo de agilizar o atendi-
mento dos pacientes e diminuir a fila 
de espera por cirurgias eletivas, no mês 
de maio o Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Itapevi iniciou 
sua participação no programa “Corujão 
de Cirurgias Eletivas”, firmado entre a 
Secretaria de Estado da Saúde e a 
Fundação do ABC por meio de termo 
aditivo ao contrato de gestão. Serão 
realizados, em média, 20 procedimen-
tos de escleroterapia com espuma por 
mês, ou 160 atendimentos no período 
de maio a dezembro. A técnica é in-
dicada para o tratamento de varizes.

Todos os pacientes são inseridos 
na agenda da unidade por meio da 
Central de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde (CROSS) para 
avaliação com cirurgião vascular. 
Após a consulta médica, o procedi-
mento é agendado.

Ao todo, o programa de cirurgias 
prevê zerar a fila de mais de 538 mil ci-
rurgias cadastradas na CROSS. Com 
objetivo de acabar com a demanda 

reprimida, haverá cirurgias extras na 
rede estadual, remuneração dobra-
da nos hospitais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e a contratação de 
serviços privados.

A estratégia tem duração previs-
ta para quatro meses, contempla 54 
cirurgias ofertadas no SUS em sete 
especialidades, como do aparelho cir-
culatório, visão, digestivo e abdominais, 
osteomolecular e geniturinário, das 
glândulas endócrinas e em nefrologia.

PROCEDIMENTO
A técnica de escleroterapia, feita 

através de punção guiada por ultrasso-
nografia, consiste em injetar nas veias 
medicamento em forma de espuma, 
capaz de secar os vasos com má 
circulação do sangue. Essa solução 
faz com que a veia inflame e feche, o 
que obriga o sangue a se redirecionar 
para veias saudáveis. Trata-se de um 
procedimento minimamente invasivo 
e utilizado no tratamento de veias va-
ricosas e úlceras venosas. Técnica de escleroterapia com espuma é indicada para tratamento de varizes

Unidade celebra Semana da Enfermagem
A Semana da Enfermagem 

do Ambulatório Médico de Espe-
cialidades (AME) de Itapevi foi 
realizada entre os dias 9 e 13 de 
maio. A temática deste ano foi: 
“Cuidando de Quem Cuida”, com 
o intuito de chamar a atenção 
para a importância do autocui-
dado, saúde mental e bem-estar 
dos profissionais de Enfermagem, 
especialmente no contexto da 
pandemia.

A Comissão de Eventos da 
unidade programou diversas 
atividades durante a semana. 
Entre elas, um concurso cultural 
que premiou a melhor frase da 
equipe de Enfermagem sobre o 

CUIDANDO DE QUEM CUIDA

autocuidado. A frase vencedora foi 
da técnica de enfermagem Cristiane 
Rocha Teixeira: “A enfermagem é a 
arte do cuidar. Estamos presentes em 
todos os momentos da vida. Desde 
o nascimento até a morte as nossas 
mãos te tocam”.

Outra ação realizada foi a pales-
tra com a temática do autocuidado, 
ministrada pela Supervisora de Enfer-
magem do Hospital Geral de Itapevi, a 
enfermeira Vânia Aparecida de Castro. 
Com objetivo de gerar momentos de 
aprendizagem, também foram organi-
zadas duas oficinas artesanais: “Sais 
de Banho” e “Chaveiro de jacarés de 
miçangas”.

Para o encerramento da Semana, 

a unidade organizou um café da 
manhã para os colaboradores e 
abriu um espaço chamado “Sala 
das Sensações”. O foco é enfa-
tizar a importância e o valor dos 
sentidos, como sentir aromas de 
perfumes, ouvir música, saborear 
alimentos, poder enxergar, tocar e 
realçar de que forma os sentidos 
podem trazer sensações boas, 
como gratidão e alegria. O espaço 
contava com música ambiente, 
difusor de essências e fotos-
-lembranças suspensas no teto 
da sala. Todos os profissionais 
que passaram pelo local puderam 
procurar suas fotos e retirar a sua 
lembrança.Integração entre colaboradores teve concurso de frases, palestras e café da manhã
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Pesquisa qualitativa foi publicada na revista científica BMJ Journal

Estudo mostra dificuldades de médicos  
para iniciar a carreira durante a pandemia

Um estudo realizado em colabo-
ração entre pesquisadores da Irlanda 
e do Centro Universitário FMABC, em 
Santo André, mostrou que médicos 
recém-formados tiveram dificuldades 
para fazer a transição entre os estudos 
e o início de suas carreiras profissio-
nais durante os primeiros meses da 
pandemia de Covid-19.

A pesquisa qualitativa foi publica-
da na revista científica BMJ Journal, 
e realizada por meio de entrevistas e 
coleta de impressões e informações 
de 27 médicos formados entre novem-
bro de 2019 e abril de 2020. Entre os 
entrevistados, 13 são irlandeses e 14 
brasileiros, distribuídos nos estados 
de Santa Catarina, São Paulo, Ceará 
e Paraíba.

Entre as principais dificuldades 
apontadas pelos jovens médicos para 
iniciar a carreira durante a crise sani-
tária constam a falta de confiança e 

preparação para situações deste tipo, 
a diminuição abrupta da supervisão 
dos professores, o aumento do nível 
de estresse e o isolamento em relação 
aos colegas e aos próprios pacientes.

Além da necessidade de tomar 
decisões rápidas, muitos dos entre-
vistados citaram a dificuldade em es-
tabelecer laços mais fortes com os pa-
cientes por causa dos equipamentos 
exigidos para evitar novos contágios, 
como máscaras e protetores faciais, 
que inviabilizaram a comunicação pela 
expressão do rosto.

Segundo Erik Montagna, pesqui-
sador do Centro Universitário FMABC 
e um dos responsáveis pelo estudo, 
o fato dos médicos dos dois países 
apontarem dificuldades parecidas 
acabou sendo surpreendente.

“A graduação no Brasil geralmen-
te é concluída no final do ano, e na 
Europa é concluída no primeiro se-

Trabalho foi realizado por pesquisadores da FMABC e da Irlanda

EM PAUTA

FMABC alerta contra riscos da fenilcetonúria
No dia 28 de junho é celebra-

do o Dia Internacional da Fenilce-
tonúria. A data é marcada pela 
conscientização sobre a doença, 
que é classificada como rara, ge-
nética e hereditária, sendo gerada 
por um erro inato do metabolismo. 
No mundo todo, dados mostram 
que a fenilcetonúria atinge cerca 
de um a cada 10 mil bebês.

A condição consiste na inca-
pacidade do organismo de pro-
cessar um aminoácido chamado 
fenilalanina. O excesso dessa 
substância no sangue pode exer-
cer uma ação tóxica em diversos 
órgãos, principalmente o cérebro. 
Com isso, a criança pode apre-
sentar em seu desenvolvimento 
sintomas como convulsões, tre-
mores, hiperatividade e falta de 
coordenação entre os membros.

TRATAMENTO

Os riscos são preocupantes, mas 
a fenilcetonúria possui tratamento. E 
a parte mais importante desse tra-
tamento é o diagnóstico precoce da 
doença, que pode ser feito logo após 
o nascimento do bebê, com um exa-
me bastante conhecido: o teste do 
pezinho.

“As crianças não apresentam sin-
tomas ao nascer, por isso é necessário 
fazer o teste do pezinho para poder 
captar alguma condição genética. 
Caso a doença seja detectada pre-
cocemente, é possível fazer com que 
o paciente tenha um curso de vida 
normal, pois é uma condição tratá-
vel, apesar de não ter cura”, explica 
o neuropediatra e professor do Centro 
Universitário FMABC, Paulo Breinis.

O médico explica, ainda, que o 
tratamento é relativamente simples, 
baseado em uma dieta apontada por 

tonúria, mas também uma série 
de outras doenças genéticas, 
como hipotireoidismo congênito, 
doença falciforme e fibrose cística. 
“É importante que os pais sigam 
fazendo o teste nos recém-nasci-
dos, pois descobrir a doença no 
tempo correto é fundamental para 
o tratamento eficaz”, conclui.

O Centro Universitár io  
FMABC, em Santo André, conta 
com um serviço de atendimento a 
doenças raras que realiza o acom-
panhamento dos pacientes desta 
e de outras condições genéticas. 
No ambulatório são feitos exames 
laboratoriais que permitem veri-
ficar a evolução da doença em 
cada paciente. O serviço é aces-
sado através de encaminhamento 
das Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) da região do ABC Paulista.

Doença rara e hereditária atinge cerca de um em cada 10 mil bebês

Divulgação/FMABC

mestre. Os alunos daqui começaram 
a trabalhar e fazer residência antes do 
início da pandemia, e foram pegos de 
surpresa nos primeiros momentos. Já 
na Irlanda, quando os alunos se forma-
ram a pandemia já era uma realidade 
clara, portanto os sistemas de saúde 
já estavam melhor preparados e já 
tinham estratégias mais claras para re-
ceber os recém-formados”, conta Erik.

“Esperávamos encontrar enormes 
diferenças entre os participantes, já 
que são realidades e circunstâncias 
muito diferentes. Mas são semelhan-
tes as preocupações, angústias, in-
seguranças e mudanças de atitude. 
A transição e adaptação à vida profis-
sional foi profundamente afetada para 
todos os recém-formados”, explica o 
pesquisador.

A ideia do estudo surgiu de uma 
conversa de Erik com o irlandês Colm 
O’Tuathaigh, pesquisador da faculda-
de de medicina da University College 
Cork, a segunda maior universidade 
da Irlanda. Além deles, assinam a pes-
quisa outros 4 profissionais, entre eles 
Victor Zaia, psicólogo e orientador do 
programa de pós-graduação do Centro 
Universitário FMABC. 

nutrólogo ou nutricionista. “Basica-
mente, para evitar os sintomas e a 
evolução da doença, é preciso que o 
paciente evite alimentos com maior 
concentração de fenilalanina. Por 
isso é necessário um profissional da 

nutrição para adequar a dieta a cada 
paciente”, conta Breinis.

O profissional reforça que, nesta 
data, é importante relembrar a todos 
a importância do teste do pezinho, 
capaz de identificar não só a fenilce-
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