
São Bernardo entregou, neste mês, a primeira fase do Hospital da Mulher do município. Foram inauguradas as novas instalações do  
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) no andar térreo do equipamento, que conta com 20 consultórios, quatro salas de 

ultrassonografia, entre outras áreas. A partir de agora, todos os serviços prestados pelo CAISM, como consultas, exames e outros procedimentos 
voltados à saúde da mulher passam a ser executados no novo espaço, localizado na região central do município. Pág. 7

No Dia do  
Médico, FMABC 
é homenageada  
na Câmara de 
Santo André

PÁG. 5

São Bernardo 
conquista o 1º 

lugar em Simpósio 
Internacional de 

Atenção Domiciliar 
PÁG. 11

AME Santo 
André lança 
projeto de  
humanização na 
área oncológica 

PÁG.  3

Informativo da Fundação do ABC e Centro Universitário FMABC | Ano 26 - Nº 234 - Outubro de 2022

São Bernardo entrega primeira etapa do Hospital da Mulher
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CELEBRAÇÃO

FMABC comemora Dia Nacional do  
Adolescente com atividades para o público 

Conselho de Curadores (Titulares): Alessandra 
Nabarro Milani; Ari Bolonhezi; Bruno Vassari; 
Dra. Ana Veterinária; Eduardo Couto Silva; Felix 
Saverio Majorana; George Esper Kallás; Gilberto 
Palma; Gilberto Vieira Monteiro; Helaine Balieiro 
de Souza; Henrique Santos de Oliveira; 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 Souza; Rodrigo Grizzo Barreto 
de Chaves; Thereza Christina Machado de Godoy; 
Thiago Correia da Mata.

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

Instituições Gerenciadas: Centro Universitário 
Faculdade de Medicina do ABC (FMABC); Hospi-
tal Estadual Mário Covas (Santo André); Hospital 
da Mulher de Santo André; AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) Santo André; AME 
Mauá; AME Praia Grande; AME Itapevi; AME 
Sorocaba; AME Santos; PAI - Polo de Atenção 
Intensiva em Saúde Mental da Baixada Santista; 
Complexo de Saúde de Mauá (COSAM) / Hospital 
Nardini; Complexo Hospitalar Municipal de São 
Bernardo (Hospital Anchieta, Hospital Municipal 
Universitário, Hospital de Clínicas e Hospital de 
Urgência); Complexo Hospitalar Municipal de São 
Caetano (Hospital Márcia Braido, Hospital Maria 
Braido, Hospital de Emergências Albert Sabin, 
Hospital Euryclides de Jesus Zerbini, Complexo 
Municipal de Saúde e UPA 24 Horas Engenheiro 
Julio Marcucci Sobrinho); Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II do Guarujá; Centro Hospitalar do 
Sistema Penitenciário (CHSP); Contrato de Ges-
tão São Mateus/SP; Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes; Rede de Reabilitação Lucy Montoro 
de Diadema; e Central de Convênios.

Fundação do ABC 
Entidade Filantrópica de Assistência Social, 

Saúde e Educação 

Presidente: 
Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes

VICE-PRESIDENTE
Dra. Maria Odila Gomes Douglas

SECRETÁRIO-GERAL
Bruno Vassari

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 San-
ches; Editoração Eletrônica: Fernando Valini; 
Apoio Operacional (Textos e Fotos): Eduar-
do Nascimento, Fernando Valini, Marlei Fin,   
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.

O Centro Universitário FMABC, 
em Santo André, realizou uma série 
de atividades em comemoração ao 
Dia Nacional do Adolescente. Aberto 
ao público, o evento “Adolescência, 
autonomia e diversidade” teve como 
objetivo destacar o protagonismo ju-
venil, com diversas ações preparadas 
pelos próprios jovens.

O evento foi uma iniciativa do 
Instituto de Hebiatria do Centro Uni-
versitário, referência regional no aten-
dimento de saúde física e mental de 
adolescentes. A equipe multidisciplinar 
do serviço contou com o suporte de 
entidades parceiras e apoiadores para 
realização do encontro.

Entre os destaques da programa-
ção esteve a exposição “Eu, adoles-
cente, e o mundo”, composta por mais 
de 200 criações artísticas idealizadas 
por jovens integrantes das entidades 
parceiras do Instituto de Hebiatria. A 
ideia da exposição foi mostrar que o 
adolescente pode participar ativamen-
te de todo o processo criativo.

PREMIAÇÃO PEDIATRIA - Alunos do quinto ano do curso de Medicina do Centro Universitário FMABC foram premiados no 6º Congresso 
Internacional Sabará-PENSI de Saúde Infantil. O trabalho “Conhecimento de pais/responsáveis e professores sobre o transtorno do déficit de 
atenção e hiperatividade em crianças de 5 a 10 anos” conquistou o 2º lugar na categoria “Estudantes e Residentes”. O trabalho foi realizado 
quando os estudantes cursavam o segundo ano da graduação, durante o módulo de Pediatria. A premiação contou com as presenças das do-
centes Denise de Oliveira Schoeps e Maria Regina Domingues de Azevedo. Parabéns a todos os envolvidos!

Equipe da Hebiatria da FMABC

A agenda contou também com apre-
sentações do projeto cultural “Locomoti-
va” e da ONG “Sorrir e Viver”, grupo de 
“clowns” que demonstrou a importância 
da vacinação e do autocuidado.

A lista de atividades propostas 
contou, ainda, com uma oficina de 
graffiti e ilustração coordenada pelo 
artista e educador Rodrigo Smul, além 
de uma conversa com o atleta para-

olímpico Luiz Henrique Medina, que 
destacou a importância da resiliência 
e do respeito à diversidade.

A equipe multidisciplinar do Insti-
tuto de Hebiatria da FMABC também 
disponibilizou para o público presen-
te estações de relaxamento, música, 
dança e nutrição que contaram com 
o apoio de estudantes de diversos 
cursos de graduação do Centro Uni-

versitário FMABC.
“Para nós, o Dia do Adolescente 

é uma forma de dar visibilidade a uma 
parcela importante da população, que 
necessita de espaço e reconhecimen-
to para promoção da atenção integral 
à sua saúde. Vamos comemorar es-
timulando a criatividade juvenil”, ex-
plica a coordenadora do Instituto de 
Hebiatria da FMABC, Dra, Lígia Reato.
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DIA DA ÁRVORE - Funcio-
nários do Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME) de Santo 
André realizaram celebração em 
homenagem ao Dia da Árvore, 
comemorado em 21 de setem-
bro. A data, que é diferente em 
outras partes do mundo, foi es-
colhida em razão do início da 
primavera, que começa no dia 
23 de setembro no hemisfério 
Sul. Os profissionais do AME-SA 
plantaram a muda de uma árvo-

Trabalho envolveu e engajou todos os funcionários na causa

Vaso carrega a mensagem: "Você cuida de mim, o AME Santo André cuida de você"

Projeto de humanização do AME Santo André propõe que, no momento da alta médica, pacientes plantem suas mudas em definitivo no jardim da unidade

Durante tratamento do câncer, pacientes são 
convidados a cuidar de plantas em suas casas

“Você cuida de mim, o AME Santo 
André cuida de você”. É com essa 
frase adesivada em vasos de plantas 
do tipo suculenta que o Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) de 
Santo André, no ABC Paulista, recebe 
os novos pacientes para tratamento 
do câncer. Gerenciada pela Fundação 
do ABC em parceria com o Governo 
do Estado, a unidade de saúde é uma 
das primeiras a atuar no novo modelo 
“AME Oncologia”.

Ao iniciar o tratamento, os usuá-
rios recebem um vaso de suculenta 
para cuidar em casa com a frase e 
uma tag que explica o objetivo da 
campanha de humanização: “Fique 
tranquilo, você está em boas mãos! 
O AME Santo André cuidará de você 
com toda dedicação, carinho e capa-
cidade técnica. Enquanto isso, que tal 
nos ajudar a cuidar da natureza? Leve 
essa plantinha para casa e cuide dela 
com amor. Quando chegar a hora da 
sua alta médica, você a traz de volta e 
planta em nosso jardim, simbolizando 
o cuidado mútuo desse tempo que 
passaremos juntos”.

Além do acolhimento aos pa-
cientes, o trabalho envolve todos os 
funcionários do AME, que estão en-
gajados voluntariamente no cultivo 
das plantas. “O tratamento do câncer 
e a quimioterapia são novidades em 
nossa unidade e os funcionários se 
sensibilizaram com a chegada des-
ses pacientes e de suas famílias. 
Todos se envolveram na campanha 
das suculentas e passaram a doar os 
vasos, a terra, as sementes e a cultivar 
as mudas. É um trabalho totalmente 
voluntário de nossos colaboradores, 
que tem gerado uma integração muito 
grande, além de emoção na entrega 
das plantas e, principalmente, uma as-
sistência mais próxima e humanizada”, 
garante a diretora-geral do AME-SA, 
Marina Macedo Daminato.

O projeto foi idealizado pelo ge-
rente administrativo da unidade, Da-

goberto Gomes de Moura. “A ideia é 
sensibilizar a todos sobre a impor-
tância do atendimento individualizado 
e humanizado desses pacientes, e 
também mostrar a eles que passare-
mos juntos por essa jornada, certos 
de que, em breve, teremos nosso 
jardim repleto de suculentas”, consi-
dera Moura, que completa: “O impacto 
positivo da medida é tão grande, que 
muitos pacientes já externaram que, 
após a alta médica, trarão outra muda 
que não aquela que entregamos, em 
função do apego e carinho do gesto, 
além da simbologia que estávamos 
buscando. Há pacientes que deram os 
nomes das equipes de enfermagem 
às plantas em agradecimento”.

AME ONCOLOGIA
O Ambulatório Médico de Especia-

lidades de Santo André deu início em 
5 de setembro às consultas médicas 
em Oncologia e aos tratamentos de 
quimioterapia para pacientes com 
câncer. Enquanto o antigo anfiteatro 
da unidade passa por ampla reforma 
para receber um centro oncológico, 
os atendimentos estão centralizados 
em espaço próprio e adaptado, con-
tando com 2 cadeiras para infusão de 
medicações, um consultório médico, 
um consultório de enfermagem e um 
consultório de farmácia, além de sa-
nitário exclusivo.

Os pacientes são encaminhados 
pelo Hospital Estadual Mário Covas, 
equipamento de saúde referência 
em Oncologia para a região do ABC 
Paulista e também sob gestão da 
Fundação do ABC, cujas vagas são 
reguladas pela CROSS, a Central de 
Regulação de Ofertas de Serviços de 
Saúde do Governo do Estado.

“Neste momento, todos os pacien-
tes chegam via encaminhamento e 
com indicação de infusão de quimio-
terapia. Contudo, antes de iniciarmos 
as sessões, adotamos como protocolo 
obrigatório o atendimento multipro-

ACOLHIMENTO

fissional em consultas com o médico 
oncologista do AME, com a equipe 
de enfermagem e também com a far-
macêutica responsável. O objetivo é 
oferecer um ambiente acolhedor, se-
guro, e um tratamento de qualidade 
com o cuidado centrado no paciente 
e nas suas necessidades”, detalha 
Marina Daminato.

Os casos atendidos no AME Santo 
André são de média e baixa comple-
xidades para realização de terapias 
infusionais (quimioterapia), hormoniote-
rapia e medicação oral para as áreas de 
câncer de mama, colorretal e próstata. 
Estão englobadas sessões terapêuti-
cas, consultas oncológicas e exames.

re no estacionamento da unidade, 
como forma de conscientizar sobre 

a importância das árvores para 
o meio ambiente.
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PROJETO

Dirigentes da SAP e da Secretaria da Saúde conferiram condições para novos serviços, como oftalmologia e leitos de psiquiatria para a população feminina

FUABC estuda ampliação de atendimentos no 
Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário

O Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário (CHSP), gerenciado pela 
Fundação do ABC em parceria com 
o Governo do Estado, está em fase 
de estudos para possível ampliação 
da oferta de atendimentos. Entre as 
novas ações estão: inclusão da espe-
cialidade de oftalmologia; ampliação 
de vagas para as especialidades mais 
demandadas, como psiquiatria, orto-
pedia, gastroclínica e urologia, com 
ênfase em telemedicina; criação de 
leitos de psiquiatria para a população 
feminina; pactuação para a realização 
de exames de imagem solicitados por 
outros serviços médicos; e oferta de 
exames de ultrassonografia.

A solicitação do projeto para even-
tual implantação de novos serviços foi 
formalizada à FUABC durante visita ao 
serviço, no dia 19 de setembro, pelo 
secretário de Estado da Administração 
Penitenciária (SAP), Coronel Nivaldo 
Cesar Restivo, e pelo secretário Exe-
cutivo de Estado da Secretaria de Saú-
de, Dr. Eduardo Ribeiro Adriano. Os 
dirigentes foram recepcionados pelo 
presidente da FUABC, Dr. Luiz Mário 
Pereira de Souza Gomes, o diretor-ge-
ral do CHSP, Rogério Anhom Bigas, 
e pela diretora-técnica, Dra. Tatiana 
Ramos Malavasi Sales. Houve visita 
às alas de internação, ao ambulatório 
e à área de inclusão do serviço.

USF de Itatiba promove  
vacinação contra poliomielite

Dia 24 de setembro, sábado, a equipe da USF Porto 
Seguro, de Itatiba, interior de São Paulo, organizou uma 
campanha de vacinação contra a poliomielite. Ao todo, 
foram imunizadas 31 crianças de 1 a 4 anos. A ação 
contou com o engajamento da equipe de enfermagem 
e de agentes comunitários de saúde.

A campanha foi realizada no formato “Drive-Thru” e 
teve colaboração de fiscais de trânsito da Prefeitura para 
sinalização e segurança da área. Os personagens “Zé 
Gotinha”, “Maria Gotinha” e o grupo “Heróis de Itatiba” 
também participaram do evento e promoveram ações 
de entretenimento junto às crianças e responsáveis.

IMUNIZAÇÃO

Ao todo, foram vacinadas 31 crianças de 1 a 4 anos

“Pudemos debater as questões 
excepcionais que surgem neste mo-
delo único e pioneiro de atendimento 
à saúde e abordamos com a SAP este 
possível crescimento da oferta de ser-
viços prestados pela FUABC. Rece-
bemos muitos elogios pelos serviços 
prestados, o que ajuda a evidenciar a 
excelência do atendimento assisten-
cial à população privada de liberda-
de do Estado de São Paulo”, disse o 
diretor-geral do CHSP, Rogério Bigas.

Também acompanharam a visita: 
o diretor do Centro de Ações de Se-
gurança Hospitalar do CHSP, Dr. Elio 
Fernandes Nepomuceno; Kely Hapu-
que Cunha Fonseca, da Coordenadoria 
de Saúde do Sistema Penitenciário; 
as assessoras de gabinete, Mariana 
Noemi Pina e Eliana Barros Sbragia de 
Souza; a diretora do Grupo de Planeja-
mento e Gestão de Atenção à Saúde da 
População Prisional, Simone Pacheco 
Gomide da Silva; e Orlito Júnior, diretor 

do Centro de Ações e Movimentações 
e Informações Carcerárias.

 
A UNIDADE
A FUABC está à frente da gestão 

clínica e administrativa do Centro Hos-
pitalar do Sistema Penitenciário desde 
2014, em contrato firmado com o Gover-
no do Estado no modelo de Organização 
Social de Saúde (OSS). Em 2019, a en-
tidade venceu novo chamamento público 
e seguirá à frente do serviço até 2024.

Os profissionais da FUABC não 
têm acesso à ficha criminal dos pa-
cientes, documento que especifica o 
delito cometido e o tempo de reclusão. 
Trata-se de medida que incentiva a hu-
manização do atendimento e faz parte 
do esforço para que todos sejam tra-
tados igualmente e sem preconceito.

Em 2021, a unidade realizou 27 
mil consultas e atendimentos, 108 mil 
exames e procedimentos, 477 cirurgias 
e 941 internações.

Em visita à unidade, dirigentes da FUABC, do CHSP e membros das secretarias de Estado da Saúde e da Administração Penitenciária 
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Reconhecimento foi entregue às pessoas que construíram o passado e o presente de sucesso da escola de Medicina

No Dia do Médico, Câmara de Santo André  
homenageia Centro Universitário FMABC

A Câmara Municipal de 
Santo André realizou no Dia 
do Médico, 18 de outubro, ses-
são solene em homenagem ao 
Centro Universitário Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC) 
em razão dos serviços presta-
dos à Medicina e à população 
da região. O evento teve lugar 
no Plenário Vereador João 
Raposo Rezende Filho, com 
transmissão ao vivo pelo canal 
da Câmara no YouTube.

A solenidade foi uma inicia-
tiva do vereador Pedro Awada e 
buscou reconhecer os esforços 
de estudantes, professores e 
funcionários, que há anos tra-
balham para garantir o serviço de 
excelência da instituição, assim 
como sua reputação enquanto 
pilar da comunidade acadêmica 
e de saúde na região do ABC. 
Estiveram presentes na soleni-
dade o reitor licenciado do Centro 
Universitário FMABC e secretário 
de Ciência, Pesquisa e Desen-
volvimento em Saúde do Go-
verno do Estado de São Paulo, 
David Everson Uip, o presidente 
da FUABC, Luiz Mário Pereira de 
Souza Gomes, a vice-presidente 
da FUABC, Maria Odila Gomes 
Douglas, entre outros convida-
dos, alunos, ex-alunos e docen-
tes da FMABC.

“Sinto gratidão por essa 
homenagem. Quero revigorar a 
importância deste binômio que é 
a FUABC e o Centro Universitário. 
Caminhamos juntos há muitos 
anos, mas o sucesso da FMABC 
é a união com a sua fundação. É 
um momento de grande satisfa-
ção. Na qualidade de secretário 
de Estado, mas muito mais de 
ex-aluno da FMABC, homenageio 
a todos os presentes, médicos 
e profissionais da Saúde. Estes 
profissionais, especialmente os 

nossos, se portaram de forma 
digna, corajosa e enfrentaram 
uma pandemia sem preceden-
tes. Devemos a todos eles a vida 
da população brasileira”, disse o 
reitor licenciado do Centro Univer-
sitário FMABC, David Uip.

Durante o evento foram 
homenageadas pessoas que 
construíram o passado e o pre-
sente de sucesso da FMABC, 
simbolizando as cinco décadas 
de tradição da instituição de en-
sino. Receberam homenagens 
o Diretório Acadêmico Nylceo 
Marques de Castro; a Associa-
ção Atlética Acadêmica Nylceo 
Marques de Castro; a Bateria 
Kossacos; e a ASSEX - Associa-
ção dos Ex-alunos da FMABC. 
Também foram homenageados 
os médicos Adilson Casemiro 
Pires; Adolfo Stein; Ari Bolonhezi; 
João Antonio Corrêa; Maria Odila 
Gomes Douglas; Ossamu Ta-
niguchi (homenagem póstuma, 
entregue à filha e ex-aluna da 
FMABC, Daniela Taniguchi); e 
David Everson Uip. A sessão 
solene contou ainda com presen-
ças de autoridades municipais e 
estaduais, além da participação 
especial da Banda Lira e da ba-
teria Kossacos.

“Hoje é um dia muito fes-
tivo e emocionante. Sabemos 
o quanto os médicos amam o 
que fazem e se doam como um 
verdadeiro sacerdócio. Muito 
além de uma remuneração 
financeira, é o ato de sair de 
si mesmo e ir ao encontro do 
outro para cuidar, sacrificando 
muitas vezes a própria família. 
A vida humana sempre será a 
prioridade. Parabéns a todos 
pela iniciativa desta homena-
gem”, disse o vereador e presi-
dente da Câmara Municipal de 
Santo André, Pedrinho Botaro.

SOLENIDADE

Pedrinho Botaro, David Uip, Gilberto Palma e Pedro Awada

Edson Sardano, Pedrinho Botaro, Adilson Casemiro Pires,  
Adolfo Stein e Pedro Awada

Pedrinho Botaro, Dra. Ana Veterinária, Daniela Taniguchi e Pedro Awada

Pedrinho Botaro, vereador Zezão, João Corrêa,  
Ari Bolonhezi e Pedro Awada

Pedrinho Botaro, Márcio Colombo, Maria Odila Gomes Douglas  
e Pedro Awada

Roberto Picarte Milani, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, Pedrinho 
Botaro, David Uip e Pedro Awada
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AME Sorocaba faz mais de 2 mil cirurgias  
e consultas em mutirão oftalmológico

Atendimentos, que superaram meta contratual, foram realizados entre abril e setembro sem prejuízo à rotina assistencial da unidade 

O Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Sorocaba, 
gerenciado pela Fundação do ABC 
em parceria com o Governo do Esta-
do, concluiu em 16 de setembro sua 
participação no mutirão estadual de 
cirurgias oftalmológicas deste ano. 
Foram pactuadas e realizadas 1.023 
cirurgias de catarata e 1.200 consultas 
entre o período de abril e setembro. 
Para efeito de comparação, as metas 
convencionais de cirurgias nesta espe-
cialidade são de 480 por ano.

“Tivemos a oportunidade de con-
tribuir com a estratégia da Secretaria 
de Estado da Saúde e atingir direta-
mente a população de 48 municípios. 
Agradeço muito o engajamento das 
equipes de todas as áreas da uni-
dade, que aderiram ao projeto com 
muito entusiasmo e profissionalismo”, 
afirmou o diretor-geral, Marcos Paiva 
de Oliveira.

A oferta se deu por meio do 
Departamento Regional de Saúde 
(DRS-XVI) de Sorocaba, que fez a 
distribuição do quantitativo pactuado 
mensalmente aos municípios atendi-
dos pelo AME. Todos os pacientes 
foram inseridos através da Central 
de Regulação de Ofertas de Serviços 
de Saúde (CROSS) por seus res-
pectivos municípios. O critério para 
o agendamento foi a captação dos 
pacientes pelo Cadastro de Demanda 

por Recurso (CDR).
Para operacionalizar este volume 

dentro dos prazos e de forma segura 
foi necessária a mobilização de todas 
as áreas, uma vez que os atendimen-
tos e procedimentos de rotina foram 
mantidos normalmente, sem prejuízo 
assistencial.

Alguns pacientes aguardavam há 
muito tempo pela cirurgia de catara-
ta. “Estou morando em Salto há oito 
meses e nunca vi um tratamento tão 
excelente”, declara Maria de Fátima 
Pinto, acompanhante da paciente Er-
nilhareini Lucio.

A CATARATA
A catarata está classificada entre 

as doenças que mais ocasionam ce-
gueira no mundo. A principal causa 
é o envelhecimento, atingindo ge-
ralmente pessoas com mais de 50 
anos. Trata-se de lesão ocular que 
atinge o cristalino, que é uma lente 
natural do olho situada atrás da íris, 
cuja transparência permite que raios 
de luz atravessem e alcancem a re-
tina para formar a imagem. Com a 
doença, o cristalino, que é flexível e 
transparente, torna-se opaco.

O único tratamento é a cirur-
gia. Feito sob anestesia local, o 
procedimento é rápido, seguro, 
e permite que o doente volte a 
enxergar, com impacto direto na 

FORÇA-TAREFA

Equipe realizou 1.023 cirurgias de catarata e 1.200 consultas

Brigadistas são treinados 
para situações de emergência

O Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Sorocaba 
organizou, dia 8 de outubro, um 
treinamento externo da brigada de 
emergência da unidade. A ação foi 
promovida no centro de treinamento 
Technical Fire, no município de Itu.

O objetivo do treinamento foi 
transmitir informações teóricas e 

práticas sobre os princípios bá-
sicos de prevenção e combate a 
incêndios, bem como estabelecer 
um padrão de comportamento vi-
sando uma atitude adequada, rá-
pida, segura e isenta de pânico em 
situações de emergência.

Os brigadistas simularam uma 
edificação com um ou mais anda-

res, com labirintos criados estrate-
gicamente para criar dificuldades 
próximas de uma real situação de 
emergência, estimulando o traba-
lho em equipe e a comunicação. 
As equipes também manusearam 
os extintores e as mangueiras de 
hidrante em simulação de princípio 
de incêndio.

PREVENÇÃO

Ação foi realizada em centro de treinamento no município de Itu

qualidade de vida. Consiste na 
retirada do cristalino danificado 
e substituição por uma lente in-
traocular artificial, que recupera 
a função perdida anteriormente. 
Na maioria dos casos, o paciente 
recebe alta no mesmo dia, algumas 
horas depois de ser operado, já 

com receituário e retorno agenda-
do para acompanhamento.

Além do envelhecimento, outras 
causas que podem desencadear a 
catarata são o diabetes, uso siste-
mático e sem indicação médica de 
colírios – especialmente os que 
contêm corticoides –, inflamações 

intraoculares e traumas como batidas 
fortes na região dos olhos. O Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 
também alerta para doenças como 
rubéola, sífilis ou a toxoplasmose du-
rante a gravidez, que podem fazer 
com que o bebê nasça com catarata 
– é a chamada catarata congênita.
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Colaboradores participaram de evento junto ao prefeito Orlando Morando 

Novas instalações do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) começaram a funcionar em outubro

São Bernardo entrega primeira
etapa do Hospital da Mulher 

NOVO ESPAÇO

Em mais uma demonstração de 
que a saúde é prioridade na cidade, 
o prefeito Orlando Morando entregou, 
dia 17 de outubro, a primeira fase do 
Hospital da Mulher de São Bernardo, 
com a inauguração das novas instala-
ções do Centro de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (CAISM) no andar 
térreo no equipamento. A cerimônia 
foi acompanhada pela primeira-dama 
e deputada estadual, Carla Morando, 
pelo vice-prefeito e deputado federal 
eleito, Marcelo Lima, e pelo secretário 
de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho.

“Estamos entregando esta primeira 
etapa com muita responsabilidade, o 
que só foi possível pela parceria com o 
Governo do Estado, por meio da atuação 
da Carla na Assembleia Legislativa, que 
garantiu o envio de emenda parlamentar 
para a nossa cidade. O nome disso é 
humanização, com estrutura de ponta 
para atendimento exclusivo às mulheres 
da nossa cidade”, ressaltou o prefeito.  

A partir de agora, todos os serviços 
prestados pelo CAISM, como consultas, 
exames e outros procedimentos volta-
dos à saúde da mulher passam a ser 
executados com ainda mais conforto e 
melhor localização, na região central do 
município – entre a Rua Dom Luis, 201, 
e a Alameda Princesa Isabel, 41. “A en-
trega ocorre no Outubro Rosa, voltado à 
prevenção do câncer de mama e de colo 
de útero, doenças que serão tratadas e 
prevenidas neste novo equipamento”, 
completou o chefe do Executivo. 

SERVIÇOS OFERTADOS
As consultas ofertadas pelo novo 

CAISM, como mastologia, oncogine-
cologia, patologia cervical, patologia 
ovariana, patologia benigna do útero, 
uroginecologia, menopausa e inferti-
lidade. Atendimentos de psicologia, 
fisioterapia, nutrição, serviço social, 
entre outras, permanecem sendo agen-
dadas e encaminhadas pelas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs). De acordo 
com o secretário de Saúde, Dr. Geral-

Fotos: Omar Matsumoto/PMSBC

do Reple Sobrinho, no primeiro dia de 
funcionamento, cerca de 280 pacientes 
já foram atendidas na nova unidade. 

“O diferencial deste novo equipa-
mento será a humanização no atendi-
mento. Com um local mais adequado 
para recebermos nossas pacientes e 
com uma equipe altamente capacitada 
para atender a todas as patologias de 
saúde da mulher”, reforçou Reple. 

ESTRUTURA
O novo CAISM possui 20 consultó-

rios, quatro salas de ultrassonografia, 
duas salas de serviço social, três salas 
de fisioterapia, cartório, uma sala de 
procedimentos, uma sala de procedi-
mentos ambulatoriais, sala de cardioto-
cografia, entre outras instalações novas 
e modernas. As demais instalações do 
Hospital da Mulher serão entregues à 
população até o final deste ano.

Cerimônia reuniu autoridades municipais dia 17 de outubro
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Unidade publicou artigo científico sobre a implantação e os resultados de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio

Hospital Mário Covas é destaque na ‘Revista 
Science’ por trabalho em cirurgia cardíaca

PRESTÍGIO 

Gerenciado pela Fundação do 
ABC em parceria com o Governo do 
Estado, o Hospital Estadual Mário Co-
vas (HEMC), em Santo André, foi con-
vidado a publicar artigo científico na 
Revista Science, periódico que divulga 
trabalhos inéditos sobre avanços na 
gestão em saúde e estimula a busca 
por excelência na assistência. O se-
tor de Qualidade do hospital, junto à 
equipe multidisciplinar, desenvolveu 
artigo que relata a implantação e os 
resultados do monitoramento da linha 
do cuidado nas fases pré, intra e pós-
-operatória de pacientes submetidos 
à cirurgia de revascularização do 
miocárdio, conhecida pela sigla CRM.

A unidade realizou 471 cirurgias 
de revascularização do miocárdio en-
tre janeiro de 2021 e julho de 2022. O 
processo implementado incluiu, além 
dos registros em prontuário, um paco-
te de monitoramento recolhido após a 
alta dos pacientes, o que possibilitou a 
mensuração de resultados e a identifi-
cação de oportunidades de melhoria.

Um dos resultados alcançados, 

entre tantos outros, diz respeito à re-
dução do tempo de internação dos 
pacientes na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) após os procedimen-
tos. Na comparação entre o primeiro 
semestre de 2021 e o mesmo período 
de 2022, houve um aumento de 19,4% 
na média dos pacientes que tiveram 
alta da unidade de terapia intensiva 
em até 48 horas – resultado direta-
mente relacionado com a extubação 
de quatro a seis horas após a cirurgia, 
conforme meta estabelecida no plano 
terapêutico. No mesmo período de 
comparação, a média de pacientes 
que tiveram alta até o sexto dia do 
pós-operatório subiu de 70,5% para 
72,2%, com percentuais acima dessa 
média nos quatro primeiros meses 
de 2022.

Este aumento, segundo o artigo, 
é resultado das reuniões para alinha-
mento de resultados e dos testes de 
mudanças propostos para o cuidado 
centrado no paciente. “O monitora-
mento do cuidado de pacientes sub-
metidos à revascularização do mio-

cárdio exerceu um importante papel 
na busca, junto aos times, por novas 
oportunidades de melhoria e novos 
parâmetros de desempenho. Isso 
demonstra os grandes benefícios da 
aplicação da gestão de qualidade e de 
sua interface com as equipes multidis-
ciplinares, tornando o processo mais 
dinâmico e robusto”, disse um dos 
autores do trabalho, o gerente da área 
de Qualidade e Processos do HEMC, 
Rodrigo Alveti Brolo. O profissional 
assina o artigo junto à enfermeira da 
Qualidade, Gisele Rabello.

A íntegra do trabalho pode ser 
acessada pelo link https://www.re-
vistascience.com/revista-science, na 
edição nº 8, de setembro de 2022.

A REVISTA
De acesso gratuito e on-line, a 

Revista Science busca promover 
uma comunicação isenta com as ins-
tituições de saúde, ensino e pesqui-
sa, com foco na divulgação de boas 
práticas voltadas à gestão em saúde 
como ferramenta de promoção da 

qualidade e segurança do paciente. 
Tais ações colaboram no direciona-
mento das estratégias em saúde ao 

informar e debater a importância de 
práticas líderes de gestão, inovação 
e sustentabilidade.

CAMPANHA

PAI Baixada Santista organiza ações pelo “Setembro Amarelo”
Em alusão à campanha “Setem-

bro Amarelo”, o Polo de Atenção 
Intensiva em Saúde Mental (PAI) 
da Baixada Santista, unidade ge-
renciada pela Fundação do ABC, 
promoveu no decorrer do mês de 
setembro ações de conscientiza-
ção junto aos colaboradores sobre 
a importância da Saúde Mental e da 
prevenção ao suicídio.

A Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) elaborou 
ações com a finalidade de promover 
integração entre os colaboradores. 
“A primeira iniciativa foi a entrega de 
laços amarelos e bombons em alusão 
ao tema. Posteriormente, organiza-
mos uma atividade de acolhimento 
e troca de afeto entre as equipes, 
pela qual cada colaborador pôde 
escrever uma mensagem de apoio 

para o colega”, informa a auxiliar de 
Farmácia e presidente da CIPA, Fa-
biana Cardoso Costa.

As ações do mês de setembro 
também contaram com a participação 
da educadora física do PAI-BS, Ro-
seli Fitipaldi, que promoveu sessão 
de alongamento e técnicas de rela-
xamento aos colaboradores através 
de meditação guiada.

Por fim, também houve palestra 
de orientação e conscientização. A 
CIPA convidou o médico psiquiatra 
Dr. Sidney Gaspar para palestra 
sobre prevenção ao suicídio, que 
teve como tema central: A vida é a 
melhor escolha. “Foi um conteúdo 
muito valioso, que também ressaltou 
a importância dos profissionais de 
saúde identificarem e oferecerem 
escuta àqueles que necessitam”, 

acrescenta a gerente geral do PAI-
-BS, Karla Lower.

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Com objetivo de cumprir com as 

metas do programa qualidade de vida 
e bem-estar dos colaboradores, desde 
setembro de 2021 o PAI-BS, por meio 
da nutricionista Francislene de Paula 
Cruz, expõe quinzenalmente nas pro-
ximidades da entrada do refeitório dos 
funcionários temas relevantes sobre 
alimentação e nutrição. A ideia é levar 
conhecimento e contribuir para uma 
vida mais saudável. Além disso, os 
colaboradores também podem de-
positar suas dúvidas sobre nutrição 
em uma urna no local, que serão 
esclarecidas posteriormente em um 
cartaz educativo chamado “Semana 
do Saber em Nutrição”. Iniciativa reuniu funcionários em campanha que buscou a “Valorização da Vida”



9INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO DO ABC E CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC | OUTUBRO DE 2022

Projeto vai capacitar profissionais da saúde para tirar dúvidas de munícipes quanto à alimentação saudável

FMABC e Prefeitura de Santo André iniciam 
parceria para combater obesidade infantil

CAPACITAÇÃO

O Centro Universitário Faculda-
de de Medicina do ABC (FMABC) e 
a Secretaria de Saúde da Prefeitura 
de Santo André iniciaram parceria 
inédita que visa capacitar profissio-
nais da Saúde na abordagem em 
relação à alimentação saudável e 
adequada das crianças, vigilância 
alimentar e nutricional, combate ao 
sedentarismo, vínculo familiar e res-
gate do brincar. Chamado de Jeito 
de Criança, o projeto conta com a 
participação da Escola da Saúde 
e apoio do Núcleo de Obesidade.

Idealizado e organizado pela 
pediatra Roseli Sarni, titular da 
disciplina de clínica pediátrica e 
pró-reitora de graduação da FMA-
BC, o projeto vem sendo costurado 
desde junho e tem como articula-
dores a coordenadora médica do 
Núcleo de Obesidade da Secreta-
ria de Saúde, Maria Carolina Pes-
tana de Andrade do Nascimento, 
a diretora da Escola da Saúde, 
Stefanie Kulpa, além do diretor da 
Atenção Básica, Fausto Soriano.

Uma atividade teste foi realizada 
em setembro na cozinha industrial do 
centro universitário com profissio-
nais que atuam na Unidade Saúde 
da Família (USF) Vila Guiomar, com 

participação da nutricionista do Nú-
cleo de Obesidade, Juliana Sciorilli. 
A ideia é que todos os profissionais 
que atuam na linha de frente nas 
unidades de saúde de Santo André 
tenham capacitação para orientar e 
tirar as dúvidas de crianças e fami-
liares quanto à alimentação saudável 
e outros aspectos que envolvem o 
bem-estar da criança.

“A prevenção de doenças crôni-
cas, como a obesidade, começa na 
infância e todas as ações voltadas 
neste cuidado colaboram para a 
diminuição e controle da doença”, 
destaca Maria Carolina, que apoia 
a programação do projeto e a inclu-
são de novas unidades de saúde na 
agenda de treinamentos.

O superintendente da Atenção 
Hospitalar, Victor Chiavegato, come-
mora os primeiros passos da parceria 
com a FMABC. “O projeto faz parte 
de um conjunto de ações de organi-
zação, humanização e modernização, 
que perpassa por toda a rede assis-
tencial de Santo André”, comenta.

Para o médico Antonio Carlos 
do Nascimento, coordenador do 
ambulatório de especialidades do 
Centro Hospitalar Municipal (CHM) 
e endocrinologista do Núcleo de 

INCLUSÃO

Equipe da FUABC em Itatiba inicia curso de Libras
Funcionários das unidades 

de Saúde gerenciadas pela Fun-
dação do ABC em Itatiba, interior 
do Estado, estão sendo treina-
dos para realizar atendimento 
em Libras (Língua Brasileira de 
Sinais), destinado aos pacientes 
e demais usuários com defici-
ências auditivas. O curso, uma 
parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde e a Escola de Go-
verno e Gestão Pública, ocorre 
semanalmente e tem previsão de 
término para dezembro. A pro- Aulas serão ministradas semanalmente até dezembro

Objetivo é treinar profissionais para orientação adequada nas unidades de Saúde

Divulgação/PSA

fessora Helvia Oliveira, da Rede de 
Ensino para servidores da Saúde, é 
a responsável por ministrar as aulas.

“Trata-se de uma parceria de 
sucesso entre as entidades e muito 
necessária para esse público que 
demanda uma atenção especial, visto 
a presença de sua deficiência. Mais 
um passo positivo para os munícipes 
e para os direitos da população que 
utiliza o SUS, traçando um caminho 
importante em busca da equidade em 
saúde”, disse o gerente administrati-
vo da FUABC, Caio Arato.

Obesidade, o projeto combate a 
origem do problema. Segundo o 
especialista, “embora a obesidade 
seja decorrente de múltiplos fato-

res, sua deflagração ocorre majo-
ritariamente na infância, período 
no qual os centros reguladores da 
ingestão calórica são modificados 

pelo meio ambiente, notadamente 
por substâncias contidas em ali-
mentos ultraprocessados”, explica 
o endocrinologista.



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

MAUÁ

SETEMBRO AMARELO

Equipes foram orientadas quanto à identificação precoce do quadro de sepse e a importância da ação de protocolo específico

Hospital Nardini reúne mais de 140  
participantes em campanha contra a sepse

Unidade organiza palestra sobre prevenção do suicídio
A equipe multidisciplinar de Saúde 

Mental do Hospital Nardini e da Rede 
de Saúde de Mauá participou dias 14 
e 15 de setembro de palestras sobre 
a campanha Setembro Amarelo, que 
alerta sobre o suicídio. O tema do 
evento, organizado no auditório do 
hospital, foi “A vida é a melhor esco-
lha”. A ação foi promovida pelo Núcleo 
de Ensino, Pesquisa e Educação Per-
manente (NEPEP) da unidade.

Um dos convidados foi o ator e mi-
litante da luta antimanicomial, Railson 
de França Tavares, também integrante 
do Núcleo de Trabalho e Arte (Nutrar-
te), serviço de oficinas terapêuticas e 
de geração de renda ligado à Secre-
taria de Saúde de São Bernardo do 
Campo. No período diurno, a palestra 

teve o tema “Todos juntos na pre-
venção ao suicídio”, ministrada pela 
psicóloga Adriana Silva, a terapeuta 
ocupacional Eliana Galvano Cantelli 
e a assistente social Kátia Francisca 
Murillo, todas especialistas em Saúde 
Mental. Também houve interpretação 
musical com o auxiliar de enfermagem 
Adriano Alves dos Santos.

Já no plantão noturno, o tema da 
palestra foi “Fitoterápicos na saúde 
mental”, ministrada pela nutricionista 
Viviane Moura, especialista em pres-
crição de fitoterápicos e suplemen-
tação nutricional. O educador físico 
Byron Rodrigues também deu aulas 
de danças urbanas para os partici-
pantes. De brinde, todos receberam 
sachês de chá confeccionados pelo 

Dia Mundial da Segurança do Paciente também foi tema de campanha Ação sobre sepse foi organizada dias 15 e 16 de setembro

Atividade foi organizada no auditório do hospital

Dia 13 de setembro é mar-
cado como Dia Mundial da Sep-
se. A data foi escolhida para 
estimular a conscientização e 
educação sobre a enfermidade, 
mais conhecida como septice-
mia ou infecção generalizada. 
Em alusão à data, o Serviço de 
Controle de Infecção Hospita-
lar (SCIH) do Hospital Nardini, 
em Mauá, promoveu dias 15 e 
16 de setembro uma ativida-
de destinada à capacitação de 
colaboradores com o objetivo 
de facilitar o reconhecimento 
precoce da doença e formas 
de prevenção. Ao todo, a ação 
organizada no auditório da uni-
dade reuniu 142 participantes, 
entre colaboradores da equipe 
multidisciplinar e estudantes 
de cursos de enfermagem e 
medicina.

A campanha deste ano 
contou com palestra ministra-
da pelo membro do Conselho 
Regional de Enfermagem de 
São Paulo (Coren/SP), Sérgio 
Aparecido Cleto, com o tema 

“Sepse e as ações lúdicas”. 
“As equipes foram orienta-
das quanto à identificação 
precoce do quadro de sepse 
nos pacientes e a importância 
da aplicação do protocolo de 
sepse de forma rápida e ade-
quada, com foco na diminuição 
da mortalidade pela doença. A 
não identificação do quadro de 
sepse impede a instituição de 
ofertar tratamento adequado, 
resulta em progressão para 
múltiplas disfunções orgânicas 
e compromete gravemente o 
prognóstico dos pacientes”, ex-
plica o enfermeiro especialista 
em SCIH, Michel Faria Barros.

A iniciativa teve apoio do 
Núcleo de Ensino, Pesquisa 
e Educação Permanente (NE-
PEP) da unidade e do Serviço 
Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT).

SEGURANÇA DO 
PACIENTE
Entre 19 e 23 de setembro 

foi organizada mais uma cam-
panha de segurança do pacien-
te, em referência ao Dia Mun-
dial da Segurança do Paciente, 
celebrado em 17 de setembro. 
O Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP) da unidade, 

com apoio da Gerência de 
Enfermagem e do NEPEP, 
promoveu uma gincana que 
incentiva a prática das metas 
internacionais sobre o tema. A 
programação também contou 
com atividades educativas. To-

dos os participantes ganharam 
um crachá com as seis metas 
internacionais de segurança do 
paciente. A ação foi conduzida 
pela coordenadora de enferma-
gem e coordenadora do NSP, 
Juliana Antonio Bueno.

Além da gincana interati-
va, os colaboradores também 
participaram, dia 5 de setem-
bro, de uma palestra sobre o 
tema ministrada pela integrante 
do Coren/SP, Claudia Satiko 
Takemura Matsuba.

Serviço de Nutrição e Dietética (SND) 
do hospital e produzidos com ervas 
cultivadas na horta da unidade. A 
ação teve apoio do setor de gestão 
de resíduos e sustentabilidade.

“Nesta edição do setembro ama-
relo optamos por ações lúdicas, no 
intuito de levar os profissionais à 
reflexão e ao acolhimento ao ou-
tro, pois o assunto merece atenção 

e exige uma abordagem delicada, 
objetivando que a vida é a melhor 
escolha”, disse a coordenadora de 
Enfermagem, Juliana Ferreira Alves, 
especialista em Saúde Mental.
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Experiência foi considerada a melhor na classificação da elegibilidade do paciente, trajetória e alta qualificada

São Bernardo conquista o 1º lugar em  
Simpósio Internacional de Atenção Domiciliar

RECONHECIMENTO

O Serviço de Atenção Domiciliar 
(SAD) de São Bernardo conquistou, 
no início de outubro, o 1º lugar no “I 
Simpósio Internacional de Atenção 
Domiciliar (SinAD)”. A experiência 
exitosa do Serviço de Atenção Domi-
ciliar ofertado pelo município foi con-
siderada a melhor na classificação da 
elegibilidade do paciente, trajetória e 
alta qualificada.

O prêmio máximo foi conferido 
ao trabalho após análise de cinco 
eixos propostos e apresentados no 
SinAD, com o tema: “Construção do 
Instrumento de Classificação Única 
Multiprofissional (ICUM) como direcio-
nador do Plano Terapêutico Singular”, 
que evidenciou o paciente centrado no 
cuidado e as ações de implementação 
que auxiliam a migração do nível de 
atenção, com intuito de melhor prog-
nóstico e promover a alta segura e 
qualificada entre os Serviços da Rede 
de Atenção à Saúde municipal.

De acordo com o secretário de 
Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, 
o paciente é quem sente os efeitos 
positivos do protocolo implantado 

pela equipe do SAD, que trabalha em 
melhor consonância com as neces-
sidades de cada um dos assistidos. 
“Para o município o efeito também é 
benéfico, porque não houve neces-
sidade de investir recursos diretos 
neste projeto, a não ser pela criação 
de um documento, que é autoexpli-
cativo, preenchido e acessado via 
sistema”, explicou.

Além da conquista do 1º lugar, a 
equipe do SAD de São Bernardo será 
contemplada pelos organizadores 
com o certificado de menção honrosa 
e a publicação do trabalho em revista 
conceituada no domínio de estudos 
polidisciplinares. “Ver nosso trabalho 
reconhecido e divulgado fortalece a 
equipe na busca constante pela qua-
lificação assistencial em prol dos nos-
sos pacientes e cuidadores, além de 
sermos fonte de inspiração a outros 
municípios e estados. Sempre enri-
quecedor participar de eventos desta 
magnitude e que ampliam o potencial 
da atenção domiciliar, principalmente a 
nível Brasil”, complementou a gerente 
do SAD, Kelly Simone Lopes Bianchini.

Pacientes recebem, em casa, atendimento humanizado e que amplia autonomia 

Procedimentos serão realizados até dezembro

Divulgação/PMSBC

SOBRE O SAD
O Serviço de Atenção Domici-

liar (SAD) visa reduzir a demanda 
por atendimento hospitalar e/ou o 
período de internação, humanizar 
a atenção no cuidado ao paciente, 
a desinstitucionalização e a am-

pliação da autonomia dos usuários. 
Trata-se de um serviço que contem-
pla ações de promoção à saúde, 
prevenção e tratamento de doen-
ças, além de reabilitação – todas 
prestadas em domicílio e por uma 
Equipe Multiprofissional de Atenção 

Domiciliar (EMAD). O SAD também 
conta com Equipe Multiprofissional 
de Apoio, denominada EMAP, que 
integra a Rede de Atenção à Saú-
de e compõe o Departamento de 
Atenção Hospitalar e Urgência e 
Emergência (DAHUE).

SANTO ANDRÉ

Hospital da Mulher realiza força-tarefa de cirurgias ginecológicas
O Hospital da Mulher, em Santo 

André, está realizando uma força-ta-
refa para reduzir a fila de espera por 
cirurgias ginecológicas. A ação ocorre 
em parceria com a Secretaria de Saú-
de. Os procedimentos, previamente 
agendados, ocorrem de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 16h. Desde ju-
nho, 400 cirurgias ginecológicas foram 
realizadas e outros 300 procedimentos 
serão feitos até o final do ano com o 
objetivo de normalizar a fila.

A pedagoga Sueli Aparecida Au-
gusto, de 63 anos, descobriu que tinha 
um pólipo no útero em uma consulta de 
rotina. Na época, a moradora do Jardim 
Cristiane tinha convênio médico, mas 
perdeu o benefício logo em seguida. 

“Em um exame de rotina foi descoberto 
esse pólipo. Na época eu tinha convê-
nio médico, tentaram tirar em consultó-
rio, não conseguiram e na sequência 
eu perdi o convênio. Procurei o SUS 
e consegui no Hospital da Mulher. A 
cirurgia foi tranquila, mas existia todo 
aquele medo e tensão. Eu fui muito 
bem atendida e acolhida”, contou.

O pólipo uterino surge quando 
ocorre o crescimento anormal e desor-
denado de células na parede interna 
do útero. A condição provoca lesões 
semelhantes a verrugas e pode ser 
causada por alterações hormonais, 
influência genética e lesões uterinas 
preexistentes. Devido a essa transição 
entre célula normal e cancerígena, 

o pólipo precisa ser removido, pois 
podem se tornar tumores malignos.

Procedimentos como histerecto-
mia total abdominal e vaginal, oforo-
plastia laparoscópica, histeroscopia 
cirúrgica, ninfoplastia, laqueadura la-
paroscópica e salpingectomia estão 
sendo realizados de acordo com a or-
dem cronológica dos agendamentos. 
“A rede hospitalar de Santo André está 
vivendo um novo momento de qualifi-
cação, humanização e modernização. 
O objetivo é que, até dezembro, os 
dois hospitais municipais estejam 
qualificados e tenham o mínimo de 
fila de espera possível”, afirma o su-
perintendente da Atenção Hospitalar, 
Victor Chiavegato.

Helber Aggio/PSA
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SURPRESA

Durante atendimento de urgência, mulher dá à 
luz a bebê prematuro na UPA Rodeio

Dia 8 de setembro de 2022 ficará 
marcado na vida de M.A.L.M, de 28 
anos, e de colaboradores da Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) 
Rodeio, em Mogi das Cruzes. Com 
fortes dores abdominais, a pacien-
te buscou atendimento médico na 
unidade, onde foi encaminhada à 
triagem e atendida pela equipe de 
Clínica Médica. Foram solicitados 
alguns exames e medicação. Para 
a surpresa de todos, a paciente, na 
verdade, estava grávida e deu à luz 
a uma bebê prematura. Sem saber 
da gestação, a mãe se assustou com 
o repentino choro da criança e am-
bas foram assistidas pelas equipes 
da unidade.

No banheiro, a mãe foi encon-
trada sentada, com a bebê no colo e 
tão surpresa quanto os funcionários. 
O médico de plantão foi acionado, 
realizou a primeira avaliação de saú-
de das pacientes e as encaminhou 
para a Santa Casa de Misericórdia 
de Mogi das Cruzes, para onde fo-
ram levadas em uma ambulância 
do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU).

“É um dia que ficará marcado na 
vida desta bebezinha, da sua mãe 
e de toda a equipe da UPA Rodeio, 
que teve a honra de participar desta 
bela e surpreendente história. Fato 
que confirma que nossos dias nun-
ca são iguais e que a nossa rotina 

pode ser quebrada com coisas boas 
a qualquer momento. Apenas preci-
samos estar atentos e preparados. 
A chegada desta bebê trouxe felici-
dade para equipe inteira, que vibrou, 
chorou, torceu e agradeceu por estar 
ali naquele dia de trabalho. Foi um 
dia inesquecível”, disse a assistente 
social da unidade, Silvana Checan.

Após o nascimento, a equipe da 
UPA Rodeio se mobilizou e fez uma 
campanha para ajudar a família. Fo-
ram arrecadadas inúmeras doações, 
como roupinhas de bebê, fraldas e 
materiais de higiene pessoal. Os 
itens foram entregues na casa da 
paciente pelos próprios profissionais 
da unidade. Pais da recém-nascida ganharam enxoval de funcionários

Paciente desconhecia gravidez e procurou a unidade em razão de fortes dores abdominais; recém-nascido e mãe passam bem

RODA DE CONVERSA 

UPA Rodeio debate transtorno 
do espectro autista

A Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do bairro Rodeio, em Mogi das 
Cruzes, promoveu em agosto uma 
roda de conversa sobre o Transtor-
no do Espectro Autista (TEA), com 
base na Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla, 
organizada entre os dias 21 e 28 de 
agosto. A convidada para comandar 
a atividade entre os colaboradores 
foi a especialista no assunto, Elaine 
Miranda, que abordou a importância 
da conscientização coletiva sobre o 
tema. A ação foi coordenada pela 
equipe de Serviço Social da unidade.

O objetivo da roda de conversa 
foi despertar reflexão que resulte em 
ações inspiradoras relacionadas ao 
atendimento e acolhimento destes pa-
cientes. As equipes foram orientadas 
a identificar problemas relacionados 
a comportamentos e concepções que 
comprometam a inclusão e favoreçam 
o preconceito. “Só com a desconstrução 
das barreiras, sobretudo em relação às 
atitudinais, a partir da disposição de toda 
a sociedade, vamos conseguir consi-

NOIVA NO HOSPITAL - Chegou o grande dia, finalmente, o casa-
mento! Após todos os preparativos, cuidados e detalhes, um grande 
imprevisto: o padrinho da noiva não poderia participar da realização 
deste sonho. Encontrava-se internado no Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes. Mas, quem disse que ele não a veria toda de branco, de 
véu e grinalda? Com apoio da Direção e das equipes assistenciais, foi 
possível viabilizar o encontro no ambiente hospitalar, no dia do casa-
mento, pouco tempo antes da cerimônia. Emoção e alegria marcaram 
esse lindo momento!

Serviço é responsável pelo atendimento de cerca de 11 mil pessoas por mês

derar as necessidades das pessoas 
com deficiência e incluí-las em nossas 
pautas diárias”, disse a assistente social 
da unidade, Silvana Checan.

A Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla foi ins-
tituída ao calendário nacional de saúde 
para fomentar o desenvolvimento de con-
teúdos que conscientizem a sociedade 
sobre as necessidades desta população.

A equipe de Serviço Social da UPA 
Rodeio promove constantes orienta-
ções aos pacientes sobre os encami-
nhamentos necessários e informa os 

recursos locais que facilitam o desen-
volvimento integrado de processos de 
inclusão da pessoa com deficiência, 
seja nos casos do TEA, síndrome de 
Down ou de Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH). 
“O nosso papel como profissional da 
saúde, além de acolher, é de orientar 
e contribuir para o desenvolvimento 
da pessoa com deficiência, possibi-
litando que ela e sua família tenham 
uma melhor qualidade de vida”, disse 
a assistente social da UPA Rodeio, 
Letícia Prado.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Exposição “Corpos das Penhas” sensibiliza unidade 
de saúde sobre o feminicídio em São Mateus

Em mais uma iniciat iva no 
combate à violência e à discrimi-
nação contra a mulher, a Unidade 
Básica de Saúde CDHU Palan-
que, em São Mateus, zona leste 
de São Paulo, cedeu espaço para 
receber a exposição “Corpos das 
Penhas”, em referência à Lei Ma-
ria da Penha, um importante ins-
trumento no combate a crimes de 
gênero. Gratuita, a mostra trouxe 
16 corpos em madeira, com no-
mes, número de filhos, região de 
execução, idade, tipo de arma e 
motivo da morte. Foram dezes-
seis histórias reais de mulheres 
que foram vítimas da violência. A 
exposição foi realizada entre os 

dias 5 e 13 de outubro.
A violência contra a mulher 

está presente em todas as classes 
sociais e também na cultura. Cerca 
de 40% das mulheres vítimas de 
violência na América Latina estão 
no Brasil. Já são mais de 31 mil 
denúncias de violência domésti-
ca ou familiar contra mulheres no 
País até julho de 2022, segundo 
dados da Ouvidoria Nacional dos 
Direitos Humanos, que abrangem 
atos de violência física, sexual, 
psicológica, moral e patrimonial.

A UBS CDHU Palanque é ge-
renciada pela organização social 
de saúde Fundação do ABC. O 
objetivo da exposição foi chamar 

a atenção da sociedade para a 
violência doméstica e familiar de 
gênero e ao feminicídio, registrar 
histórias de mulheres para além 
dos seus corpos, considerar suas 
narrativas de vida, suas histórias, 
em seu contexto social e pensar 
coletivamente os cuidados biomé-
dicos, além de garantir o direito 
à vida e empoderar as mulheres 
como pessoas de direito.

Durante a exposição houve 
uma caixinha com a frase “Deixe 
seu pedido de ajuda aqui”. Uma 
equipe multidisciplinar esteve de 
prontidão para atender as usuá-
rias ou usuários, com orientação 
jurídica, de saúde e psicológica. Mostra foi organizada na UBS Palanque

Unidade montou painel “Árvore das digitais”

Dezesseis corpos em madeira representaram histórias reais, com nomes, idade, região de execução, tipo de arma e motivo da morte

SOCIALIZAÇÃO
SUSTENTABILIDADE

Baile de primavera é opção 
divertida para idosos

UBS Rio Claro celebra  
Dia da Árvore

A UBS Rio Claro, localizada no 
distrito de São Mateus, na Capital, 
realizou por intermédio do Progra-
ma Ambientes Verdes e Saudáveis 
(PAVS) uma atividade lúdica em 
alusão ao Dia da Árvore, comemo-
rado em 21 de setembro. A unidade 
integra a Rede Assistencial da Super-
visão Técnica de Saúde (STS) São 
Mateus, gerenciada pela FUABC.

Como não foi possível realizar 
o plantio de mudas na data, a equi-
pe elaborou um painel na copa dos 
funcionários denominado “Árvore 
das Digitais”. O painel interativo 

contou com as impressões digitais 
de todos os funcionários da UBS, a 
fim de ter como produto final uma 
árvore que representasse a todos.

O espaço foi utilizado para dar 
significado à importância da pre-
sença de árvores no meio urbano, 
como forma de promover qualida-
de de vida e saúde para todos. 
Os funcionários aderiram positi-
vamente à atividade, que serviu 
como momento de descontração 
e integração entre colaboradores. 
A ação contou com a participação 
do conselho gestor da unidade.

PAI São Mateus sediou evento dia 1º de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa

Uma tarde de lazer e descontra-
ção, com música, dança, inclusão 
e enaltecimento da pessoa idosa. 
Assim foi o Baile da Primavera, ação 
realizada pelo Programa Acompa-
nhante de Idosos (PAI), equipe de 
São Mateus e Iguatemi. O objetivo 
foi promover um momento de so-
cialização, diversão, fortalecimento 
de vínculos, partilha de mudas de 
plantas e celebração do 1º de ou-
tubro, data em que se comemora o 
Dia Internacional da Pessoa Idosa.

Durante o baile ocorreu também 
a escolha do Rei e Rainha do Baile, 
com direito a desfile e eleição dos 
candidatos. A ação ocorreu dia 5 de 
outubro, na Casa de Cultura de São 
Mateus, Zona Leste de São Paulo, 
com a participação de usuários dos 
serviços PAI, Unidade de Saúde do 
Idoso URSI e Centro de Práticas 
Integrativas CRPICS.

Entre os principais objetivos da 
ação estão melhorar as condições 
de saúde dos idosos através da 
garantia de acesso aos serviços; 

viabilizar atividades externas (con-
sultas com especialistas/exames/
reabilitações); quebra do isolamen-
to social; inclusão em atividades 

sociais; incentivo ao lazer, socia-
bilização e convivência com outros 
idosos do território e resgate da 
autonomia e autoestima.



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

Gerida pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado, unidade foi inaugurada oficialmente em 7 de outubro de 2021

DIADEMA 

SEGURANÇA DO TRABALHO CIÊNCIA

Lucy Montoro completa 1 ano com mais de 13 
mil consultas e 18 mil procedimentos terapêuticos

Novas CIPAS tomam posse na  
FUABC e no Lucy Montoro

MedABC organiza encontro sobre  
terapias inovadoras

Especializada no atendimento 
a pessoas com deficiências físicas 
ou visuais, a Rede de Reabilitação 
Lucy Montoro de Diadema com-
pletou em 7 de outubro um ano 
de sua inauguração oficial. Neste 
período foram realizadas 13,3 mil 
consultas, sendo 3,3 mil na área 
médica e quase 10 mil não-mé-
dicas, que compreendem áreas 
como fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional, psicologia, 
nutrição e serviço social. A unida-
de é gerenciada pela Fundação do 
ABC em parceria com o Governo 
do Estado.

Entre os procedimentos te-

rapêuticos, o volume acumulado 
neste primeiro ano de atividade foi 
de 18 mil atendimentos. Ao todo, 
foram fornecidas aos pacientes 
322 tecnologias assistivas, sen-
do 135 órteses, 44 próteses e 
142 de meios de locomoção. O 
serviço também disponibiliza di-
versas oficinas terapêuticas, que 
proporcionam a descoberta de 
novas potencialidades e habilida-
des motoras, facilitando a inclusão 
social dos pacientes. Nos últimos 
12 meses foram atendidos 168 
pacientes nessas oficinas, além 
de 1,6 mil pacientes em atividades 
educativas.

O SERVIÇO
O centro de reabilitação ins-

talado em Diadema tem capaci-
dade para realizar cerca de 3.250 
sessões terapêuticas e consultas 
mensais com equipe multidisci-
pl inar, como educação física, 
enfermagem, fisioterapia, fono-
audiologia, nutrição, ortóptica, 
psicologia, terapia ocupacional e 
serviço social. São cerca de 60 
profissionais prestando atendi-
mentos na unidade. Os pacientes 
são encaminhados via Central de 
Regulação de Ofertas e Serviços 
da Saúde (CROSS), do Governo 
do Estado.

A Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro de Diadema realizou 
em 10 de outubro, na sala de 
reuniões, a posse dos membros 
da nova Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA).  
Ao todo são 6 membros, metade 
indicada pela Diretoria e metade 
eleita pelos colaboradores.

Em setembro, a Mantenedora 
Fundação do ABC também reali-
zou processo de eleição da CIPA 
para a Gestão 2022/2023. São 4 
membros, 2 indicados pela Direto-

ria e 2 eleitos pelos colaboradores.
O Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Me-
dicina do Trabalho (SEESMT) 
da Fundação do ABC realizou o 
treinamento antes da posse das 
novas comissões. A CIPA é regi-
da pela Norma Regulamentadora 
NR-05 da Portaria 3214/78, do Mi-
nistério do Trabalho e Previdência. 
Tem por objetivo ser a ferramenta 
mais importante dos trabalhadores 
para tratar da prevenção de aci-
dentes no ambiente de trabalho.

A disciplina de Dermatologia do 
Centro Universitário Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC) realizou 
dia 24 de setembro o “VI Encontro 
sobre as Terapias Inovadoras”. O 
evento, transmitido on-line, foi or-
ganizado pelas dermatologistas e 
docentes da FMABC, Dra. Luiza 
Keiko Matsuka Oyafuso e da Dra. 

Andréia Costa. Os temas sobre 
psoríase, hidradenite supurativa, 
dermatite atópica e urticária foram 
conduzidos, respectivamente, pelos 
convidados Marcelo Arnone, An-
dréia Costa, Cristina Laczynski e 
Roberta Criado.

O evento foi encerrado com de-
bate sobre “Doenças Emergentes, 

Monkeypox e Covid-19”, que contou 
com participação dos especialistas 
Dra. Luiza Keiko Oyafuso e o infec-
tologista Dr. Jamal Suleiman.

O encontro científico também 
teve participação do professor titu-
lar da disciplina de Dermatologia da 
FMABC, Dr. Carlos D’Apparecida 
Santos Machado Filho.

Unidade é especializada no atendimento a pessoas com deficiências físicas e visuais 

Nova comissão da CIPA da unidade

As organizadoras do evento, Dra. Luiza Keiko Matsuka Oyafuso e Dra. Andréia Costa
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TROCA DE EXPERIÊNCIAS

Dirigentes da FUABC visitam AME de Sorocaba
Dia 28 de setembro o Ambulatório 

Médico de Especialidades (AME) de 
Sorocaba recebeu a visita do presi-
dente da Fundação do ABC, Dr. Luiz 
Mário Pereira de Souza Gomes, e do 
gestor do departamento de Projetos da 
FUABC, Nelson Seixas. Os dirigentes 
foram recepcionados pelo diretor-geral 
da unidade, Marcos Paiva de Oliveira, e 
pela diretora-técnica, Andrea Uzal Cruz.

Na ocasião, foi feita a apresen-
tação dos principais indicadores de 
performance, índices de satisfação 
e do organograma da unidade. De-
pois da apresentação, os diretores 
do AME acompanharam os dirigentes 
da FUABC em visita às dependências 
do ambulatório. “A presença do nosso 
presidente foi um momento muito es-
pecial. A alta gestão da Mantenedora 
dividiu a mesma mesa de reuniões 
das lideranças locais, trazendo pontos 
de vista estratégicos e se colocando 
à disposição da unidade frente às 
demandas necessárias”, disse a co-
ordenadora administrativa da unidade, 
Ana Laura Marcondes.

A UNIDADE
Gerido desde 2020 pela Fundação 

do ABC em parceria com o Governo 
do Estado, o AME Sorocaba tem por 
objetivo atender com alta resolutivi-
dade ao déficit regional de serviços 
em regime ambulatorial. Recebe 
exclusivamente usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e abrange 48 
municípios da região, totalizando 2,4 
milhões de habitantes de cidades 
como Sorocaba (658 mil habitantes), 
Itu (169 mil), Itapetininga (160 mil) e 
Tatuí (120 mil).

Ao todo, são 20 especialidades 
médicas à disposição da população, 
entre as quais anestesiologia, cardio-
logia, cirurgia plástica, dermatologia, 
ginecologia e nefrologia. A unidade 
também realiza cirurgias ambulato-
riais e oferta atendimento multidis-
ciplinar nas áreas de enfermagem, 
fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição 
e farmácia. Apenas em 2021, foram 
88 mil consultas e atendimentos, 52 
mil exames e procedimentos, 4,2 mil 
cirurgias e 107 internações. Unidade apresentou indicadores de performances e índices de satisfação aos gestores da FUABC

INSTITUCIONAL

Fundação do ABC organiza 3ª edição do Halloween Solidário
O Departamento de Projetos, 

Qualidade e Sustentabilidade da 
Fundação do ABC (FUABC) organiza 
em outubro a 3ª edição do Halloween 
Solidário, com objetivo de arrecadar 
alimentos e itens de higiene pessoal e 
limpeza para entidades beneficentes 
do ABC. No ano passado, o montante 
arrecadado após a gincana entre os 
colaboradores foi de 4,8 toneladas.

O projeto visa fortalecer os vínculos 
institucionais, despertar o espírito de 
equipe, cooperação e empatia com 
as causas socioambientais, além de 
reforçar a colaboração da FUABC com 
seus municípios instituidores a partir de 
uma atuação sustentável e consciente. 
A iniciativa contribui diretamente com 
o segundo objetivo da Agenda 2030 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), que busca erradicar a pobreza 
e promover vida digna para todos.

A gincana é realizada na Funda-
ção do ABC e Central de Convênios. 
Neste ano, serão seis equipes. Elas 
serão divididas por cores – azul, roxo, 
vermelho, laranja, verde e amarelo –, e 

definidas aleatoriamente ou conforme 
a necessidade pelos departamentos 
de Recursos Humanos e Sustentabili-
dade das instituições participantes. A 
gincana terá início em 24 de outubro e 
terminará em 3 de novembro, quando 
serão recolhidos os itens. Os colabora-
dores devem entregar as doações no 
departamento de Projetos, Qualidade 
e Sustentabilidade da FUABC entre os 
dias 1º e 3 de novembro. Cada item 
terá pontuação diferenciada, conforme 
tabela divulgada internamente.

As doações serão direcionadas a 
três instituições beneficentes nos mu-
nicípios de Santo André, São Bernardo 
e São Caetano. No dia 28 de outubro 
os colaboradores poderão estar ves-
tidos e/ou maquiados de acordo com 
a temática do Halloween.

Por fim, no dia 4 de novembro, os 
departamentos de Recursos Humanos 
e Sustentabilidade farão a apuração 
e divulgação das equipes vencedoras 
por instituição. O anúncio será reali-
zado às 15h, no hall da Fundação do 
ABC, ao lado do jardim de inverno. 
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CELEBRAÇÃO 

‘Mário Covas’ e Hospital de Mogi organizam  
ações pelo Dia das Crianças

O Hospital Estadual Mário Covas 
(HEMC), em Santo André, reuniu cer-
ca de 170 pessoas em evento para a 
celebração do Dia das Crianças na 
unidade. A ação de humanização 
foi destinada aos filhos dos colabo-
radores. Foram organizadas quatro 
sessões de cinema transmitidas no 
anfiteatro do hospital com os filmes 
“Encanto” e “Abracadabra 02”. Ambos 
têm classificação livre a abrangem a 
todas as faixas etárias.

As crianças tiveram à disposição 
pipoca, algodão-doce e refrigerantes. 
Também ganharam tickets persona-
lizados para retirada do ingresso na 
“bilheteria”. A ação teve auxílio volun-
tário de colaboradores do hospital para 
aquisição das guloseimas ofertadas 
às crianças. “A proposta do evento 
foi proporcionar um momento de inte-
gração entre os filhos e os pais dentro 
do local de trabalho de forma lúdica 

e acolhedora, buscando melhorar a 
valorização e humanização dos cola-
boradores no ambiente profissional”, 
disse a assistente administrativa do 
Centro Integrado de Humanização do 
HEMC, Lilian Mattiello.

SEMANA ANIMADA
Entre os dias 10 e 14 de outubro, 

a equipe de voluntários, o Centro Inte-
grado de Humanização e a equipe de 
Nutrição do Hospital Mário Covas tam-
bém realizaram uma semana cheia de 
atividades e guloseimas preparadas 
especialmente para a comemoração 
da semana da criança.

Foram desenvolvidas atividades 
como oficinas artesanais, contação de 
histórias, criação de brinquedos com 
materiais recicláveis, rodas musicais, 
palhaços, entrega de presentes, visi-
ta dos pets através da parceria com 
a ONG Alquimia do Amor Pet e um 

lanche da tarde muito especial, pre-
parado com todo carinho pela equipe 
de nutrição.

As ações foram coordenadas 
por Brenna Matos, brinquedista do 
hospital, e idealizadas pela equipe 
de voluntários do Projeto Arte e Vida. 
Também em comemoração à data 
foram distribuídas naninhas, doadas 
através da parceria com os voluntários 
da “Naninhas do Riso”.

Mesmo durante o período de 
internação, o hospital busca via hu-
manização proporcionar momentos 
de alegria e descontração para que 
as crianças se permitam continuar 
crianças, mesmo diante de todos os 
desafios enfrentados.

HOSPITAL DE MOGI
Também em comemoração ao Dia 

das Crianças, a equipe de Nutrição 
do Hospital Municipal de Mogi das 

Cruzes (HMMC) tornou as refeições 
mais alegres e saborosas para as 
crianças internadas por meio de um 
menu colorido e divertido. A prepa-
ração dos alimentos de forma lúdica 
transformou o momento da refeição 
em um recurso terapêutico, por meio 
da apresentação de novos sabores e 
ingredientes, estimulando o interesse 
da criança no alimento.

Iniciativa no HEMC foi destinada aos filhos dos colaboradores e reuniu cerca de 170 pessoas

No Hospital Municipal de Mogi, crianças 
internadas ganharam refeições temáticas


