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São Caetano lança Telemedicina e aumenta em
60% a oferta de consultas nas especialidades
A Prefeitura de São Caetano inaugurou no Complexo Hospitalar de Clínicas, dia 12 de agosto, o Núcleo Municipal de Telemedicina.
Gerenciado dentro do contrato com a Fundação do ABC, o sistema conta com cinco consultórios virtuais que atendem a sete especialidades:
Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Reumatologia e Vascular. Com o novo serviço, a capacidade de
atendimento nas sete especialidades será ampliada em 60%. – Pág. 7
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SANTO ANDRÉ

Hospital da Mulher comemora 14 anos
com mais de 58 mil partos realizados
No dia 16 de agosto o Hospital
da Mulher de Santo André celebrou
14 anos de atendimento qualificado e
humanizado. É considerado o maior
centro de referência em saúde da mulher da região, com equipamentos modernos e profissionais especializados.
Ao longo de sua trajetória, mais
de 58 mil partos foram realizados. O
hospital se tornou referência graças
ao atendimento humanizado oferecido
desde a recepção até as consultas
médicas, exames diagnósticos e o
momento do parto.
“Gostaria de agradecer a todos
pela dedicação e empenho. Os profissionais são heróis e fizeram parte
dessa guerra que vivemos e, graças a
Deus, Santo André conseguiu vencer
a pandemia. Aqueles que atuaram na
linha de frente da saúde foram fundamentais. O hospital é referência na
linha de cuidado da mulher e foi uma
inovação na cidade para esse tipo de

atendimento com boas perspectivas
de futuro. Nos próximos anos pretendemos reconfigurar o hospital para
ampliar o atendimento e garantir uma
linha de cuidado ainda mais especial”,
disse o prefeito Paulo Serra.
A unidade oferece assistência total nas áreas de obstetrícia e ginecologia, nos períodos de pré-parto, parto,
pós-parto imediato e pós-operatório.
Promove a instalação conjunta para
mãe e bebê, estimula e oferece condições para acompanhamento familiar
e presta assistência integral e humanizada aos recém-nascidos.
“Ao longo desses 14 anos, o hospital foi se qualificando, potencializando e
se tornando essa referência, não só no
município ou na região, mas em nível
nacional. Com frequência, recebemos
pessoas de outras cidades e estados
para conhecer o trabalho desenvolvido
aqui. Sem contar na referência técnica
que oferecemos para toda a nossa rede

Helber Aggio/PSA

Colaboradores em evento de celebração

de saúde, com uma UTI Neonatal extremamente qualificada e o nosso pronto
atendimento”, disse o superintendente
da Atenção Hospitalar de Santo André,
Victor Chiavegato.
Todos os exames necessários
para apoio ao parto e procedimentos
obstétricos estão à disposição das
usuárias. A unidade oferece diagnós-

ticos realizados com métodos gráficos, patologia clínica, imagenologia,
anatomia patológica e citopatologia,
procedimentos cirúrgicos e videolaparoscópicos, reabilitação de pacientes
internadas, desenvolvimento de atividades hemoterápicas e hematológicas, além de pronto atendimento no
Banco de Leite Humano.

INTERCÂMBIO

Comitiva de MG visita Hospital Mário Covas
O Hospital Estadual Mário Covas
(HEMC), em Santo André, recebeu em
9 de agosto a visita de uma comitiva
da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais (FHEMIG). O objetivo foi
conhecer in loco o funcionamento da
unidade, sob a ótica do contrato de
gestão – no caso do HEMC, celebrado
em 2001 entre Governo do Estado de
São Paulo e Fundação do ABC.
A equipe mineira conheceu as áreas
assistenciais e administrativas do HEMC
e teve acesso ao plano de trabalho da
unidade, com as metas do contrato de
gestão, futuros projetos e certificações de
qualidade, bem como o apoio e a participação da FUABC na gestão do hospital.
A ideia é levar para Minas Gerais a
experiência positiva do Estado de São
Paulo no que tange as Organizações
Sociais de Saúde e os contratos de
gestão com equipamentos públicos.

Comitiva da FHEMIG com o diretor-geral e o gerente do Escritório de Qualidade do HEMC, Dr. Adilson Cavalcante e Rodrigo Brolo, respectivamente
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INSTITUCIONAL

Conselho da Fundação do ABC elege Presidência
para mandato complementar 2022-2023
Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes foi eleito por unanimidade e terá como vice a médica Dra. Maria Odila Gomes Douglas
O Conselho de Curadores da
Fundação do ABC elegeu em 11 de
agosto, em reunião extraordinária, a
nova Presidência da entidade para a
complementação do mandato 20222023 da Dra. Regina Maura Zetone
Grespan, que renunciou em abril. A
nova Diretoria da FUABC foi eleita
por unanimidade. Tem como presidente o advogado Dr. Luiz Mário
Pereira de Souza Gomes e como vice
a médica Dra. Maria Odila Gomes
Douglas. O cargo de secretário-geral
passou a ser ocupado pelo advogado
Bruno Vassari.
Procurador-Geral do Município de
São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Mário
foi presidente da FUABC no mandato
2018-2019 e esteve como vice nas gestões 2020-2021 e início de 2022-2023.
Ao reassumir a Presidência, o dirigente
cumprimentou a Dra. Maria Odila pela
eleição e ressaltou o grande desafio do
Conselho Curador na condução dos
próximos passos da instituição.
“A FUABC é um valor de todos,
liderada por todos que estão aqui, e
temos um grande compromisso com a
sociedade. Registro meu compromisso com a Dra. Odila de, em absolutamente tudo, ela estar compartilhando
e trabalhando conosco para o melhor
da Fundação. Esse é um compromisso
que tenho construído junto a todas as
presidências enquanto estive como
vice-presidente, com olhar especial
para o Centro Universitário Faculdade
de Medicina do ABC (FMABC). Nesse
sentido, também vejo com bastante
significado a posição da Dra. Odila na
vice-Presidência, que tem sua origem
e é professora na FMABC”, destacou
Dr. Luiz Mário.
O novo presidente lembrou, ainda,
da importância dos curadores e da
Direção da FUABC em estarem dedicados ao exercício do cuidar. “Peço
que haja por parte de todos nós esse
cuidado com a Fundação, o zelo com a
instituição e com a FMABC, e com as
missões que nos são estabelecidas,

Na posse da nova Presidência da FUABC, Dra. Maria Odila Gomes Douglas e Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes

mais do que pela nossa vontade, mas
pela lei e pela sociedade”, concluiu.
Por sua vez, Dra. Maria Odila Go-

mes Douglas agradeceu o voto de
confiança, reforçando a importância
do apoio maciço do Conselho à nova

Direção. “Chegamos com vontade
de trabalhar e melhorar a condição
que estamos hoje. Ninguém faz nada

sozinho e por isso temos esse grupo
de pessoas aqui para estarmos juntos
trabalhando”, acrescentou.

REFERÊNCIA EM GESTÃO E SAÚDE
Declarada instituição de Utilidade Pública nos âmbitos federal
e estadual e na cidade-sede de
Santo André, a Fundação do ABC
foi criada em 1967 pelas cidades
de Santo André, São Bernardo do
Campo e São Caetano do Sul, com
objetivo de implantar uma faculdade de medicina na região do ABC
Paulista. Deu certo! Em 1969, surgia

a Faculdade de Medicina do ABC –
hoje Centro Universitário FMABC,
uma referência nacional em ensino,
pesquisa, extensão e assistência.
Ao longo dos anos, a FUABC
foi se consolidando cada vez mais
como parceira estratégica de municípios e do Governo do Estado de
São Paulo para a gestão de equipamentos públicos de saúde, priman-

do pela qualidade no atendimento,
alta resolutividade e humanização.
Caracterizada como pessoa
jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social
de Saúde e entidade filantrópica
de assistência social, saúde e educação, a FUABC está presente em
unidades de saúde instaladas em
Santo André, São Bernardo, São

Caetano, Mauá, Diadema, Itatiba,
Itapevi, Sorocaba, São Paulo (Capital) e Mogi das Cruzes, além de
Praia Grande, Santos e Guarujá.
Anualmente, a rede de saúde da
Fundação do ABC realiza mais de
11 milhões de consultas e atendimentos, além de 133,6 mil cirurgias,
87 mil internações e 18,9 milhões de
exames e procedimentos.

4

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

FORÇA-TAREFA

AMEs da FUABC ofertam 227 vagas para
acelerar atendimentos no Mutirão de Cirurgias
Iniciativa ocorreu em todo o Estado para agilizar a realização de procedimentos cirúrgicos
Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) gerenciados pela
Fundação do ABC participaram, em
6 de agosto, de uma megaoperação
organizada em todo o Estado de São
Paulo, que objetivou a realização de
7,5 mil consultas de avaliação pré-operatória para o Mutirão de Cirurgias
do governo estadual. A ação ocorreu
em 22 hospitais e 41 AMEs e contou com mais de 1.000 profissionais
de saúde. Pela FUABC foram cinco
unidades envolvidas, com oferta de
227 vagas.
A grande mobilização de avaliação pré-operatória integra o Mutirão
de Cirurgias que está em andamento
em todo o Estado de São Paulo e na
Capital, em parceria com a Prefeitura
de São Paulo. A ideia agora é utilizar
os AMEs aos sábados para agilizar as
agendas de avaliação pré-cirúrgica.
Todo esse esforço visa acelerar a fila
de cirurgias acumuladas durante o
período da pandemia, quando os leitos
foram priorizados para o atendimento
de casos de Covid-19.
APOIO DA FUABC
A Fundação do ABC está envolvi-

da tanto no Mutirão de Cirurgias como
nas consultas de avaliação pré-operatória aos sábados. Nesta primeira
ação em 6 de agosto, participaram
os AMEs Itapevi, Praia Grande, Santo
André, Santos e Sorocaba, com total
de 227 vagas ofertadas.
Durante as atividades, o AME
Santos recebeu a visita do secretário
de Estado da Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn. A unidade ofertou 50 vagas
para avaliação de cirurgias eletivas,
sendo 25 de hérnia e 25 de colecistectomia (retirada de vesícula). No
AME Santo André também foram 50
vagas, sendo 15 para colecistectomia
e 35 de hérnia.
Em Sorocaba, o Ambulatório Médico de Especialidade abriu 25 vagas
na área de Gastroenterologia. Durante
as consultas, o equipamento de saúde
recebeu a visita do secretário executivo de Estado da Saúde, Eduardo
Ribeiro Adriano. Também acompanharam os trabalhos o deputado federal
Vitor Lippi, o coordenador de Comunicação da Secretaria de Estado da
Saúde, Flavio Benvenuto, a diretora
do Departamento Regional de Saúde
(DRS) XVI, Kely Schettini, além de

O secretário de Saúde Dr. Jean Gorinchteyn durante visita ao AME de Santos

representantes das Secretarias de
Saúde de Sorocaba e de Itu.
O AME Praia Grande abriu agenda
com total de 50 vagas, sendo 25 para
colecistectomia e 25 para avaliação de
hérnia. Por fim, o AME Itapevi realizou
os trabalhos na sexta-feira (05/08) e
no sábado. Ao todo foram 52 vagas
divididas entre as áreas de colecistectomia e hérnia.

MUTIRÃO DE CIRURGIAS
O Governo do Estado de São
Paulo anunciou em maio um programa para zerar a fila de mais de
538 mil cirurgias cadastradas na
Central de Regulação de Ofertas
de Serviços de Saúde (CROSS). O
objetivo é acabar com a demanda
reprimida por meio de cirurgias extras na rede estadual, remuneração

dobrada nos hospitais do Sistema
Único de Saúde e a contratação de
serviços privados. A estratégia tem
duração prevista para quatro meses,
contempla 54 cirurgias ofertadas no
SUS em sete especialidades, como
do aparelho circulatório, visão, digestivo e abdominais, osteomolecular e geniturinário, das glândulas
endócrinas e em nefrologia.

EM PAUTA

ESF Nações, em Itatiba, orienta pacientes sobre violência contra a mulher
Responsável pelo Grupo de
Saúde da Mulher da ESF Nações,
em Itatiba, a enfermeira Donata
Kelly coordenou, dia 13 de julho,
uma reunião sobre violência contra a mulher com 12 pacientes da
unidade de Saúde. A ação teve
apoio de agentes comunitários de
saúde e contou com a palestra da
médica Caroline Luchesi.
Na oportunidade, as pacientes
foram orientadas sobre todas as
possibilidades de violência: física,

psicológica, moral, sexual e patrimonial. A equipe também esclareceu
quais as redes de apoio disponíveis no
município para atendimento às mulheres nesta condição, como o Centro de
Referência de Atendimento à Mulher
(CRAMI), conhecido como Casa Rosa.
GESTANTES
Dia 8 de julho, na unidade Estratégia de Saúde da Família (ESF)
do bairro São Francisco, também
gerenciada pela FUABC, teve início

Ao todo, 12 pacientes participaram da ação

o projeto das oficinas de cuidado
de gestantes e recém-nascidos,
em conjunto com o Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS) São Francisco. A iniciativa tem o objetivo de promover
orientações de autocuidado direcionadas à gestante, cuidados
com o recém-nascido, promoção e
prevenção de saúde da puérpera.
O cuidado continuado garante o
acompanhamento integral pela
equipe da Atenção Básica.
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VARÍOLA DOS MACACOS

Laboratório da FMABC é credenciado para
rede estadual de testes da “monkeypox”
Diagnósticos são feitos a partir dos protocolos padronizados pelo Instituto Adolfo Lutz
O Laboratório de Análises Clínicas do Centro Universitário FMABC,
em Santo André, foi credenciado pelo
Instituto Adolfo Lutz, em agosto, para
fazer parte da rede responsável pelos diagnósticos do vírus monkeypox,
transmissor da doença popularmente
conhecida como varíola dos macacos.
Com isso, o Laboratório da FMABC, que já tinha autorização para realizar testes no modelo particular, passa
a fazer parte também da rede pública
de testagem e vigilância epidemiológica. O primeiro caso diagnosticado
pelo laboratório, no final do mês de
julho, foi de um paciente do Guarujá,
município da Baixada Santista.
O credenciamento prevê que todas as amostras positivas analisadas

no laboratório do Centro Universitário
sejam notificadas para o Centro de
Vigilância Epidemiológica, e posteriormente doadas para o Instituto Adolfo
Lutz. Os diagnósticos são feitos a
partir dos protocolos padronizados
pelo instituto.
O exame que identifica a doença
é feito utilizando biologia molecular,
usando a técnica de PCR em tempo
real. Os pacientes têm seu material genético coletado com 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 todas as
variantes da varíola do macacos que já
foram descritas até o momento.
A iniciativa trará mais agilidade no

combate ao vírus, que já tem mais de
2.000 casos registrados oficialmente
no Estado de São Paulo até meados
de agosto. Com as amostras sendo
enviadas ao laboratório da FMABC
será possível diagnosticar os casos de
maneira mais rápida, aumentando as
possibilidades de tratamento.
Segundo a coordenadora do setor
de Biologia Molecular do Laboratório
de Análises Clínicas da FMABC, Beatriz da Costa Alves, “a habilitação mostra que a instituição se coloca mais
uma vez à disposição do Estado para
o enfrentamento de uma epidemia,
além de fazer parcerias com grandes
centros de pesquisa para aumentar
nosso conhecimento sobre a dinâmica
deste vírus”.

FMABC e Rio Grande da Serra firmam
parceria para enfrentamento da doença
O Centro Universitário FMABC
prestará serviço de treinamento em
protocolos de atendimento e orientações sobre a Monkeypox para os profissionais da rede de atenção à saúde
do município de Rio Grande de Serra.
A parceria foi firmada dia 11 de agosto,
em reunião entre o reitor em exercício
da instituição de ensino, Dr. Fernando
Fonseca, e o secretário de Saúde do
município, Luís Fernando Pinotti.
Também participaram do encontro
a pró-reitora de graduação do Centro
Universitário, Dra. Roseli Oselka, e a
gerente dos ambulatórios da entidade,
Elisangela Rosa Lima. A colaboração
prevê que os profissionais da FMABC
ofereçam seu conhecimento e experiência para compartilhar informações relevantes sobre os procedimentos indicados em casos suspeitos da doença,
fortalecendo o processo de educação
continuada na saúde pública.

O secretário de saúde de Rio Grande da Serra, Luís Pinotti, o reitor em exercício
da FMABC, Fernando Fonseca, a pró-reitora de graduação, Roseli Oselka,
e a gerente dos ambulatórios, Elisangela Lima

O treinamento está previsto para
acontecer no dia 30 deste mês. Além
de Rio Grande da Serra, os outros
municípios da região do Grande ABC
também contarão com a participação
do Centro Universitário FMABC para
apoiar seus profissionais de saúde no
combate à doença, que tem apresentado crescimento no número de casos

nas últimas semanas.
“Como Centro Universitário, nosso
papel é manter o compromisso com o
aprendizado e com a qualificação de
profissionais de saúde. Por isso sempre
nos colocamos à disposição para apoiar
os municípios e auxiliar a comunidade
que será atendida”, explica o reitor em
exercício, Dr. Fernando Fonseca.

Divulgação/FMABC

Exame que identifica a doença é feito por biologia molecular,
usando a técnica de PCR em tempo real

FUABC integra rede estadual de
combate à varíola dos macacos
O Governo de São Paulo
anunciou em 4 de agosto o lançamento da Rede Emílio Ribas de
Combate à Monkeypox (varíola
dos macacos), que terá a coordenação integrada das Secretarias
de Estado da Saúde e a pasta
de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde. O plano de
enfrentamento inclui a definição
de 93 hospitais estaduais e maternidades que serão referência e
darão retaguarda para os casos
mais graves, com necessidade de
internação de pacientes e leitos
de isolamento ou Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs).
Entre as unidades já destacadas para o combate à doença
estão dois equipamentos gerenciados pela Fundação do ABC: O
Hospital Estadual Mário Covas,
em Santo André, e o Instituto de
Infectologia Emílio Ribas II – Bai-

xada Santista, no Guarujá.
A nova rede de atendimento
terá como referência o Instituto
de Infectologia Emílio Ribas da
Capital, considerado o maior
centro de tratamento de doenças
infectocontagiosas da América
Latina, assim como hospitais
universitários.
“O objetivo central é somar
esforços e integrar as instituições
e centros de excelência para
promover ações estratégicas de
prevenção e cuidado, levando
em consideração o aprendizado
diante dos últimos enfrentamentos
de endemias e pandemias. O Estado de São Paulo está preparado
para responder de maneira ágil a
esse novo desafio”, destaca David
Uip, reitor licenciado do Centro
Universitário FMABC e secretário
estadual de Ciência, Pesquisa e
Desenvolvimento em Saúde.
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MODERNIZAÇÃO

Hospital Estadual Mário Covas ganha novo
aparelho de ressonância magnética
Após 21 anos de uso, antigo equipamento foi substituído por tecnologia de ponta em benefício aos pacientes do SUS
O Hospital Estadual Mário Covas
(HEMC), em Santo André, acaba de
implantar um novo equipamento de
ressonância magnética de última
geração. O modelo Magnetom Altea,
da fabricante Siemens, já está à disposição da população que utiliza os
serviços de saúde da unidade, assim
como dos pacientes internados.
No final de julho foi concluída a
instalação e os treinamentos com
o grupo de Radiologia do hospital,
ministrado por equipe especializada da própria Siemens. Na primeira
semana de agosto ocorreram testes
sobre os mais variados exames, realizados em funcionários voluntários
do próprio HEMC.
Em meados de agosto, o equipamento passou a estar 100% disponível para exames em pacientes
internados e do ambulatório. As
agendas externas estão sendo disponibilizadas para agendamento via
Central de Regulação de Ofertas de
Serviços de Saúde (CROSS).
Com tecnologia de ponta, o aparelho conta com inteligência artificial
e suporta procedimentos de varredura

altamente padronizados e reproduzíveis para mais de 90% de todos os
pedidos de ressonância magnética.
Além disso, proporciona até 97% de
redução sonora, sem comprometer a
qualidade das imagens.
Outra tecnologia incorporada é o
Turbo Suite Excelerate, responsável
pela economia de tempo de até 50%
para exames completos. Por meio da
automação, o sistema é responsável
pela redução significativa de extensas
etapas de fluxo de trabalho, proporcionando ganhos de produtividade.
ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA
A antiga ressonância magnética
do HEMC estava em funcionamento desde a inauguração da unidade,
em 2001. Com 21 anos de uso, o
equipamento apresentava diversas
limitações e a necessidade de constantes reparos e trocas de peças. Em
meados de 2021, o aparelho operava
parcialmente. Mesmo após amplo trabalho de recuperação, não retornou à
plena capacidade, incapaz de realizar
determinados exames em articulações, por exemplo.

Equipamento foi adquirido via Secretaria de Estado da Saúde

“Essa nova ressonância magnética qualifica nosso parque tecnológico e traz enormes benefícios aos
usuários do hospital. São mais de
20 anos de aprimoramentos, novas
tecnologias, agilidade e qualidade
de imagem que foram incorpora-

dos aos exames de ressonância e
que agora estão disponíveis para
nossos pacientes. É tecnologia de
ponta a serviço do SUS (Sistema
Único de Saúde)”, comemora o diretor-geral do Hospital Mário Covas,
Dr. Adilson Cavalcante.

O novo equipamento de ressonância magnética Magnetom Altea foi
adquirido para o HEMC pela Secretaria de Estado da Saúde. Conforme
contrato com a fabricante, são três
anos de garantia, tanto para peças
como para mão de obra.

ORIENTAÇÕES

Hospital da Mulher retoma curso para gestantes
O Hospital da Mulher Maria José
dos Santos Stein, em Santo André,
retomou o curso presencial para
gestantes, que estava suspenso por
conta da pandemia. Dia 29 de julho,
o auditório da unidade reuniu cerca
de 50 pessoas, entre gestantes e
acompanhantes.
Oferecido desde 2009 gratuitamente para as munícipes de Santo
André e usuárias do Sistema Único
de Saúde (SUS), o curso presencial
foi retomado seguindo todos os protocolos sanitários de segurança. A
formação prepara as mães para o
parto, sana dúvidas e promove troca
de experiências entre as gestantes.
“É com alegria que o Hospital da

Mulher retoma o curso de gestante,
pois é de suma importância informar e
esclarecer as dúvidas das munícipes,
além de promover visita à maternidade,
o que proporciona segurança e bem-estar”, disse a gerente de enfermagem,
Maria Soledade Rodrigues Nantes.
Entre os temas abordados estão:
musicoterapia, fortalecimento do vínculo
com o bebê, direitos da gestante, aspectos psicológicos da gestação, Banco de
Leite e nutrição da gestante, neonatologia e UTI neonatal, obstetrícia e parto
humanizado, importância do aleitamento
materno e informações sobre H1N1.
No dia do curso também é oferecida visita à maternidade e ao Centro de
Parto Normal do Hospital da Mulher.

Auditório recebeu cerca de 50 gestantes e acompanhantes

Alex Cavanha/PSA
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TECNOLOGIA

São Caetano lança Telemedicina e aumenta em
60% a oferta de consultas nas especialidades
Letícia Teixeira/PMSCS

São cinco consultórios virtuais que atendem a sete especialidades:
Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Neurologia,
Otorrinolaringologia, Reumatologia e Vascular
O prefeito de São Caetano do Sul,
José Auricchio Júnior, e a secretária
de Saúde, Regina Maura Zetone,
inauguraram em 12 de agosto, no
Complexo Hospitalar de Clínicas, o
Núcleo Municipal de Telemedicina.
Gerenciado dentro do contrato com
a Fundação do ABC, o sistema conta
com cinco consultórios virtuais que
atendem a sete especialidades: Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Neurologia, Otorrinolaringologia,
Reumatologia e Vascular.
Com o novo serviço, a capacidade
de atendimento nas sete especialidades será ampliada em 60%. “Serão
cerca de mil consultas a mais por
semana, totalizando 4 mil por mês.
Vamos conseguir atender a demanda represada nestas especialidades,
que está próxima a 12,2 mil consultas, em menos de quatro meses. A
Telemedicina vai facilitar o acesso à

Saúde, garantir atendimento e agilizar
diagnósticos”, explicou o prefeito José
Auricchio Júnior.
O paciente vai presencialmente
ao local e é acompanhado por equipe
de enfermagem que realiza triagem,
escaneia exames para que o médico
analise e auxilie durante a consulta. Ao
término, o paciente já recebe a impressão de encaminhamentos ou receitas.
A empresa vencedora da licitação, Gestão Médica Inteligente, tem
contrato de prestação de serviços no
valor de R$ 243 mil ao mês e oferece o
atendimento com 30 médicos especialistas, equipe de apoio administrativo
para agendamento de consultas, e
assistência administrativa.
“Nossa expectativa é ampliar o
atendimento em outras especialidades, com médicos da nossa rede.
Nunca imaginamos que chegaríamos
a um serviço de consultas à distân-

cia. O teleatendimento ganhou forças
na pandemia e veio para ficar, é um
caminho sem volta. O atendimento
continua sendo humanizado, com total
atenção ao paciente. Uma enfermeira
permanece na sala durante toda a
consulta orientando e ajudando no que
for preciso”, explicou a secretária de
Saúde, Regina Maura Zetone.
Um programa piloto de consultas
teve início no dia 1º de agosto e já realizou o agendamento de 596 consultas. “Estava aguardando atendimento
de cardiologista há quase um ano. Me
ligaram perguntando se eu gostaria de
passar na consulta por Telemedicina.
Eu vou operar catarata e precisava ser
avaliada, fazer os exames e pegar um
laudo. Gostei muito do atendimento”,
afirmou Ivanete Alves Nogueira, atendida no primeiro dia do projeto.
Lúcia Borges foi atendida pela
médica vascular. “Gostei muito da

Programa piloto de consultas teve início em 1º de agosto

experiência. A médica foi atenciosa
e o atendimento entre triagem e consulta foi rápido”, destacou a moradora
do Bairro Fundação, que procurou o
atendimento com queixas de dormência nas pernas e já saiu do consultório
com receita de medicamento e solici-

tação de exame.
Após a consulta, o paciente recebe a receita médica e os encaminhamentos para exames, caso sejam
necessários, que também são enviados pelo sistema direto à Central de
Agendamentos para a marcação.

INTERIOR DE SP

ESFs Colina e Porto Seguro, em Itatiba, realizam
atividades de promoção à saúde
Em 3 de agosto, a unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Colina,
em Itatiba, organizou uma ação para
gestantes e puérperas em comemoração à Semana Mundial do Aleitamento
Materno (SMAM) e o Mês do Aleitamento Materno – o ‘Agosto Dourado’.
As equipes promoveram uma roda
de conversa junto às participantes
com a abordagem de temas como:
preparação durante o pré-natal para
a amamentação; benefícios para o
binômio mãe-bebê; sinais da pega
correta; importância do aleitamento
para o desenvolvimento orofacial;
cuidados durante a amamentação;
estímulo ao aleitamento materno ex-

clusivo até pelo menos os 6 meses; e
rede de apoio, apego e vínculo.
A iniciativa contou com a participação de gestantes acompanhadas pela
unidade de Saúde e pelo Centro de
Atenção Integral à Saúde da Mulher
(CAISM), que realiza atendimento a
pacientes com pré-natal de alto risco.
Ao final, a unidade ofereceu um café
da manhã a todas as participantes.
ESF PORTO SEGURO
À convite da diretoria do Centro
Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Rosa Masseti Paladino, em Itatiba, a equipe da unidade de Estratégia
Saúde da Família Porto Seguro rea-

lizou, no dia 4 de agosto, um teatro
musical com o tema “alimentação saudável” destinado aos estudantes. A
ação foi motivada, segundo a diretoria
da escola, pela falta de aceitação dos
alunos em relação a alguns alimentos
servidos nas refeições diárias.
A equipe da unidade participante
foi composta por: Marineide Alves
(enfermeira), Denis Higo (dentista),
Daniela Fedel (técnica de enfermagem), além das agentes comunitárias
de saúde Katia Cristina Franco, Vanessa Aparecida Soares, Jaqueline
Aparecida Duarte, Jessica Gabriela
Roson, Vanderleia de Freitas e Arichelma Lourenço.
Pacientes foram orientadas sobre campanha Agosto Dourado
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SOLIDARIEDADE

Oncologia Infantil da FMABC promove evento
beneficente para arrecadar verbas
Centro Universitário FMABC recebeu a 5ª edição do “Estilo Brazuka”, que colocou em exposição cerca de 500 carros modificados
No dia 24 de julho, domingo,
o estacionamento do Centro Universitário FMABC recebeu a quinta
edição do “Estilo Brazuka”, evento
beneficente que colocou em exposição cerca de 500 carros modificados. A verba de quase R$ 10 mil
arrecadada com o valor dos ingressos foi destinada ao Grupo de Assistência e Tratamento Oncológico
Pediátrico do ABC (GRATO-ABC),
órgão ligado à FMABC.
Os participantes, que vieram
tanto da região do Grande ABC
como do litoral e do interior paulista, puderam comprar o ingresso
previamente pela internet e foram
orientados a evitar som alto e manobras dentro do espaço, mantendo clima familiar e agradável para
todos os presentes.
Glauco Barbosa, um dos organizadores do evento, diz que a experiência de poder se reunir com outros
admiradores dos veículos por uma
boa causa é muito gratificante. “A
maioria dos participantes é jovem
e acredita em ajudar o próximo. Eu,

como pai de família, vejo o quanto o
GRATO-ABC ajuda aqui na região.
Mostramos que coisas que parecem
distintas podem ter um efeito positivo na sociedade, e esperamos
fazer com mais frequência”, afirma.
O Grupo de Assistência e Tratamento Oncológico Pediátrico do
ABC é um centro de estudos do
Departamento de Oncologia e Hematologia do Centro Universitário
FMABC. O órgão se destaca pelo
atendimento multidisciplinar dado às
crianças que são diagnosticadas com
câncer, dando suporte aos pacientes
em questões emocionais, pedagógicas e nutricionais, além de apoio
em fonoaudiologia e na saúde bucal.
Para Milene Lopes, psicóloga do GRATO, parcerias como a
realizada no evento de domingo
são essenciais para garantir que
o serviço continue sendo feito.
“É uma grande emoção ver tudo
acontecendo. São pessoas assim
que nos dão esperança. Como psicóloga, sempre digo que doação
não é só de recursos financeiros,

Evento foi organizado no estacionamento do campus universitário

e sim aquilo que você dispõe para
fortalecer algo. Não há coração que
não fique quentinho”, explica.
Dr. Jairo Cartum, professor responsável pelo setor de Oncologia
Pediátrica do Centro Universitário
FMABC, comemorou o sucesso do

evento e relatou os destinos da verba
arrecadada. “Nosso pátio foi ocupado
por centenas de pessoas com o objetivo de ajudar nosso ambulatório.
Esses recursos ajudam no custeio de
profissionais da equipe multiprofissional, como nossa psicóloga e dentista.

Utilizamos também na humanização
do serviço, ao fornecer anestesista
em procedimentos dolorosos em
nossas crianças. Ou a compra de
equipamentos para a odontopediatra,
como o assento infantil para cadeira
odontológica”, detalha.

ITATIBA

Unidade de Saúde aprimora
puericultura em crianças
A equipe da unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF)
bairro Jardim das Nações, em
Itatiba, interior de São Paulo,
registrou elevado número de
crianças em acompanhamento de puericultura nos últimos
meses. Ao todo, foram 16.
Levando-se em consideração
a importância de uma infância
saudável, a equipe tem desen-

volvido atividades multidisciplinares
mensais com crianças a partir de
seis meses até 5 anos de idade.
Dentro da Pediatria, a puericultura
é a área dedicada à promoção da
saúde da criança e do adolescente.
As avaliações são voltadas ao
crescimento e desenvolvimento
neuropsicomotor. As crianças são
avaliadas por médico, enfermeiro,
técnicos de enfermagem e agentes

comunitárias de saúde, sem redução da disponibilidade das consultas clínicas. A realização de grupos
de puericultura multidisciplinar tem
potencial de melhorar os indicadores de saúde na comunidade local
e estimular a criação de vínculos
com a equipe de referência, além
de contribuir para que as crianças
percam o “medo” dos profissionais
de saúde durante as avaliações.

Na Pediatria, a puericultura é a área dedicada à promoção da
saúde da criança e do adolescente
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

São Bernardo institui “Semana de
Conscientização sobre a Dislexia”
Transtorno específico da aprendizagem ligado à dificuldade na leitura e escrita, dislexia terá espaço anual
de conscientização na última semana de Outubro
O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, promulgou neste mês a
Lei Nº 7.118/2022, que institui no Município a “Semana de Conscientização
sobre a Dislexia”, que será realizada
todos os anos, preferencialmente na
última semana do mês de outubro. No
âmbito da Câmara Municipal, a Semana consistirá na realização de Sessão
Solene especialmente convocada,
além de exposições, palestras, conferências, eventos culturais e outras
atividades pertinentes que promovam
a difusão da doença, com objetivo de
estimular a cidadania, a solidariedade e a integração das pessoas com
dislexia em todos os níveis, com a
participação de toda a sociedade civil.
A dislexia é um distúrbio genético,
de bases neurológicas, classificada
como transtorno específico da aprendizagem e que dificulta o aprendizado
e a realização da leitura e da escrita.
Por se tratar de um quadro bastante específico, os sinais e sintomas
normalmente aparecem no contexto
escolar, durante a alfabetização.
O distúrbio acomete crianças com
potencial intelectual normal e sem déficits sensoriais, com suposta instrução escolar adequada, ocasionando
desempenho abaixo do esperado para
a idade e escolaridade.
Por essa razão, a avaliação e o
diagnóstico no contexto escolar estão entre as principais medidas para
minimizar os impactos do quadro no
processo de aprendizagem. Para
isso, é necessária implementação de
adaptações nas estratégias de ensino
oferecidas pela escola. O apoio de
profissionais da área da Saúde visa
colaborar na busca de adaptações
para os alunos e suas famílias, além
de ajudar os estudantes a lidarem
com questões emocionais que podem
surgir devido à maior dificuldade no
processo de escolarização.
A Lei 7.118 entrou em vigor em 13

Alessandra Wajnsztejn, Eduardo Ginez Tudo Azul e Dr. Rubens Wajnsztejn

de julho de 2022 e tem como base o
Projeto de Lei nº 73/2022, do vereador
Eduardo Ginez Tudo Azul. Entre os
grupos que apoiaram o parlamentar e
que contribuíram para formulação do
projeto está o Núcleo Especializado
em Aprendizagem (NEA) do Centro
Universitário Faculdade de Medicina

do ABC (FMABC).
“Sem o acompanhamento adequado, a criança com dislexia pode
desenvolver uma série de problemas no futuro, como evasão escolar,
problemas familiares e depressão”,
alerta a psicóloga e psicopedagoga
Alessandra Bernardes Caturani Wa-

Aula com o Dr. Rubens Wajnsztejn sobre “Características clínicas do TDAH”

jnsztejn, idealizadora do Movimento
Dislexia GABCD e coordenadora do
NEA-FMABC, que completa: “Nossas experiências no NEA mostram
que o acompanhamento integral e
o diagnóstico precoce fazem uma
enorme diferença positiva na vida
desses jovens, amenizando os

efeitos do transtorno. A Semana
de Conscientização em São Bernardo certamente é mais uma aliada
dessas crianças, de suas famílias e
de todos os profissionais da Saúde
e da Educação que atuam na área
das dificuldades escolares”, finaliza
Alessandra.

CÂMARA RECEBE SIMPÓSIO DE TDAH
Frequente desatenção, dificuldades na escola e no relacionamento com colegas, pais e professores
são características comuns na infância e adolescência. Mas, quando
acontecem de maneira excessiva,
podem ser sintomas do Transtorno
do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – desordem neurobiológica de causas genéticas que
geralmente aparece na infância e
pode acompanhar o indivíduo por
toda a vida. Os principais sintomas

do transtorno são a falta de atenção,
extrema dificuldade de concentração, hiperatividade e impulsividade.
Em 16 de julho, a Câmara Municipal de São Bernardo foi palco do
Simpósio de Conscientização sobre
o TDAH, organizado pela coordenadora do NEA-FMABC, Alessandra
Wajnsztejn, e pelo professor de Neuropediatria do Centro Universitário
Faculdade de Medicina do ABC,
Dr. Rubens Wajnsztejn. Também
participaram como palestrantes os

especialistas na área Keila Chaves,
Elaine de Araujo Piva e Ketlyn Gil
Garcia. A abertura contou com o
vereador Eduardo Ginez Tudo Azul.
Quem possui o TDAH tem muita
dificuldade em prestar atenção e se
concentrar nas atividades escolares,
leituras, lição de casa e trabalhos.
Um dos sintomas comuns é o fato
da criança ou jovem não conseguir
ficar parado no lugar, demonstrando claramente o incômodo e o
desconforto de ter que permanecer

em determinada posição, podendo
balançar muito as pernas e falar de
forma ininterrupta.
“Fico feliz em cooperar com a
construção de políticas públicas
para a melhoria no esclarecimento
deste transtorno tão comum, mas
não tão explorado da forma que deveria ser, a fim de que possamos
gerar mais qualidade de vida e consequentemente melhorar a educação de base das nossas crianças”,
declarou Eduardo Ginez Tudo Azul.
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MAUÁ

Equipe do Hospital Nardini é treinada
sobre o projeto ‘Lean nas Emergências’
Unidade é uma das 39 instituições selecionadas para participar do sexto ciclo do projeto nacional

Participaram da ação colaboradores das áreas administrativa e assistencial

O Hospital Nardini, em Mauá,
recebeu dias 6 e 7 de julho a visita
de dois consultores do projeto ‘Lean
nas Emergências’. Originalmente
do Ministério da Saúde, o projeto
é executado de forma colaborativa
pelos hospitais BP - A Beneficência
Portuguesa de São Paulo, Moinhos
de Vento (HMV), em Porto Alegre,
e Sírio-Libanês (HSL), por meio do

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde (PROADI-SUS).
A visita teve como objetivo treinar e orientar as equipes da unidade
quanto às etapas do projeto. O Hospital Nardini é uma das 39 instituições
selecionadas para participar do sexto
ciclo do projeto nacional. O foco é reduzir a superlotação nas urgências e

emergências de hospitais públicos e
filantrópicos do Brasil.
“É o momento de engajar todas
as unidades na colaboração com a
melhoria de fluxos e projetos, trazendo
qualidade à assistência ao paciente,
o que é o mais importante”, explica
a diretora-geral do Hospital Nardini,
Dra. Adlin Savino Veduato.
Para executar o projeto, os hos-

pitais selecionados contam com uma
equipe altamente capacitada, composta por médicos e especialistas em
processos. Na fase de implementação,
uma dupla de profissionais realiza visitas quinzenais aos hospitais participantes para capacitar as equipes,
compostas por representantes de
setores como diretoria-geral, gerência administrativa, gerência de enfer-

magem, coordenações, tecnologia da
informação, higienização e Núcleo
Interno de Regulação (NIR).
O objetivo dos encontros é identificar oportunidades e implementar
ações de melhoria. Esta fase tem duração de seis meses, em média. Após
o período, o hospital é acompanhado
por mais 12 meses para a sustentação
dos resultados.

EM FOCO

Atendimento de acidentes por animais peçonhentos é tema de capacitação
O Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NUVEH) do Hospital
Nardini, em Mauá, organizou nos dias
14 e 15 de julho, no auditório da unidade, um treinamento destinado às
equipes assistenciais e administrativas para atendimento de casos de
acidentes com animais peçonhentos,
como escorpiões, aranhas e cobras
venenosas. A iniciativa teve apoio do
Núcleo de Ensino, Pesquisa e Educação Permanente (NEPEP) do hospital.
Participaram da ação médicos,
médicos residentes, equipe de enfermagem, farmácia, plantão administrativo, controladores de acesso
e recepcionistas. Foram abordados

os temas: identificação de animais
peçonhentos; classificação dos casos; serviços de referência; sinais e
sintomas; primeiros socorros e soroterapia; e preenchimento de notificação.
O objetivo é atualizar os profissionais
da saúde quanto aos fluxos corretos
de atendimento destes casos.
“Acidentes por animais peçonhentos são envenenamentos causados
quando o animal injeta seu veneno
por meio de estruturas especializadas
como cerdas, presas ou ferrões. Todo
ano são registrados mais de 100 mil
atendimentos e esses acidentes, que
crescem a cada ano, têm altas taxas
de letalidade e morbidade. As ser-

pentes e escorpiões são os principais
responsáveis pelos acidentes graves
e causam grande número de óbitos.
Estes acidentes necessitam de atendimento de urgência com soroterapia
(antiveneno) nos casos moderados e
graves devido às características que
apresentam, como a rápida evolução
e agravamento do estado de saúde,
podendo deixar sequelas graves ou
levar à óbito em poucas horas”, explica
o biólogo da Vigilância Epidemiológica
de Mauá, Lucas Lemes dos Santos.
O treinamento foi organizado pela
enfermeira do NUVEH e especialista
em Saúde Pública, Clemilda Aparecida Matias Toledo.

Equipes foram treinadas sobre conduta clínica no caso de incidentes com
escorpiões, aranhas e cobras venenosas
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GESTÃO DE DADOS

Tecnologia da Informação
faz treinamentos de eSocial
para equipes de RH
Em agosto, lançamentos específicos ligados à Previdência Social
e rendimentos serão obrigatórios
A partir de 22 de agosto, tornase obrigatório para órgãos públicos e
organizações internacionais o envio de
folhas de pagamento pelo sistema informatizado da Administração Pública
conhecido como eSocial. Trata-se de
uma das últimas fases de implantação
deste sistema nacional, vigente desde
8 de janeiro de 2018 e que tem sido
implementado em etapas, conforme
cronograma pré-estabelecido.
A nova regra engloba duas áreas
específicas: “S-1200: Remuneração
do Trabalhador Vinculado ao Regime Geral de Previdência Social” e “S1210: Pagamentos de Rendimentos
do Trabalho”.
Para minimizar eventuais dificuldades nos lançamentos que passarão
a ser obrigatórios, o Departamento de
Tecnologia da Informação (T.I.) da
Fundação do ABC organizou nos dias

9 e 10 de agosto treinamentos para as
equipes de Recursos Humanos (R.H.)
da entidade. Hoje são mais de 26.000
funcionários diretos na FUABC e todos
terão seus lançamentos modificados
a partir da nova exigência do eSocial.
A apresentação foi realizada pelo
time de T.I. da FUABC, em conjunto
com a consultoria MGP. Na ocasião,
as equipes de RH também fizeram
questionamentos sobre o sistema e
as particularidades dos lançamentos.
SISTEMA INFORMATIZADO
Lançado em 2018, o eSocial é
uma ação conjunta da Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), Ministério
do Trabalho e Previdência (MPS) e
da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), que unifica, integra e
padroniza o envio de informações pelo

empregador em relação aos seus empregados.
A implantação deste sistema informatizado da Administração Pública
foi dividida em quatro grandes grupos
de empresas/empregadores, cada
um com datas e responsabilidades
distintas para a implementação em
quatro fases. Três dos quatro grupos
já concluíram todas as etapas. O Grupo 4, composto por “órgãos públicos
e organizações internacionais”, está
na reta final.
Após o envio das folhas de pagamento a partir de 22 de agosto de
2022, restarão algumas alterações na
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS
e de Informações à Previdência Social) e o envio obrigatório de dados de
segurança e saúde no trabalho (SST).
A data limite para conclusão de todo
o processo é 1º de janeiro de 2023.

OFICIAL

Dr. David Uip é
nomeado para o
Conselho Superior
da FAPESP

Uip substituirá Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan

Atual secretário de Ciência,
Pesquisa e Desenvolvimento em
Saúde do Governo do Estado de
São Paulo, o médico Dr. David
Everson Uip foi nomeado para
compor o Conselho Superior da
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (FAPESP).
O mandato é de seis anos e a nomeação foi publicada na edição do
Diário Oficial do Estado em 20 de
julho. Uip substituirá Dimas Covas,
presidente do Instituto Butantan.
Dr. David Uip foi Secretário de
Estado da Saúde de São Paulo
entre 2013 e 2018 e coordenou
recentemente o Centro de Contingência para o Coronavírus em São
Paulo. É formado em Medicina pela
segunda turma da Faculdade de
Medicina do ABC, em 1975. Possui
mestrado e doutorado em Doenças
Infecciosas e Parasitárias pela Universidade de São Paulo. É professor livre-docente da Faculdade de
Medicina da USP e professor titular
na FMABC desde 2001.
Uip foi diretor-executivo do
Instituto do Coração (InCor) do
HC-FMUSP de 2003 a 2008 e
diretor-presidente da Fundação
Zerbini entre 2007 e 2008. Tam-

bém dirigiu por 10 anos a Casa
da Aids, na capital paulista, e coordenou projetos de prevenção
à transmissão vertical do HIV e
de biossegurança nos hospitais
nacionais de Angola, na África.
Em fevereiro de 2009, assumiu
o comando do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, maior centro de
referência nacional em doenças
infectocontagiosas, com mais de
140 anos de existência. Sob sua
direção, o Emílio Ribas ganhou
novo e moderno ambulatório que
ampliou em quase 70% a capacidade para consultas médicas eletivas.
Considerado um dos mais conceituados infectologistas do Brasil,
o docente foi eleito diretor-geral em
6 de outubro de 2017, pela Congregação Universitária da Faculdade
de Medicina do ABC. Em outubro
de 2021 foi reeleito para mais um
mandato, dessa vez como reitor
do Centro Universitário FMABC.
Licenciou-se temporariamente
da Reitoria, em 13 de maio deste
ano, para assumir a Secretaria de
Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Governo do
Estado de São Paulo, cargo que
ocupa atualmente.
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SÃO BERNARDO

Hospital de Urgência intensifica
cirurgias eletivas pediátricas
Equipamento realizará 20 procedimentos previamente agendados por semana, absorvendo toda a demanda da rede
O Hospital de Urgência (HU) Mauricio Soares de Almeida, em São Bernardo, começou no início de agosto a
realizar as primeiras cirurgias eletivas
pediátricas, desde a sua inauguração,
em maio de 2020, quando serviu de
referência para o município para o
tratamento da Covid-19. Com a estabilidade da pandemia, o HU passa a
atender toda a demanda de cirurgias
eletivas infantis, antes realizadas no
Hospital de Clínicas (HC).
Ao todo, serão 20 procedimentos
por semana, de segunda a quinta-feira. Em uma força-tarefa da equipe de
cirurgia pediátrica, foram realizados,
dia 10 de agosto, 15 procedimentos
das 7h às 13h. “Estamos muito felizes. Faz mais ou menos um ano que
estamos esperando e ele está muito
ansioso. Quero agradecer por essa
oportunidade”, disse Marina Palmieri
Bertino, moradora do Jardim Represa e mãe do pequeno Nicolas, que
realizou a cirurgia.

Ricardo Cassin/PMSBC

De acordo com o prefeito Orlando
Morando, essa é mais uma conquista
para a população de São Bernardo
na área da saúde. “Este equipamento foi um dos grandes responsáveis
pela oferta de leito para todos que
precisaram de tratamento contra o
coronavírus. Hoje, é uma alegria
poder ver que está retomando mais
uma das atividades de sua vocação,
servindo de retaguarda para toda a
rede de saúde de Urgência e Emergência, tanto adulto como pediátrica”,
relatou Morando.
PROTOCOLO DE ALTAS
PEDIÁTRICAS
Além do tratamento humanizado dos pacientes que ingressam no
Hospital de Urgência, a equipe de farmacêuticos do Serviço de Farmácia
Clínica desenvolveu um protocolo para
promover a segurança na terapia medicamentosa domiciliar. Por meio de
recursos lúdicos, tanto o responsável

Unidade serve de retaguarda para toda a rede de Urgência e Emergência do município

quanto a criança são envolvidos em
todo o processo, facilitando a compreensão da importância da adesão ao
tratamento para recuperação.
“Quando a criança sai de alta do

hospital recebe uma cartilha que ilustra o passo a passo dos medicamentos
que ela deve continuar usando em
casa. Envolvemos também os familiares para que esse tratamento em casa

seja desmistificado e de fácil continuidade fora do ambiente hospitalar. O
resultado está sendo bastante positivo”, relatou o secretário de Saúde, Dr.
Geraldo Reple Sobrinho.

SAÚDE BUCAL

São Bernardo promove mutirão de cirurgias odontológicas
Com o objetivo de realizar 3.724
procedimentos até o dia 9 de setembro, a Prefeitura de São Bernardo
iniciou dia 8 de agosto mais um mutirão de cirurgias odontológicas. Os
pacientes foram previamente triados
e agendados e serão atendidos de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h,
nas 33 Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) do município.
O prefeito Orlando Morando acompanhou os primeiros atendimentos na
UBS da Vila São Pedro e reforçou o
compromisso da cidade com a saúde.
“Estas cirurgias ficaram por um tempo
represadas por conta da pandemia,
quando os atendimentos, principalmente de Saúde Bucal, tiveram de
ser reduzidos. Agora, retomamos com

força total. Nesta unidade serão feitas
183 cirurgias até o final da semana”,
disse à época o chefe do Executivo.
São Bernardo está entre as cidades da região com melhor estrutura
no tratamento de Saúde Bucal, com
oferta dos serviços odontológicos
nas 33 Unidades Básicas de Saúde
(UBS), sendo 20 delas com atendimento até às 22h, e três Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO)
com funcionamento de segunda a
sexta-feira, além dos serviços de urgência e emergência 24h, ofertados
sete dias por semana. Atuam na rede
360 profissionais, entre dentistas, auxiliares e técnicos que somam 111
equipes de Saúde Bucal nas Equipes
de Saúde da Família.

CAMPANHA DE
MULTIVACINAÇÃO E POLIO
Dia 8 de agosto teve início também, nas 33 Unidades Básicas de
Saúde (UBS), a Campanha de Multivacinação e Poliomielite. A multivacinação ocorre de forma seletiva, ou
seja, para atualização da carteira de
vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, com oferta
doses contra a tuberculose, hepatites
A e B, rotavírus, difteria, tétano, coqueluche, caxumba, sarampo, febre
amarela, varicela e HPV. Contra a
poliomielite, podem ser vacinar crianças de 1 a 4 anos, de forma indiscriminada. O Dia D está previsto para
20 de agosto, com todas as UBSs
abertas das 8h às 17h.

Omar Matsumoto/PMSBC

Objetivo é realizar mais de 3 mil procedimentos até setembro
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MOGI DAS CRUZES

“Café com Gestor” incentiva proatividade
e estimula equipes na UPA Rodeio
Interface com gestão estimula percepções sobre ambiente de trabalho e alinhamento de expectativas
A Unidade de Pronto Atendimento Dr. Manoel Maisette Salgado, mais
conhecida como UPA Rodeio, em
Mogi das Cruzes, está desenvolvendo atividade de bem-estar junto
aos colaboradores, que também visa
incentivar a proatividade e estimular
o bom clima organizacional. Trata-se
do “Café com Gestor”, uma iniciativa
da Comissão de Humanização, que
reúne mensalmente os funcionários
da unidade em um café com a Direção para bate-papo descontraído
sobre diversos assuntos, sugestões
e esclarecimentos.
São cerca de 10 colaboradores
por encontro, que podem aproveitar
para tirar dúvidas sobre a instituição,
passar feedback e alinhar as expectativas pessoais com a missão da
unidade. Para os gestores também é
uma ótima oportunidade para conhecer melhor e entender mais sobre o dia
a dia do funcionário e sua percepção
acerca do ambiente de trabalho.
“Este projeto surgiu diante da

necessidade de aproximação entre
a equipe operacional e a gestão da
unidade, de forma a discutirmos em
colegiado as principais dificuldades
apresentadas pela equipe e, com
isso, melhorarmos a autoestima, a
valorização dos profissionais e permitirmos que ideias oriundas dos
colaboradores possam ser implantadas para a resolução de problemas
operacionais”, explica o gerente administrativo da UPA Rodeio, Ricardo
Coelho Peres da Silva.
O Café com Gestor ocorre uma
vez por mês. Até o momento já foram
dois encontros – um em 23 de junho
e outro em 20 de julho. Participam
funcionários aleatórios, indicados por
suas lideranças, e o cronograma prevê atingir 100% dos colaboradores,
inclusive com encontros realizados
no período noturno, tendo em vista
que a Unidade de Pronto Atendimento funciona 24 horas.
“É um momento em que nos
aproximamos e ouvimos as deman-

Encontro entre gestores e colaboradores ocorre mensalmente

das dos grupos para fazermos o levantamento das necessidades mais
urgentes. A partir de então, podemos
desenvolver cronogramas de discussão e, principalmente, implementar
as ações. A cada Café revisitamos o

feedback das ações e verificamos o
status da implementação”, completa
Ricardo Coelho Peres da Silva.
Segundo relatos dos primeiros
encontros realizados, a motivação e
o desempenho das equipes também

têm sido impactadas pela iniciativa,
uma vez que os funcionários percebem que a unidade está interessada
em responder às suas expectativas
e em manter um canal aberto para
futuras experiências.

CORRENTE DO BEM

FUABC distribui donativos da Campanha do Agasalho
A área de Sustentabilidade da Fundação do ABC finalizou nesta semana
as entregas referentes à Campanha do
Agasalho “Aquecendo o ABC” deste ano,
iniciada em maio em parceria com o Centro Universitário Faculdade de Medicina
do ABC (FMABC) e a unidade administrativa da Central de Convênios. Ao todo,
foram arrecadados e doados 280 itens
como agasalhos, cobertores, calçados,
bolsas e roupas em geral.
O montante foi entregue a três instituições beneficentes do ABC: Associação
dos Voluntários de Santo André; Comunidade Católica São Pio de Pietrelcina, de
São Bernardo do Campo; e a Associação

Esportiva Vida em Movimento, de São
Caetano do Sul.
Além de beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social durante
a estação mais fria do ano, a campanha
contribui com o meio ambiente. Isto porque muitas peças que podem ser reaproveitadas deixarão de ser descartadas
de forma inadequada no meio ambiente.
Todas as peças doadas passaram
por triagem para avaliar suas condições,
prezando pelo bem-estar e dignidade de
quem recebe. “Todas as peças recebidas
possuem uma história com seus doadores. Lembranças de momentos, lugares
e pessoas. A partir de agora esses itens

podem mudar a vida de alguém e fazer
parte de uma nova história. Toda doação
é bem-vinda”, disse o coordenador de Sustentabilidade da FUABC, Elson Queiroz.
EDIÇÃO 2021
Em 2021, a campanha do agasalho
“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
donativos a Instituição Assistencial Lídia
Pollone (IALP); em São Bernardo, o Exército da Salvação; e, em São Caetano, a
Associação Esportiva Vida em Movimento.

Gabriel Inamie/PMSBC

Entrega à Associação dos Voluntários de Santo André
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AGOSTO DOURADO

Hospital da Mulher de Santo André organiza
palestra sobre amamentação
Puérperas e nutricionistas da unidade deram seus depoimentos em evento sobre o tema
Helber Aggio/PSA

Em 1º de agosto, o Hospital da
Mulher “Maria José dos Santos Stein”,
de Santo André, realizou a abertura
da Campanha ‘Agosto Dourado’ e da
Semana Mundial do Aleitamento Materno, com o tema “Fortalecer a Amamentação - Educando e Apoiando”.
O evento contou com palestra que
abordou o tema aleitamento. Na sequência, as puérperas e nutricionistas do
hospital, Fernanda Cristina de Oliveira
e Audenira Menezes Moreno, falaram
sobre a importância da amamentação,
problemas que passaram e que podem
culminar na falta de leite, além da vitória
de conseguir amamentar e doar leite materno. A doadora do Banco de Leite, Aline
Bueno, também deu o seu depoimento e
trocou experiências com as mães.
A iniciativa contou ainda com
o talento de Fernando Rossi e da
musicoterapeuta Camila Turco, que

cantaram para os participantes em
formato voz e violão.
“Depois de tudo o que a gente viveu na pandemia é muito gratificante
retomar nossas ações do dia a dia. Os
eventos da Semana do Aleitamento
Materno e do Agosto Dourado reforçam as boas práticas dos nossos profissionais no cuidado com as nossas
mamães e a qualidade dos serviços do
Hospital da Mulher de Santo André”,
disse o diretor-geral da Secretaria de
Saúde, Victor Chiavegato.
“A importância do aleitamento materno passa por benefícios à saúde
física e emocional das mães, como
diminuição de riscos de depressão
pós-parto, diabetes e alguns tipos de
câncer, além de toda a contribuição
para o desenvolvimento dos bebês”,
disse a coordenadora de saúde integral da mulher, Ana Paula Ponceano.

Palestra foi realizada no auditório da unidade

Em Mauá, Hospital Nardini
promove dinâmica sobre mitos
do aleitamento
O Hospital Nardini de Mauá organizou, entre 1º e 5 de agosto, a IV
Campanha Agosto Dourado, em alusão à Semana Mundial de Aleitamento
Materno (SMAM 2022). A iniciativa foi
organizada no auditório da unidade
pelas equipes do Posto de Coleta de
Leite Humano (PCLH), Serviço de
Nutrição e Dietética (SND) e Núcleo
de Ensino, Pesquisa e Educação Permanente (NEPEP).
“Elaboramos um quiz com perguntas e respostas com o objetivo de
excluir os mitos sobre a amamentação com a utilização de um avental
com mamas, ideal para demonstrar
as posições de aleitamento materno
e detalhes sobre a extração manual
e a massagem”, explica a enfermeira

especialista em enfermagem obstétrica e ginecológica e coordenadora
do NEPEP, Claudia Maria da Silva.
De acordo com o tema da SMAM
deste ano, “Educar e apoiar”, a unidade realizou uma série de ações
voltadas aos profissionais. “Juntos
formamos uma cadeia com o mesmo
objetivo de tornar a amamentação
cada vez mais possível e aumentar
seus níveis em nosso município. Ficamos muito emocionados em ver o
empenho de toda a equipe multidisciplinar que engajou e abraçou a causa.
Realizamos dinâmicas nos setores e
promovemos a atualização e o fortalecimento dessa causa tão linda e
importante”, disse a técnica de nutrição e consultora em amamentação,

Simone Miranda.
As palestras foram promovidas em
parceria com a equipe multidisciplinar
composta por terapeuta ocupacional,
fonoaudiólogas, psicólogas, nutricionistas e enfermeiros. Também teve
apoio do coordenador do programa
de Residência Médica em Psiquiatria
da Secretaria de Saúde de Mauá e
do serviço de Psiquiatria do Hospital
Nardini, Dr. Adiel Rios, dos médicos
residentes Emanuel Carvalho, Mariana Frattari e Maria Lígia, além da
equipe do plantão administrativo e da
área de Sustentabilidade da unidade.
Participaram como convidados
do evento a neonatologista e coordenadora do Centro de Referência
do Banco de Leite Humano do Hos-

Palestras foram realizadas em parceria com a equipe multidisciplinar

pital e Maternidade Leonor Mendes
Barros, Dra. Andrea Penha Spinola
Fernandes; Chica San Martin, presidente da organização da sociedade
civil Leite Materno na Escola (LeME)
e ativista da amamentação; a nutricionista materno-infantil e consultora
em amamentação, Juliana Luzio; a

consultora em amamentação, sono infantil e instrutora de Shantala, Daniela
Miranda; o enfermeiro Willian Santos,
sua filha Dallya Petry e a enfermeira
Jeanne Cristina Gussão, que cantaram canções para as mães; além das
massoterapeutas Priscila Felisbino
Azeredo e Marli Santos Silva.
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CONSCIENTIZAÇÃO

‘Agosto Dourado’ reforça importância
do aleitamento materno
Alimento é completo e fornece nutrientes em quantidades adequadas, além de vitaminas e componentes para a hidratação dos bebês
Divulgação/Freepik

Com objetivo de conscientizar
a população sobre os benefícios do
aleitamento materno, comemorase em agosto a Semana Mundial do
Aleitamento Materno (SMAM) e o Mês
do Aleitamento Materno – o ‘Agosto
Dourado’. A ideia central é reforçar
a fundamental importância do leite
humano para a saúde e a boa qualidade de vida dos bebês, além de
mostrar que o alimento contribui para
a redução da mortalidade infantil e
aumenta o vínculo entre a mãe e o
recém-nascido.
O tema escolhido para 2022 é
“Fortalecer a amamentação: educando e apoiando”, associado às áreas
temáticas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que destacam os vínculos entre amamentação
e boa nutrição, segurança alimentar e
redução das desigualdades. O público-alvo da campanha, incluindo governos,
sistemas de saúde, locais de trabalho
e comunidades, precisa ser informado,
educado e capacitado para fortalecer
sua capacidade de fornecer e sustentar
ambientes favoráveis à amamentação
no mundo pós-pandemia. Além disso, crianças que observam mulheres
amamentando criam boa concepção
futura sobre o aleitamento materno,
sabendo que o alimento é importante
para a nutrição dos bebês.
“O leite materno é essencial para
a saúde das crianças nos seis primeiros meses de vida como alimento exclusivo. Isso porque é um alimento
completo, fornecendo nutrientes em
quantidades adequadas, vitaminas e
componentes para hidratação (água).
Também reúne fatores de proteção,
como anticorpos, leucócitos (glóbulos
brancos) e outras importantes células
de defesa. É isento de contaminação
e perfeitamente adaptado ao metabolismo da criança”, detalha a pediatra
especialista em aleitamento materno
e neonatologista do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC

Leite materno é essencial para a saúde das crianças nos seis primeiros meses de vida como alimento exclusivo

(FMABC), Dra. Gleise Aparecida Moraes Costa.
Segundo a especialista, a amamentação deve ser mantida até os
dois anos de idade ou mais. “Após os

seis primeiros meses, recomenda-se
que os bebês iniciem o consumo
de alimentos complementares para
que todas as necessidades nutricionais de uma criança em franco

crescimento e desenvolvimento
sejam adequadamente atendidas.
Contudo, manter a amamentação até
os dois anos de idade ou mais é importante, porque o aporte de 500 ml

diários de leite materno ainda será
capaz de fornecer cerca de 75% das
necessidades de energia, 50% das
de proteína e 95% das de vitamina
A, além da proteção imunológica”.

VANTAGENS DA AMAMENTAÇÃO
Para a Mãe:
- Emagrece mais rápido.
- Menos chances de ter anemia.
- Reduz o risco de câncer de mama e de ovários.
- Menor possibilidade de desenvolver osteoporose.
- Não precisa se preocupar com estoques de leite.
- O leite está sempre pronto e na temperatura ideal.
- Amamentar é prático nas mamadas noturnas, em viagens e passeios.
- Menos gastos na compra de outros leites para o bebê.
- Aumenta o vínculo afetivo entre mãe e bebê.

Para o Bebê:
- Protege contra alergias alimentares, doenças e infecções.
- Protege contra doenças da fase adulta como o diabetes,
obesidade e a pressão alta.
- Sugar o peito é um ótimo exercício para o desenvolvimento da arcada
dentária, da fala e da boa respiração.
- Melhora o desempenho em testes de inteligência,
de acordo com as pesquisas.
- O bebê se sente mais seguro e o elo entre mãe e bebê é mais forte.
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AMAMENTAÇÃO

Hospital da Mulher promove atividades
terapêuticas em parto humanizado
Métodos de aromaterapia, cromoterapia, massagem e música foram adotados para tornar a chegada do bebê ainda mais saudável e especial
O nascimento do filho é um momento singular na vida de uma mãe.
Por isso, o Hospital da Mulher, em
Santo André, tem implantado diversas
técnicas para que essa experiência
seja ainda mais saudável e especial. Com métodos de aromaterapia,
cromoterapia, massagem e música
relaxante, a chegada dos bebês passou a ser mais humanizada com o
acolhimento, estímulo e carinho da
equipe de profissionais.
“A gestante já chega no acolhimento e é informada que trabalhamos com parto humanizado e sobre
as práticas integrativas. Se ela aceitar,
vai para o pré-parto passando pelos
exercícios para ajudar na evolução do
parto e, após esse processo, ela vai
para o centro de parto. Temos diversas práticas e percebemos que, dependendo do exercício utilizado, ajuda
na evolução da dilatação, tranquiliza
a paciente e ocasiona um bem-estar
natural”, explica a enfermeira obstetra
Bruna Silva.
Também são utilizados outros
métodos não farmacológicos como
banho terapêutico, massagem relaxante, balanço pélvico, bola de
pilates, técnicas de agachamento e
deambulação. “Após a internação por
trabalho de parto, iniciamos todas as
práticas humanizadas. As pacientes
são encaminhadas para as suítes e
permanecem o tempo todo acompanhadas pelo companheiro ou familiar”,
pontua a gerente de enfermagem do
Hospital da Mulher, Maria Soledade
Rodrigues Nantes.
DEPOIMENTO
A estudante Caroline Batista
Abrósio, de 20 anos, deu entrada no
Hospital da Mulher neste mês após
ter o rompimento da bolsa gestacional. Com 38 semanas, Caroline foi
internada acompanhada do namorado
para esperar a chegada da primogênita Maria Júlia. Durante a internação,

as práticas integrativas foram iniciadas com cromoterapia, musicoterapia, massagem relaxante auxiliada
por bola de pilates e aromaterapia.
“Cheguei assustada e com muita dor.
As dores estão diminuindo e eu estou
mais calma e relaxada depois que eu
comecei a fazer os exercícios”, diz a
estudante.
A cromoterapia é um tratamento
que estabelece equilíbrio e harmonia
entre corpo, mente e emoções por
meio das cores. É uma importante
terapia complementar indicada na
redução da dor, dilatação e controle
da irritabilidade durante o trabalho
de parto, possibilitando um ambiente
mais tranquilo e acolhedor, ajudando
também a intensificar as contrações
uterinas, quando necessário. No
Hospital da Mulher são utilizadas
as cores azul, verde e vermelho, que
possuem diferentes funções durante
o trabalho de parto.
“É um processo maravilhoso
para esperar a chegada do bebê.
Precisamos passar tranquilidade,
massagear, orientar e explicar toda
a necessidade desse cuidado para
o nascimento ser emocionante. As
gestantes chegam preocupadas e
ansiosas e quando passamos essa
energia acompanhada da música,
luz e, sobretudo, do acompanhante que sempre está presente para
tranquilizar, muda muito o cuidado,
que é importantíssimo”, explica a
enfermeira Ivane Maria de Freitas.
A aromaterapia se une ao processo por meio das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
(PICS), e utiliza dos princípios ativos
dos óleos essenciais para estimular
o relaxamento além de reduzir a dor,
ansiedade e estresse.
No Hospital da Mulher a gestante
escolhe as músicas que serão reproduzidas durante o trabalho de parto,
tendo uma experiência personalizada
e agradável.

Unidade proporciona assistência integral à gestante e bebê

LEI DO ACOMPANHANTE
A Lei Federal nº 11.108, de 7 de
abril de 2005, mais conhecida como
a Lei do Acompanhante, determina
que os serviços de saúde do SUS, da
rede própria ou conveniada, são obrigados a permitir à gestante o direito à

presença de acompanhante durante
todo o período de trabalho de parto,
parto e pós-parto.
A legislação determina que o acompanhante será indicado pela gestante,
podendo ser o pai do bebê, o parceiro
atual, a mãe, um(a) amigo(a), ou outra

pessoa de sua escolha. Se ela preferir,
pode decidir não ter acompanhante.
“Estou feliz por acompanhar a Carol nesse momento. Estamos ansiosos
para a chegada da bebê”, diz o pai da
Maria Júlia, Gustavo Andrade Marcon,
de 18 anos.

