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FOCO NO COLABORADOR E 

VISÃO DE FUTURO
Em ritmo acelerado de trabalho, com projetos 

sólidos e esforço de toda a equipe, conseguimos 
firmar novos convênios e inauguramos parcerias 
em diversas cidades, como Osasco, Guarulhos, 
Mogi das Cruzes e São Paulo (região de São Ma-
teus), além de assinarmos convênio com a Pre-
feitura de Santos. A receita total cresceu mais de 
40% entre os anos de 2013 e 2015. Mas nossa 
conquista mais significativa foi a ampliação do 
quadro de colaboradores e a implantação de polí-
tica permanente de integração, capacitação e va-
lorização destes que são nosso maior patrimônio. 
Hoje contamos com cerca de 22 mil funcionários 
atuando em 18 hospitais, três AMEs (Ambulató-
rios Médicos de Especialidades), na Faculdade 
de Medicina do ABC e nas centenas de parcerias 
firmadas através da Central de Convênios.

Ao longo do trabalho, essa Presidência buscou 
olhar de maneira diferenciada o colaborador. Entre 
2014 e 2015, milhares de funcionários participaram 
de treinamentos corporativos e do Serviço Especiali-
zado de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMT. 
Ao todo contabilizamos mais de 31,7 mil horas de 
capacitação. Também oferecemos bolsas de estudos 
para funcionários, em graduação e pós-graduação, e 
criamos, em parceria com a Fundação Dom Cabral, 
um curso de especialização inédito para formação de 
gestores e executivos para cargos de direção na área 
da Saúde – a pós-graduação Lato Sensu de Gestão 
de Negócios com Ênfase em Saúde.

Outro compromisso foi o investimento em infra-
estrutura e modernização do campus. Começamos 
com a entrega do piso térreo da sede da FUABC, que 

passou a acomodar todo o setor administrativo da 
Central de Convênios em nova área com 1.300 m2. 
Igualmente importante foi a ampliação das vagas 
do estacionamento, nova pavimentação, instalação 
de lombofaixas, nova iluminação e regularização de 
calçadas, cujo objetivo central foi regulamentar o 
trânsito no campus universitário e aumentar a se-
gurança dos pedestres.

De maneira geral, o campus passou por amplas 
melhorias estruturais, com destaque para o Comple-
xo Poliesportivo Dr. Eric Roger Wroclawski, novas 
instalações do restaurante Quintal do ABC, pintura 
externa de todos os prédios, adequação de fachadas, 
reformas de telhados e da Sala de Videoconferência. 
Também foram iniciadas as obras para a nova portaria 
da FUABC-FMABC, que garantirá entrada exclusiva 
aos usuários do campus. Dessa forma, será possível 
evitar o trânsito do sistema atual, em que os espaços 
são compartilhados com a Fundação Santo André. 
Outra obra aprovada e que será entregue em breve é a 
dos Laboratórios Multidisciplinares, que melhorarão 
sobremaneira a qualidade do ensino e da pesquisa 
na Faculdade de Medicina do ABC.

Agradecemos o apoio e a participação de todos 
os funcionários, diretores e do Conselho de Cura-
dores, assim como dos prefeitos dos municípios 
instituidores, que confiaram nessa Presidência e 
garantiram a autonomia necessária para os avanços 
obtidos. Também agradecemos às nossas unida-
des de serviços, aos fornecedores, Poder Público 
e a todos que, direta ou indiretamente, participa-
ram desse amplo processo de modernização para o 
crescimento da Fundação do ABC.

editorial

Mauricio Mindrisz
VICE-PRESIDENTE

Marco Antonio Santos Silva
PRESIDENTE

Maria Aparecida Batistel Damaia
SECRETÁRIA-GERAL
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capacitação profissional e investimento em infraestrutura

fundação do aBc

SEESMT organiza palestra sobre ergonomia em São Caetano

Dia da Secretária

A preocupação com a melhoria da infraes-
trutura do campus universitário e o investimen-
to permanente em capacitação profissional 
estiveram entre as ações centrais da Fundação 
do ABC em 2015. Indicado pelo município 
de São Caetano, o presidente Marco Antonio 
Santos Silva também avançou na moderniza-
ção administrativa da instituição, que incluiu 
desde adequações relacionadas às instalações 
da FUABC e à aproximação com as unidades 
gerenciadas, até o aprimoramento de proces-
sos e reestruturação interna.

Economista e administrador pós-graduado 
em educação, Marco Antonio Santos Silva 
teve ao seu lado, como vice-presidente, o en-
genheiro Mauricio Mindrisz. A Secretaria Geral 
ficou sob responsabilidade da assistente so-
cial Maria Aparecida Batistel Damaia.

Em relação ao quadro de pessoal, em 2010 
a Fundação do ABC contava com 11.767 fun-
cionários. Em dezembro de 2015 o número 
chegou a 21.738. A ampliação do quadro está 
diretamente relacionada ao crescimento da 
FUABC. A parceria com Mauá foi ampliada, o 
Hospital Municipal Central de Osasco Antonio 
Giglio foi incorporado ao grupo de mantidas 
e a Central de Convênios passou a gerenciar 
unidades em Guarulhos, Mogi das Cruzes e 
São Paulo (região de São Mateus).

invEstiMEnto EM CapaCitação
Uma das principais atribuições da Diretoria 

Executiva de Recursos Humanos da FUABC foi 
o desenvolvimento de cursos e treinamentos 
para os mais diversos segmentos profissionais, 

com intuito de oferecer capacitação e atualiza-
ção aos colaboradores da mantenedora e das 
unidades gerenciadas. Para isso foi criado o 
Programa de Desenvolvimento Institucional – 
o PDI. Ao longo de 2015 foram beneficiados 
funcionários de recepção, secretárias, profis-
sionais da área de Recursos Humanos, assim 
como de setores administrativos e assisten-
ciais, além de treinamentos promovidos pelo 
SESMT (Serviço Especializado de Segurança e 
Medicina do Trabalho).

dias da sECrEtária E do proFEssor
Como forma de valorização dos profissio-

nais que atuam na instituição, a Fundação do 
ABC passou a organizar eventos de confrater-
nização em 30 de setembro, Dia da Secretá-

ria, e em 15 de outubro, Dia do Professor. Ca-
fés da manhã e da tarde, jantar, homenagens 
e entrega de lembranças aos colaboradores 
estiveram entre as ações propostas, que tam-
bém se estenderam a outras ocasiões, como 
o Dia Internacional da Mulher, por exemplo.
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aMpliação da sEdE
Com apenas um andar, o prédio adminis-

trativo da Fundação do ABC – que também 
abrigava setores da Central de Convênios 
– passou por ampliação e ganhou novo pa-
vimento. A construção original foi concebida 
com pavimento único suspenso, na qual o 
piso térreo era aberto e utilizado como esta-
cionamento. O projeto de reforma da estrutura 
fechou toda a área de estacionamento, criando 
novo andar administrativo no piso térreo, que 
se tornou a sede da Central de Convênios – a 
maior unidade mantida da FUABC.

FuaBC - santandEr univErsidadEs
Em dezembro de 2015, Fundação do ABC 

e Santander, por meio do Programa Santan-
der Universidades, assinaram renovação de 
parceria que já dura mais de duas décadas, 
garantindo o desenvolvimento de novos pro-
jetos para os próximos 5 anos. A partir do 
acordo, a instituição financeira se comprome-
te a investir, principalmente, em quatro gran-
des áreas: infraestrutura do campus universi-
tário da Faculdade de Medicina do ABC, na 
Revista MedABC e em obras para instalação 
do Instituto de Cardiologia e dos Laboratórios 
Multidisciplinares, ambos da FMABC.

ConGrEsso dE sECrEtários 
dE saúdE

A Fundação do ABC marcou presença no 
congresso do Conselho de Secretários Mu-
nicipais de Saúde do Estado de São Paulo, o 
COSEMS/SP. Em 2015, o evento teve lugar no 
Campos do Jordão Convention Center. A FUA-
BC contou com estande para receber os secre-
tários de saúde e demais dirigentes que atuam 
no segmento. Profissionais capacitados esti-
veram à disposição para atender aos congres-
sistas e distribuir materiais informativos sobre 
a Fundação do ABC, com intuito de divulgar o 
trabalho desenvolvido ao longo de quase 50 
anos, com foco na qualificação da assistên-
cia, modernização dos processos de gestão, 
transparência administrativa, humanização do 
atendimento e satisfação dos usuários.

dia do MEio aMBiEntE

A Diretoria Executiva de Qualidade da 
Fundação do ABC, através do Programa Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, organizou dias 
16 e 17 de junho a entrega de 140 mudas de 
árvores a funcionários das sedes administra-
tivas da FUABC e da Central de Convênios. 
Além disso, outras 10 mudas foram levadas 

FUABC e Santander renovam parceria

pelo Hospital Estadual de Francisco Morato 
“Prof. Carlos da Silva Lacaz” para incremento 
da área verde da unidade. Ao todo foram dis-
ponibilizadas 10 espécies, todas doadas pelo 
Parque Escola da Prefeitura de Santo André. 
São elas: Pitanga, Uvaia, Cássia, Pau Jacaré, 
Urucum, Ipê Amarelo, Canafistula, Araçá, Ca-
nudo de Pito e Eritrina. A entrega das mudas 
em junho ocorreu em virtude das comemora-
ções pelo Dia Mundial do Meio Ambiente.

rEvista MEdaBC
COSEMS/SP em Campos do Jordão

Doação de mudas no Dia do Meio Ambiente

Central de Convênios ganha sede própria

Sede da Central de Convênios tem capacidade para até 140 postos de trabalho

Ampliação da sede incluiu anfiteatro

Depois de 19 anos e 147 edições do jor-
nal Crescendo ABC, cujo alvo é o público 
interno da instituição, a Fundação do ABC e 
a Faculdade de Medicina do ABC inovaram e 
lançaram em julho de 2015 mais um veículo 
de comunicação: a Revista MedABC. Trata-se 
de publicação com periodicidade mensal e ti-
ragem de 60 mil exemplares, que tem como 
objetivo central alcançar o público leigo e pas-
sar orientações que favoreçam a prevenção de 
doenças, a promoção da saúde e a busca pelo 
tratamento e acompanhamento adequados.
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saúde e meio ambiente.
Além de palestras e debates, a programa-

ção científica abriu espaço para apresentação 
dos trabalhos das unidades da Fundação do 
ABC reconhecidos com menções honrosas na 
edição 2015 do Prêmio Amigo do Meio Am-
biente – realizado anualmente pela Secretaria 
de Saúde do Estado de São Paulo. Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) de Mauá e 
de Praia Grande, Complexo Hospitalar Muni-
cipal de São Caetano, Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas II do Guarujá, Hospital Estadual 
Mário Covas, Hospital Estadual de Francisco 
Morato, Hospital Nardini de Mauá e Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) São João-Lavras, 
de Guarulhos, estiveram entre as unidades que 
apresentaram cases de sucesso.

aMpliação EM Mauá

A Prefeitura de Mauá assinou em 2015 
novo contrato com a Fundação ABC para 
operacionalização de todos os equipamen-

rEEstruturação do CaMpus
O campus universitário da FUABC-FMABC 

passou por intensa reformulação, com redistri-
buição de espaços e criação de novas áreas. 
As mudanças beneficiaram tanto a Fundação 
do ABC quanto a Faculdade de Medicina do 
ABC e a Central de Convênios – ou seja, as 
três instituições que compartilham o campus. 
Entre as primeiras mudanças esteve a amplia-
ção das vagas de estacionamento, viabilizada 
mesmo com a extinção das vagas no andar tér-
reo da sede da FUABC. Após estudo detalhado 
do cenário, foi possível redimensionar espaços 
e aproveitar setores ociosos. Outras melhorias 
realizadas foram a pintura externa de todos os 
prédios, poda de árvores, adequação da facha-
da do Biotério, reforma da Sala de Videoconfe-
rência da FMABC e reforma de telhados.

Fundação dE Bauru
Em março de 2015, com pouco mais de seis 

meses de criação, a Fundação Estatal Regional 
de Saúde - Região de Bauru assinou convênio 
de cooperação técnica com a Fundação do 

crescimento e 
novas parcerias

Receita total saltou de  
R$ 1,291 bilhão em 2013 para  

R$ 1,9 bilhão em 2015,
com projeção de  

R$ 2,1 bilhões em 2016

Cooperação com fundação da Região de Bauru

ABC para consultoria tanto no campo da ges-
tão como na área assistencial. A parceria visa 
a troca de experiências, em busca de otimizar 
o trabalho na entidade, com apresentação de 
modelos de gestão utilizados pela FUABC, as-
sim como de protocolos de serviços e atendi-
mentos, entre outros processos padronizados, 
cujos resultados têm se mostrado positivos ao 
longo dos anos. A Fundação Estatal Regional 
de Saúde - Região de Bauru é composta pelos 
municípios de Bauru, Pederneiras, Macatuba, 
Agudos e Lucianópolis. A assinatura do convê-
nio de cooperação técnica com a Fundação do 
ABC ocorreu em 13 de março.

FóruM dE sustEntaBilidadE
Em dezembro de 2015, o Programa Meio 

Ambiente e Sustentabilidade da FUABC orga-
nizou a primeira edição do “Fórum em Saúde 
e Sustentabilidade”, cujo objetivo foi dar visi-
bilidade a ações socioambientais relevantes, 
assim como promover a discussão de temas 
relacionados ao desenvolvimento sustentável, 
responsabilidade social, gestão ambiental, 

Reforma do Poliesportivo

Complexo de Saúde de Mauá

Regularização de calçadas

Adequação da fachada do Biotério

Pavimentação do estacionamento

Nova iluminação do campus
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tos de saúde da cidade. A FUABC foi eleita 
vencedora do processo nº8020/2015, refe-
rente ao chamamento público do município 
para contrato de gestão de apoio técnico para 
“execução de atividades de prestação de ser-
viços de saúde em caráter complementar no 
âmbito da rede do município”.

A parceria engloba o Hospital de Clínicas 
Dr. Radamés Nardini de Mauá, além de 23 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e quatro 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do 
município: Vila Assis, Jardim Zaira, Magini-
Centro e Barão de Mauá. Também fazem parte 
do contrato de gestão o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (SAMU), Serviço 
de Atenção Domiciliar (SAD), Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) Álcool e outras dro-
gas, Centro de Atenção Psicossocial Adulto 
III Primavera, CAPS Infanto-juvenil, Centro 
de Especialidades Médicas de Mauá (CEM-
MA), Centro Especializado em Reabilitação 
(CER-IV), Centro de Referência em Saúde 
da Mulher, Criança e Adolescente (CRSM-
CA), Centro de Referência em Saúde - HIV/
DST, República Terapêutica Infanto-juvenil, 
Residência Terapêutica I e II, Consultório de 
Rua, Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO), Centro de Reabilitação Dr. Jaime Sou-
za, Complexo Municipal de Regulação, Cen-
tro de Referência em Saúde do Trabalhador e 
da sede da Secretaria de Saúde de Mauá.

pronto antEndiMEnto 
EM GuarulHos

A Fundação do ABC iniciou em 1º de abril 
de 2015 a gestão de três unidades de saúde 
no município de Guarulhos: Policlínica do 
Jardim Maria Dirce, Policlínica do Jardim Pa-
raíso e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
do Jardim São João Lavras. A futura UPA do 
Jardim Cumbica, em fase de construção, 
também está contemplada no contrato com 
a Prefeitura.

A Secretaria de Saúde de Guarulhos in-
formou a FUABC em 11 de fevereiro sobre 
a concretização da parceria. Em março teve 
início o processo de transição, com a im-
plantação da filosofia da Fundação do ABC 
nas unidades, organização dos quadros de 
funcionários e dos processos de trabalho. A 

vigência do termo de convênio entre FUABC 
e Prefeitura de Guarulhos foi estabelecida até 
31 de março de 2018.

MuniCipal dE osasCo

Em abril de 2015, a Fundação do ABC deu 
início à gestão do Hospital Municipal Central 
de Osasco Antonio Giglio. A parceria inédita 
com a Prefeitura marcou a entrada da FUABC 
no município, após ser eleita vencedora de 
processo seletivo para gerenciamento e exe-
cução de ações e serviços de saúde.

Hoje o HMCO atende, em média, 700 pes-
soas diariamente e realiza 340 cirurgias por 
mês. A unidade de saúde conta com mais de 
200 leitos e 700 funcionários diretos vincula-
dos à Fundação do ABC. Trata-se de hospital 
geral, sem maternidade, que oferece pronto-
socorro adulto e infantil – ambos atendendo 
à demanda espontânea e à demanda refe-
renciada. O equipamento mantém leitos de 
internação em áreas como Clínica Médica, 
Clínica Cirúrgica, Ortopedia e Pediatria, além 
de contar com Unidade de Terapia Intensiva 
adulto e infantil e, desde agosto de 2015, 
com Hospital Dia.

rEGião dE são MatEus - sp
Teve início em setembro de 2015 a pres-

tação de serviços da Fundação do ABC na re-
gião de São Mateus, na Zona Leste da Capital 
paulista. A parceria inédita com a Prefeitura 
de São Paulo marcou a entrada da FUABC 
no município, após vencer processo seletivo 
para “gerenciamento e execução das ações 
e serviços de saúde em Unidades de Saúde 

da Rede Assistencial da Supervisão Técnica 
de Saúde (STS) São Mateus, em consonância 
com as Políticas de Saúde do Sistema Único 
de Saúde (SUS)”. Com foco na Atenção Bá-
sica, o contrato com a Prefeitura tem vigência 
de 5 anos e contempla 32 unidades, localiza-
das em 19 endereços – algumas funcionam 
de forma conjugada.

MoGi das CruZEs

UPA São João Lavras

Hospital Municipal de Osasco

Início do convênio em São Mateus

UPA Rodeio

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Fun-
dação do ABC entregaram na manhã de 24 
de outubro de 2015 a primeira Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas do mu-
nicípio, instalada no bairro do Rodeio. Trata-
se do 60º equipamento de saúde da cidade, 
que recebeu o nome do médico mogiano, 
Dr. Manoel Maisetti Salgado. Sob gestão 
da FUABC, o equipamento tem capacidade 
para realizar até 6 mil atendimentos por mês 
e funciona como um grande pronto-socorro, 
com equipamentos de ponta, medicamentos 
e profissionais especializados.
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Parceria para coleta de DNA para exames de paternidade

Com sede e foro na cidade de Santo André, 
a Faculdade de Medicina do ABC foi autoriza-
da a funcionar pelo Decreto Federal N.64.062, 
de 5 de fevereiro de 1969 e reconhecida pelo 
Decreto Federal N.76.850, de 17 de dezembro 
de 1975, publicado no Diário Oficial da União 
em 19 de dezembro de 1975. Primeira manti-
da da Fundação do ABC, a FMABC abriga hoje 
9 cursos de graduação na área de Ciências 
da Saúde: Medicina, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição, 
Gestão em Saúde Ambiental, Tecnologia em 
Gestão Hospitalar e Tecnologia em Radiolo-
gia. Tem como missão promover o ensino, a 
pesquisa, a assistência e a extensão segundo 
critérios de excelência acadêmica.

EntrE as MElHorEs do Estado
O Conselho Regional de Medicina do Esta-

do de São Paulo divulgou no primeiro semes-
tre de 2015 os resultados da edição 2014 do 
Exame do Cremesp, realizado com formandos 
de Medicina de todo o Estado. Das 30 faculda-
des que participaram da avaliação, somente 10 
obtiveram nota superior a 60 – entre as quais a 
Faculdade de Medicina do ABC. Representada 
por 104 alunos, a FMABC obteve média 64,78. 
Já o conceito médio geral da prova, que englo-
ba o resultado de todas as instituições partici-
pantes, foi de 57,52%.

Os alunos da FMABC obtiveram resultado su-
perior à média geral da prova em todas as nove 
áreas do conhecimento avaliadas. A conquista 
ratificou a seriedade e a excelência com que os 
trabalhos são realizados na escola e acompanhou 
a nota máxima 5 que o curso de Medicina obteve 
em 2014 no Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE), do Ministério da Educação.

BrinQuEdotECa na onColoGia
A partir da parceria entre o curso de Terapia 

Ocupacional e a empresa Mattel/Fisher-Price, 
crianças com câncer em tratamento no Am-
bulatório de Oncologia Pediátrica da FMABC 
ganharam em 16 de março importante espaço 
de lazer: a brinquedoteca. São cerca de 250 
brinquedos novos doados pela Mattel/Fisher-
Price, que atendem à faixa etária de zero a 14 
anos e estão à disposição dos pacientes do 
ambulatório, além de colaborarem com o pro-
jeto “Dia do Brincar” – trabalho realizado via 
Comissão de Extensão da FMABC (COMEX) 
em Paranapiacaba e Parque Andreense.

FEira dE rEaBilitação
O curso de Terapia Ocupacional participou 

em abril da 14ª edição da Reatech - Feira In-
ternacional de Tecnologias em Reabilitação, 

Inclusão e Acessibilidade. A graduação da 
FMABC contou com estande fixo, que desta-
cou os trabalhos realizados no Projeto AdapTO 
de Mobiliários Adaptados em PVC. O evento 
entre os dias 9 a 12 teve lugar no São Paulo 
Expo Exhibition & Convention Center, em São 
Paulo, promovido pela Fiera Milano.

sala dE aMaMEntação
O Departamento de Pediatria da FMABC or-

ganizou em 6 de agosto reunião comemorativa 
pelo “Dia do Pediatra”. O evento teve início com 
palestra da consultora da Coordenação Geral 
de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde, Dra. Maria José Guardia 
Mattar. Em seguida, todos os convidados se-
guiram para o Instituto de Hebiatria, onde foi 
inaugurada a Sala de Amamentação da FMA-
BC. O espaço beneficia todas as funcionárias, 

faculdade de medicina do aBc

Aprovação pelo Cremesp

Feira de Saúde
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alunas, pacientes e demais usuárias do campus 
universitário que estiverem amamentando. É um 
lugar preparado para receber essas mulheres, 
que contam com orientações de uma auxiliar 
de enfermagem treinada, além de infraestrutura 
completa para amamentar seus filhos ou realizar 
a ordenha do leite para congelamento.

‘ExoEsQuElEto’ no 40º CoMuaBC
Alunos da Faculdade de Medicina do ABC 

organizaram de 10 a 15 de agosto a 40ª edição 
do Comuabc - Congresso Médico Universitá-
rio do ABC, considerado o maior do gênero 
no país. A solenidade de abertura reuniu au-
toridades regionais em coquetel no Centro de 
Pesquisas CEPES, no campus universitário, 
e foi marcada por palestra do médico e pro-
fessor dos departamentos de Neurobiologia, 
Engenharia Biomédica e Psicologia da Duke 
University (EUA), Dr. Miguel Nicolelis. Consi-
derado um dos maiores cientistas do mundo, 
Nicolelis é o responsável pelo projeto ‘Walk 
Again’ (Andar de Novo), cujo exoesqueleto 
foi apresentado durante a abertura da Copa do 
Mundo de futebol no Brasil, em 2014.

pEríCias dE dna no aBC
A Casa da Advocacia da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil (OAB) de Santo André foi 
palco em 14 de agosto do lançamento da 14ª 
Unidade de Descentralização das Perícias de 
Vínculo Genético, do Instituto de Medicina 
Social e Criminologia de São Paulo (IMESC) – 
entidade vinculada à Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania do Governo do Estado de 
São Paulo. Instalada na Faculdade de Medicina 
do ABC, a nova unidade começou a atender 
em 2 outubro, com objetivo beneficiar toda a 

40º COMUABC Doação de desfibriladores Primeiro Cine NEA

Mutirão da AlegriaInauguração da QuimiotecaSala de Amamentação

população do Grande ABC e de parte da Zona 
Leste de São Paulo, que até então tinha que se 
deslocar até a Barra Funda, na Capital paulis-
ta, para realizar coleta de DNA para exame de 
comprovação de paternidade.

FEira dE saúdE
Estudantes da FMABC organizaram em 22 

de agosto a 12ª edição da Feira de Saúde – 
evento que orienta e faz atendimento gratuito à 
população com exames, consultas e palestras 
educativas. A ação das 9h às 17h teve lugar na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Guio-
mar, em Santo André, e recebeu cerca de 700 
pessoas. Entre os atendimentos disponíveis es-
tiveram exames de glicemia capilar (diabetes) 

e medição de pressão arterial, tipagem sanguí-
nea, papanicolau e testes para detecção de sífi-
lis, hepatites B e C. Também houve atendimento 
em diversas especialidades médicas, entre as 
quais Cardiologia, Endocrinologia, Vascular, 
Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Medi-
cina Legal, Infectologia, Reumatologia, Neuro-
logia, Psiquiatria, Pneumologia, Clínica Médica, 
Nefrologia, Hebiatria, Oncologia, Pediatria, He-
matologia, Ortopedia e Acupuntura.

doação dE dEsFiBriladorEs
Multinacional especializada em inovação 

tecnológica para a área da saúde, a empre-
sa CMOS Drake doou em 9 de setembro três 
equipamentos de ponta à Faculdade de Me-
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dicina do ABC, cujo valor total soma aproxi-
madamente R$ 100 mil. Foram dois desfibri-
ladores – um para a disciplina de Cardiologia 
e outro para a Associação Atlética Acadêmica 
– e um cardioversor para a Oncologia, com 
funções de desfibrilação, eletrocardiografia e 
oximetria de pulso.

FEsta do CanECo
Os alunos da FMABC foram os campeões 

gerais da Intermed 2015 – competição espor-
tiva realizada entre 5 e 12 de setembro na ci-
dade de Taquaritinga, no interior de São Paulo. 
O título inédito conquistado na 49ª edição do 
torneio foi comemorado em 19 de setembro 
no campus universitário, na “Festa do Cane-
co”, que recebeu mais de 1.000 pessoas entre 
atletas, alunos, ex-alunos e corpo docente, en-
tre outros convidados.

Mutirão da alEGria
Iniciativa pioneira de humanização desen-

volvida por alunos de Medicina da FMABC, a 
ONG Sorrir é Viver organizou em 23 de outubro 
a 5ª edição do “Mutirão da Alegria” – evento 
em comemoração ao Dia do Médico, que visa 
aumentar o alcance de ação da entidade e im-
pactar positivamente ambientes assistenciais. 
Vestidos de palhaços, contando histórias ou 
tocando instrumentos musicais, cerca de 200 
estudantes percorreram as ruas de Santo André 
em carro de som, com três paradas realizadas: a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE), o Centro Hospitalar Municipal (CHM) e 
o ambulatório de especialidades da FMABC.

inauGuração da ‘QuiMiotECa’
As crianças atendidas no Ambulatório de 

Oncologia Pediátrica ganharam em 28 de ou-
tubro espaço moderno e ousado, que torna a 
assistência mais humanizada tanto para os pa-
cientes quanto para os acompanhantes. A anti-
ga sala de quimioterapia deu lugar à Quimiote-
ca. Trata-se de local com novas poltronas para 
quimioterapia com tablets individuais, sistema 
de ar-condicionado e piso especial que previ-
ne contaminações, entre outras novidades.

O projeto orçado em aproximadamente R$ 
100 mil foi desenvolvido voluntariamente pela 
designer de interiores Maximira Durigan. Gran-
de parte do investimento necessário para viabi-
lizar a Quimioteca – R$ 92 mil – foi arrecadada 
por um grupo de empresários da região do ABC, 
que realiza anualmente o Arraiá dos Amigos So-
lidários. Além do empresariado, a Quimioteca 
contou com investimento e apoio da Associa-
ção de Voluntárias para o Combate ao Câncer 
do ABC (AVCC) e do Colégio Piaget.

CaMpanHa soBrE ‘FotoprotEção’
O curso de Farmácia, com apoio dos alu-

nos membros da Liga de Assistência Farma-
cêutica, participou entre 24 e 26 de novem-

bro da Campanha Nacional de Fotoeducação 
– evento organizado pelo Fórum Nacional de 
Farmácias Universitárias. Durante os três dias, 
professores e alunos estiveram à disposição 
de pacientes e acompanhantes, funcionários 
e comunidade acadêmica para passar orienta-
ções práticas sobre os tipos de protetores so-
lares, uso correto desses produtos e cuidados 
gerais com a pele. Também foram promovidas 
duas palestras diárias.

traGédia EM Mariana (MG)
O Núcleo Especializado em Aprendizagem 

(NEA) organizou na noite de 25 de novembro 
a primeira edição do “Cine NEA”. Trata-se de 
atividade programada inicialmente para 2016, 
cujo piloto foi antecipado com intuito de ar-
recadar doações de leite em pó em favor das 
famílias atingidas pela tragédia ambiental na 
região de Mariana, em Minas Gerais (MG). O 
“Cine NEA - SOS Mariana” conseguiu angariar 
100 quilos de leite em pó, que foi o “ingresso” 
para assistir ao filme “O Segredo”, cujo tema 
central é a dislexia.

palMas para o BEM
Docentes da FMABC, as doutoras Odete 

Miranda e Registila Beltrame receberam em 2 

de dezembro o “Prêmio Palmas para o Bem”, 
oferecido pelo Fórum de Proteção e Defesa 
Animal da Cidade de São Paulo durante a con-
ferência “O fim dos testes em animais – a nova 
era em avaliação de segurança em cosméticos 
e medicamentos”. As professoras foram re-
conhecidas pelos esforços para proibição do 
uso de animais vivos nos cursos de gradua-
ção. Graças a esse trabalho, a Faculdade de 
Medicina do ABC tornou-se em 17 de agosto 
de 2007 a primeira do país a abolir o uso de 
animais vivos nas aulas de graduação.

pEBoliM HuMano
O setor de Reabilitação Pulmonar organizou 

em 16 de dezembro confraternização de final de 
ano para cerca de 50 pacientes em tratamento. 
Apresentação de coral, retrospectiva fotográfica 
das atividades de 2015 e café da manhã espe-
cialmente oferecido para a data estiveram na 
programação. Mas a grande novidade foi a inau-
guração do “pebolim humano”. Como todos os 
usuários do serviço sofrem de falta de ar, jogar 
futebol, aparentemente, seria impossível. En-
tretanto, a iniciativa inédita da FMABC quebrou 
esse paradigma, proporcionando momentos de 
descontração, harmonia e de integração entre 
pacientes, familiares e equipe assistencial.

Prêmio ‘Palmas para o Bem’ Brinquedoteca na Oncopediatria

14ª edição da Reatech

Curso de Farmácia faz campanha sobre ‘Fotoproteção’

Vitória na Intermed 2015
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Criada em 2007 para prestar serviços re-
lacionados a necessidades específicas em 
saúde, a Central de Convênios (CC) é hoje a 
maior unidade da Fundação do ABC. Conta 
com cerca de 9.000 funcionários diretos e atua 
por meio de contratos de gestão e convênios 
junto ao Governo do Estado (maternidades de 
Caieiras e de Interlagos) e às prefeituras de 
Santo André, São Bernardo, São Caetano, Rio 
Grande da Serra, São Paulo (Região de São 
Mateus), Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, 
Guarulhos e Santos.

Os colaboradores atuam tanto na assistên-
cia à saúde da população quanto nas áreas 
administrativas e de serviços gerais de UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento), UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde), PID (Programa 
de Internação Domiciliar), CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial), Programa de Saúde 
da Família e SAMU (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência), entre outros.

A Central de Convênios é responsável por 
quase metade do orçamento total da FUABC. 
São cerca de 40 planos de trabalho e centenas 
de unidades de saúde atendidas.

novas parCErias
Em 2015, a Central de Convênios passou 

a gerenciar três novos contratos da Fundação 
do ABC. Em 1º de abril teve início convênio 
com a Prefeitura de Guarulhos, que contempla 
a gestão de três unidades: Policlínica Jardim 
Maria Dirce, Policlínica Jardim Paraíso e Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim São 
João Lavras. Já em setembro teve início parce-
ria inédita com a Prefeitura de São Paulo. Com 
foco na Atenção Básica, o trabalho abrange 32 
unidades na região de São Mateus, localizadas 

em 19 endereços – algumas funcionam de 
forma conjugada.

Por fim, em 24 de outubro, Prefeitura de 
Mogi das Cruzes e FUABC entregaram a primei-
ra Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas do 
município, a UPA Rodeio. O equipamento tem 
capacidade para realizar até 6 mil atendimentos 
por mês e funciona como um grande pronto-
socorro, com equipamentos de ponta, medica-
mentos e profissionais especializados.

sEdE própria
Maior unidade da Fundação do ABC, a 

Central de Convênios ganhou espaço próprio 
em 2015. O piso térreo do prédio administra-
tivo da FUABC, antes destinado somente ao 
estacionamento, foi totalmente reformado e 
tornou-se, em meados de março, sede admi-
nistrativa para a Central de Convênios.

Antes disso, a CC ocupava área de apro-
ximadamente 150 m2 no primeiro andar da 
FUABC e outros 150 m2 no prédio administra-
tivo da Faculdade de Medicina do ABC, onde 
ficava o setor de Recursos Humanos. Com a 

construção do novo andar térreo, funcionários 
dos dois prédios foram acomodados em espa-
ço único de 1.300 m2, que conta com total de 
10 salas, além de copa, anfiteatro para treina-
mentos com capacidade para acomodar até 50 
pessoas e espaços reservados para reuniões 
e entrevistas. Criado segundo concepção mo-
derna, com ilhas de trabalho que integram se-
tores e aproximam colaboradores de diferentes 
áreas, o piso térreo tem capacidade para até 
140 postos de trabalho.

trEinaMEnto da Cipa
O Serviço Especializado de Segurança e 

Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação 
do ABC realizou de 22 a 26 de junho curso de 
formação para os novos cipeiros da Central de 
Convênios. Ao todo foram destacados 42 mem-
bros para a gestão 2015/2016 da Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes (CIPA), sendo 
21 eleitos pelos funcionários e 21 indicados 
pelo empregador. O treinamento para a Central 
de Convênios teve lugar Anfiteatro Natália Pod-
boy, no campus universitário da FMABC.

Central ganha sede própria

Treinamento da CIPA

7.512.330 8.263.563 8.708.902

11.167.086 12.507.136 12.380.016

15.202 13.682 4.903

15.254 16.398 15.347

501.523 666.791 648.856

4.465.487 6.415.059

8.595.739 10.467.807

22.047 20.788

17.901 14.895

289.544 345.212

central de convênios
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O Complexo Hospitalar de São Bernardo é 
composto pelo Hospital Anchieta (HA), Hos-
pital Municipal Universitário (HMU), Hospital 
de Clínicas Municipal José Alencar (HC) e 
Hospital e Pronto-Socorro Central (HPSC). Em 
2015, as unidades contabilizaram mais de 1,3 
milhão de consultas e atendimentos, mais de 
3 milhões de exames e procedimentos, assim 
como 11.445 cirurgias.

rEsidênCia MultiproFissional
O Hospital Anchieta e o Hospital de Clí-

nicas Municipal (HC) começaram a receber 
alunos da Residência Integrada Multiprofis-
sional em Saúde, pós-graduação lato sensu 
promovida pela Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC). Desde o início de 2015, as 
unidades passaram a cenário de prática para 
os profissionais de enfermagem, farmácia, fi-
sioterapia, nutrição e terapia ocupacional que 
integram o programa.

CantinHo da aMaMEntação
O Hospital Municipal Universitário (HMU), 

que integra a rede municipal de São Bernardo, 
inaugurou em 3 de agosto o Cantinho da Ama-
mentação. O espaço é destinado às trabalhadoras 
do hospital que desejam alimentar seus filhos 
durante o expediente, e também pode ser usa-
do por pacientes e acompanhantes que desejam 
amamentar em local reservado e com conforto.

O recanto, localizado na Casa da Gestante, 
Bebê e Puérpera, foi apresentado oficialmen-
te durante a abertura da Semana Mundial da 
Amamentação no HMU, quando o hospital 
promoveu série de atividades para incentivar 
o aleitamento materno entre as colaboradoras 
e pacientes da unidade. Oficinas e rodas de 

Cuidados paliativos
O Hospital Anchieta deu início ao serviço 

de cuidados paliativos para pacientes com 
câncer. O objetivo é garantir qualidade de 
vida aos usuários que estão na fase avança-
da da doença, e também aos que enfrentam 
efeitos colaterais severos durante a terapia. A 
assistência multiprofissional inclui o controle 
dos sintomas físicos, psicológicos e sociais 
e também se estende à família.

Contra o CÂnCEr BuCal
Com objetivo de diagnosticar casos de 

câncer bucal em estágios iniciais e levar in-
formações sobre a doença para a população, 
a Prefeitura de São Bernardo, com apoio da 
Faculdade de Medicina do ABC, organizou de 

complexo Hospitalar de são Bernardo

Acolhimento na recepção do Hospital e Pronto-Socorro Central

CAISM-SBC faz 25 anos

Capacitação no HPSC

conversa que tratam sobre os inúmeros bene-
fícios da prática tanto para a mãe quanto para o 
recém-nascido estiveram na programação.

aColHiMEnto no HpsC
A equipe de recepção do Hospital e Pronto-

Socorro Central (HPSC) se destacou pelo bom 
atendimento prestado aos usuários. Pacientes 
começaram a procurar espontaneamente o SOU 
(Soluções e Orientação ao Usuário) para regis-
trar elogios sobre o acolhimento recebido. O 
bom desempenho é fruto de uma série de ações 
implementadas pelo HPSC para qualificar o tra-
balho dos profissionais que compõem a linha 
de frente da unidade. Curso de capacitação de 
seis meses ofertado à equipe foi fundamental 
para melhorar os processos de trabalho.
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Cantinho da Amamentação ‘Abra a Boca para a Saúde’

Videogame na fisioterapia Cuidados paliativos

732.841 769.046  978.320 1.325.665987.633

3.151.844 3.144.424  3.060.568 3.254.0363.111.194

8.378 9.595  12.216 11.44512.925

25.486 24.006  26.669 28.19429.144

204.220 210.646 241.650 345.653313.613

23 a 27 de novembro a 8ª edição da cam-
panha Abra a Boca para a Saúde. A ação, 
realizada anualmente no Poupatempo, pela 
primeira vez ocorreu também na Rede Fácil 
do Paço Municipal.

ForMação avançada
Médicos e enfermeiros do Hospital e 

Pronto-Socorro Central (HPSC) e das UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento) passa-
ram por capacitação em cursos avançados 
de atendimento a urgências e emergências, 
com certificação internacional. O objetivo foi 
melhorar e padronizar a assistência, além de 
diminuir os indicadores de morbimortalida-
de. A iniciativa foi da Secretaria da Saúde, em 
parceria com o Ministério da Saúde.

aMpliação EM CardioloGia
Em 2015, o Hospital de Clínicas Munici-

pal ampliou a atenção em cardiologia e co-
meçou a realizar cirurgias na especialidade. 
Revascularizações do miocárdio (ponte de 
safena) e implante e troca de marcapasso es-
tão entre os procedimentos mais comuns. As 
cirurgias cardíacas antes eram realizadas pelo 
Hospital Anchieta, unidade que vem se dedi-
cando cada vez mais à atenção aos pacientes 
oncológicos. Com a mudança, o HC ampliou 
o serviço no município, tornando-se refe-
rência em cardiologia. O hospital já ofertava 
serviços em hemodinâmica (angioplastias e 
cateterismos) para situações de urgência.

rEssonÂnCia MaGnétiCa
Também em 2015, o HC-SBC passou a 

disponibilizar o serviço de ressonância mag-
nética. O moderno equipamento foi entregue 
em março, integrando o parque de diagnós-
tico por imagem da unidade. Em média, po-
dem ser realizados cerca de 300 procedimen-
tos por mês. O hospital investiu R$ 5 milhões 
na implementação do serviço, recurso obtido 
junto ao Ministério da Saúde e utilizado na 
compra do aparelho e infraestrutura necessá-
ria ao seu funcionamento – como blindagem 
magnética e acústica da sala.

CaisM 25 anos
Braço do HMU, o Centro de Atenção In-

tegral à Saúde da Mulher de São Bernardo 
(CAISM-SBC) completou 25 anos de ati-
vidade em 2015 com a marca de 100 mil 
pacientes beneficiadas e incorporando novo 
recurso tecnológico para o tratamento e rea-
bilitação das usuárias. Mulheres que neces-
sitam de fisioterapia para voltar a realizar as 
atividades básicas do dia a dia têm agora no 
videogame Wii um importante aliado. O equi-
pamento está disponível para uso e beneficia, 
principalmente, as pacientes atendidas pelos 
ambulatórios de mastologia, uroginecologia 
e climatério.

novEMBro aZul
Em 28 de novembro, as 34 Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs) de São Bernardo 
estiveram abertas das 8h às 17h exclusiva-
mente para marcar o Novembro Azul. Todos 
que compareceram foram convidados a 
aferir a pressão arterial e a realizar exame 
de glicemia para diagnóstico de diabetes. 
Também receberam orientações sobre ques-
tões como tabagismo e alcoolismo e foram 
estimulados a fazer o exame para detecção 
do câncer de próstata.

Mais Consultas urolóGiCas
A Secretaria de Saúde de São Bernardo 

ampliou o atendimento em urologia realiza-
do pelo ambulatório do Hospital Anchieta. 
A unidade passou a ofertar maior número 
de novas consultas – de 160 para 220 por 
mês –, destinadas à identificação de casos 
que precisam dos cuidados da especialidade. 

Também inaugurou serviço inédito no muni-
cípio, para pacientes com problemas relacio-
nados à sexualidade. Trata-se do ambulatório 
de andrologia, que começou a atender em 
julho. O foco são pacientes com problemas 
de ereção, ejaculação precoce e queda das 
taxas do hormônio masculino.

pavas CoMplEta 15 anos
O Programa de Atenção à Violência e Abu-

so Sexual (Pavas) de São Bernardo completou 
15 anos de existência e se consolidou como 
referência no acolhimento às vítimas desse 
tipo de crime. Pioneiro na região do ABC, o 
serviço vem sendo usado como modelo para 
a implementação de programas similares em 
outras cidades brasileiras. Também qualifica 
profissionais da saúde e de outras iniciativas 
assistenciais para oferecer atenção huma-
nizada em situações de vulnerabilidade. Os 
atendimentos são feitos no Centro de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher.
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Início do programa “Terceiro Turno”

O Complexo Hospitalar Municipal de São 
Caetano do Sul está sob gestão da Fundação 
do ABC e contempla seis unidades: Hospital 
Infantil e Maternidade Márcia Braido, Hos-
pital Maria Braido, Hospital de Emergências 
Albert Sabin, Hospital São Caetano, Hospital 
Euryclides de Jesus Zerbini e Complexo Mu-
nicipal de Saúde.

Fila ZEro
Com objetivo de zerar as consultas de pa-

cientes em espera de todas as especialidades 
médicas na rede municipal de saúde, a Pre-
feitura de São Caetano do Sul lançou em 7 de 
maio o Programa Fila Zero, que funciona em 
duas vertentes: Mutirões da Saúde e Saúde 
em Movimento.

Ao longo de 2015 foram sete edições, que 
totalizaram mais de 15 mil pacientes benefi-
ciados. Com sede no Hospital São Caetano, 
constaram entre as especialidades oferecidas 
em demanda espontânea Clínica Geral, Fisio-
terapia, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, 
Gastroenterologia, Odontologia, Oftalmolo-
gia, Ortopedia, Sexologia, Urologia e Vascu-
lar. Já as consultas pré-agendadas abrangem 
Cardiologia, Cardiologia Pré-operatório, Der-
matologia, Endocrinologia, Fonoaudiologia, 
Hematologia, Neurologia, Otorrinolaringolo-
gia, Psicologia, Psiquiatria e Reumatologia.

saúdE do HoMEM
Contra o câncer de próstata, foi realiza-

do em São Caetano o Mutirão da Saúde do 
Homem em alusão à campanha ‘Novembro 
Azul’. Foi a sétima edição do Programa Fila 
Zero, que atendeu 2,5 mil moradores em 22 

especialidades médicas (demanda espontâ-
nea e pré-agendamento). Com agenda aberta 
de sexólogos e urologistas, os homens sul-
sancaetanenses deixaram o preconceito de 
lado e optaram pelo bem-estar. Ao todo, 
foram promovidos 426 exames de prevenção 
ao câncer de próstata. Também houve Espaço 
Educativo, em parceria com a Fundação Insti-
tuto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por 
Imagem (Fidi), com minipalestras para escla-
recer questões do universo masculino sobre 
para que serve a próstata, quais as principais 
doenças, exames e tratamentos.

Contra o GlauCoMa
A Secretaria de Saúde de São Caetano 

promoveu em 19 de março, na Unidade de 
Saúde Oftalmológica Dr. Jaime Tavares, um 
dia totalmente dedicado à orientação de 

moradores contra o glaucoma. A atividade 
contou com café da manhã e distribuição de 
materiais informativos.

ControlE dE aCEsso
Em mais uma iniciativa buscando o bem-

estar da população, São Caetano aprimorou o 
controle de acesso de todo o Complexo Hos-
pitalar Municipal. A modernização do sistema 
visou garantir o conforto e a segurança dos 
pacientes. A novidade foi a confecção de um 
adesivo para cada acompanhante ou visitante 
do complexo, que se soma ao crachá de iden-
tificação. Nele constam a data e o horário da 
chegada da pessoa à recepção. Além disso, o 
adesivo é marcado com a cor correspondente 
ao andar a ser visitado – nome e documentos 
pessoais também são solicitados para cadas-
tro informatizado.

complexo Hospitalar de são caetano do sul

Controle de acesso

Mutirão no ‘Outubro Rosa’
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Orientação sobre glaucomaPrograma Fila Zero

461.821 474.808 451.236 539.981466.622

93.966 146.312 174.574 278.157206.914

11.408 11.032 8.041 11.13913.616

10.079 12.423 12.594 18.93917.712

68.504 84.548 88.178 140.271114.628

CarrEta dE MaMoGraFia
São Caetano recebeu em 2015 a carreta 

itinerante do Programa Mulheres de Peito, 
da Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo. O veículo realiza exames preventi-
vos ao câncer de mama e ficou estaciona-
do em frente ao Teatro Santos Dumont. A 
carreta conta com salas para mamógrafo e 
para tratamento de imagem de radiografia 
computadorizada, com capacidade diária de 
atendimento de até 50 pacientes.

sipat são CaEtano
O Serviço Especializado de Segurança e 

Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação 
do ABC e a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) do Complexo Hospita-
lar Municipal de São Caetano organizaram 
de 10 a 14 de agosto a segunda edição da 
SIPAT - Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho. Voltado à orientação 
sobre prevenção de doenças ocupacionais e 
acidentes de trabalho, o evento na Associa-
ção Paulista de Medicina de São Caetano re-
cebeu ao longo da semana 440 funcionários 
do complexo, que puderam participar de 20 
palestras – sendo 4 por dia.

tErCEiro turno
Teve início em 2015 o Programa Tercei-

ro Turno da Secretaria de Saúde da Prefei-
tura de São Caetano, que amplia o horário 
de funcionamento de Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) até às 23h. Dentro do novo 
conceito de gestão da municipalidade, a 
iniciativa integra o eixo estratégico Saudá-
vel e Ativa. Em julho, a primeira unidade a 
receber o Programa foi a UBS Nair Spina 
Benedicts. Em setembro, o segundo equipa-
mento contemplado foi o Centro Policlínico 
Gentil Rstom.

outuBro rosa
Mais de 3 mil moradoras foram atendidas 

em 22 especialidades médicas no Mutirão 
da Saúde da Mulher em alusão ao ‘Outubro 
Rosa’ e sexta edição mensal do Programa 
Fila Zero, da Prefeitura de São Caetano. A 
ação ocorreu em 17 de outubro no Hospi-
tal São Caetano, com objetivo de trabalhar 
a prevenção dos diversos tipos de cânceres 
femininos.

Atuaram no Outubro Rosa mais de 40 
médicos, com o apoio de especialistas, 
auxiliares e técnicos do Instituto Paulista 
de Enfermagem. Foram oferecidas afe-
rições de pressão arterial e glicemia. A 
Ouvidoria da Saúde e as Unidades Móveis 
de Odontologia e de Oftalmologia do Saú-
de em Movimento, vertente do Fila Zero, 
também estiveram no evento, prestando 
consultas, exames e triagens.

Carreta do Programa Mulheres de Peito

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
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Cirurgia para troca de sexo

14º aniversário do HEMC

234.217 206.988 180.519 191.130190.817

1.203.979 1.096.686 988.661 1.001.057969.776

15.682 14.905 15.076 15.09914.711

14.574 13.780 13.044 11.62911.388

120.209 123.541 132.623 171.615164.484

Maior unidade hospitalar do Grande ABC, o 
Hospital Estadual Mário Covas de Santo André 
conta com mais de 300 leitos, 13 salas cirúr-
gicas e 1.800 colaboradores. Hospital-escola 
da Faculdade de Medicina do ABC, a unidade 
ocupa lugar de destaque no sistema público 
de Saúde da região do ABC pela estrutura, vo-
lume de atendimento e foco na assistência de 
alta complexidade.

troCa dE sExo
Em 2015, o Hospital Estadual Mário Covas 

foi definido pela Secretaria de Estado da Saú-
de como centro referenciado para realização de 
cirurgias de troca de sexo. Conhecido tecni-
camente como redesignação sexual, o proce-
dimento é destinado à população transgênero 
atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
A primeira intervenção na unidade ocorreu em 
6 de maio. Os trabalhos são coordenados pela 
disciplina de Urologia da Faculdade de Medi-
cina do ABC, em conjunto com o Centro de 
Referência e Treinamento DST/AIDS-SP.

aMiGo do MEio aMBiEntE
O HEMC recebeu três menções honrosas 

do Prêmio Amigo do Meio Ambiente – inicia-
tiva da Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo, que em 2015 chegou à oitava edição. A 
entrega da premiação ocorreu dias 1º e 2 de 
setembro, no Hospital Sírio Libanês.

doação dE órGãos
Conscientizar as pessoas sobre a importân-

cia da doação de órgãos e incentivar a postura 
proativa dos familiares foi o objetivo do “Se-
tembro Verde” – mês da doação de órgãos. 
A fim de contribuir nesse esforço, o HEMC 

esteve empenhado na divulgação do “Setem-
bro Verde” para as cerca de 5 mil pessoas que 
circulam pela instituição todos os dias.

novos lEitos dE uti
O HEMC ganhou em 2015 mais 10 leitos de 

UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para interna-
ção de adultos. O investimento da Secretaria de 
Estado da Saúde foi de R$ 3 milhões e também 
contemplou o setor de emergência, no terceiro 
andar, que foi modernizado e recebeu sistema 
de climatização e ar-condicionado – que até en-
tão não estava disponível no espaço.

14º anivErsário
A Câmara de Santo André promoveu em 18 

de novembro sessão solene em comemoração 

ao 14º aniversário do Hospital Estadual Mário 
Covas. O vereador Carlos Ferreira (PDT) pre-
sidiu a sessão, compondo a mesa diretora ao 
lado do superintendente do HEMC, Dr. Desiré 
Carlos Callegari, entre outras autoridades.

Mostra dE artEs
Profissionais da Psiquiatria, Enfermagem e 

Terapia Ocupacional do Hospital Estadual Mário 
Covas promoveram em 26 de novembro a “VII 
Mostra de Artes - Expressão de Potencialidades 
Humanas”. Composta por trabalhos de pacien-
tes da Clínica Psiquiátrica do HEMC, a atividade 
contou com programação cultural e atividades 
para integração de pacientes e familiares.

orQuEstra sinFÔniCa
Em 9 de dezembro, a Orquestra Sinfônica 

de Santo André (OSSA) se apresentou no Hos-
pital Estadual Mário Covas. A iniciativa inédita 
encerrou a temporada de concertos do Con-
versando sobre Música, programa pelo qual 
maestro e público interagem sobre o universo 
da música instrumental.

‘Amigo do Meio Ambiente’

Hospital estadual mário covas
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amBulatório médico de especialidades de mauá

O Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) de Mauá é referência para atendimento 
médico de média complexidade à população 
da microrregião do Grande ABC composta 
pelos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra, além de também aten-
der aos municípios de Santo André, São Ber-
nardo, São Caetano e Diadema.

O equipamento da Secretaria de Estado da 
Saúde funciona em prédio com dois pavimen-
tos e um anexo operacional, totalizando 3.200 
metros quadrados de área construída. A uni-
dade conta com 17 consultórios médicos e 4 
não médicos, 2 salas de curativo, laboratório 
clínico, 6 salas de espera, sala de observação, 
4 salas de exames de métodos diagnósticos, 
posto de enfermagem e Central de Material e 
Esterilização (CME), entre outros espaços.

Localizado na região central de Mauá, o 
AME tem fácil acesso via transporte público 
viário ou trem, com várias estações de em-
barque e desembarque nas proximidades.

O quadro de especialidades médicas do AME 
Mauá conta com as áreas de alergologia, neu-
rologia, cardiologia, oftalmologia, dermatologia, 
ortopedia, endocrinologia, urologia, gastroclínica 
e nefrologia. As áreas não médicas atendidas são 
enfermagem, psicologia e fisioterapia. A unidade 
também realiza pequenas cirurgias ambulatoriais, 
assim como exames de diagnóstico e terapia, en-
tre os quais endoscopia, ecodopplercardiograma, 
eletrocardiograma, eletroneuromiografia, teste 
ergométrico, holter, MAPA, eletroencefalografia, 
urodinâmica, ultrassonografia simples e com do-
ppler, tomografia de coerência óptica, retinogra-
fia, topografia, microscopia especular de córnea, 
angiofluoresceinografia, biometria e campimetria 
computadorizada.

BiossEGurança
Os colaboradores do Ambulatório Médico 

de Especialidades de Mauá participaram entre 
15 e 26 de junho de ciclo de palestras sobre 
biossegurança. A iniciativa é do Programa de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da Funda-
ção do ABC, por meio do Serviço Especializado 
de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), 
que utiliza bibliografia baseada nas normatiza-
ções da Agencia Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA) e do Ministério do Trabalho e 
Emprego (Norma Regulamentadora nº 32).

O treinamento ocorreu nas próprias ins-
talações do AME Mauá e destacou temas 
como “Proteção Respiratória contra Agentes 
Biológicos” e “Prevenção de Acidentes com 
Materiais Perfurocortantes”.

GErEnCiaMEnto dE rEsíduos
De 18 a 29 de maio, o tema em desta-

que no AME Mauá foi “Gerenciamento de 
Resíduos”. O treinamento teve por objetivo 
minimizar a geração de resíduos e capacitar 
os colaboradores para o manejo seguro e efi-

ciente, visando à proteção dos trabalhadores, 
preservação da saúde, dos recursos naturais 
e do meio ambiente.

Segundo a Comissão de Gerenciamento 
de Resíduos do AME Mauá – responsável 
pela capacitação –, a gestão dos resíduos 
hospitalares deve ser bastante cautelosa e 
detalhada, pois representa grande risco para 
a saúde humana e para o meio ambiente caso 
seja feita de maneira incorreta.

Unidade é referência regional

Gerenciamento de resíduos

Palestras sobre biossegurança

- 46.803 53.064 58.98661.632

- 82.875 66.072 116.486130.250

- 1.266 1.362 3.2672.491

- - - --

- 6.381 7.153 9.6469.078
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Unidade é gerida pela FUABC desde 2009

Referência para média complexidade

118.331 119.943 115.788129.820111.860

275.247 231.834 224.992 271.619244.719

3.516 4.050 4.370 4.6833.821

- - - --

14.559 15.179 16.232 18.81318.208

Campanha cardiovascular

Inaugurado em agosto de 2009 pelo 
Governo do Estado, o AME - Ambulatório 
Médico de Especialidades de Praia Grande 
está sob gestão da Fundação do ABC desde 
o primeiro dia de funcionamento. Instalada 
na Vila Mirim, a unidade é referência em 
serviços de média complexidade para sete 
municípios no Litoral Sul, beneficiando cer-
ca de 1 milhão de moradores.

O AME-PG realiza anualmente diversos 
treinamentos, capacitações e atividades de 
integração direcionadas aos funcionários. 
Trata-se de esforço coletivo, cujo objetivo é 
o aprimoramento profissional permanente e a 
manutenção do clima organizacional favorá-
vel, que refletem diretamente na melhoria do 
atendimento aos usuários.

A unidade em Praia Grande conta com 
mais de 20 especialidades à disposição da 
população e cerca de 20 tipos de exames, 
além de pequenas cirurgias. Também oferece 
serviço ambulatorial composto por primeira 
consulta, interconsulta, retornos, procedi-
mentos terapêuticos não médicos, cirurgias 
ambulatoriais e SADT - Serviço de Apoio 
Diagnóstico e Terapêutico interno e externo.

Os AMEs foram instituídos pelo Estado em 
2007 com objetivo de agilizar o atendimento, 
concentrando em um único dia consultas, 
exames e retorno com o médico. Quando há 
necessidade de tratamento especializado, o 
paciente é encaminhado na mesma data.

Em 2015, o Ambulatório Médico de Es-
pecialidades de Praia Grande realizou mais 
de 115 mil consultas e atendimentos, além 
de 271,6 mil exames e procedimentos e 
4.683 cirurgias.

CaMpanHa CardiovasCular
O AME-PG organizou em setembro a 

“Campanha de Combate às Doenças Cardio-
vasculares”. Iniciativa da Diretoria Técnica, 
Equipe de Enfermagem e Educação Continu-
ada, a ação buscou orientar e conscientizar os 
funcionários da unidade sobre a importância 
da prevenção e os principais cuidados com 
os fatores de risco.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 
as doenças cardiovasculares figuram entre as 
principais causas de óbito no mundo. O Bra-
sil atualmente é um dos campeões de morte 
cardiovascular – e mais de 25% dessas mor-
tes ocorrem em indivíduos de meia-idade, no 
auge da idade produtiva para o país.

Em vista deste cenário alarmante, o AME 
Praia Grande mobilizou seus colaboradores, 
distribuiu panfletos informativos e procurou 
abordar de forma simples e objetiva as prin-
cipais doenças cardiovasculares e a necessi-
dade da adoção de hábitos de vida saudáveis, 
como alimentação balanceada, prática de ati-
vidades físicas regulares, controle da pressão 

arterial, diabetes e do colesterol, além ficar 
longe do cigarro e evitar bebidas alcoólicas 
em excesso.

“A iniciativa foi um sucesso e trouxe 
grande incentivo aos nossos colaboradores. 
A conclusão de toda a equipe é que peque-
nos gestos podem gerar grandes resultados”, 
resume o superintendente do AME Praia 
Grande, Cassio Lopes, que solicitou a con-
fecção de banners com o conteúdo da cam-
panha para colocação nas salas de espera 
da unidade, a fim de expandir o trabalho de 
conscientização e atingir também pacientes 
e acompanhantes.

amBulatório médico de especialidades de praia Grande
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Atendimento humanizado

Unidade conta com exames de ponta

50.315 76.457 91.252 100.46697.633

62.691 111.130 76.951 100.65992.153

2.716 3.464 4.121 5.8805.082

- - - --

9.826 10.861 11.875 14.50514.378

Kids Day

Gerido pela Fundação do ABC desde a 
inauguração em 2010, o Ambulatório Médi-
co de Especialidades (AME) de Santo André 
oferece 17 especialidades, 22 tipos de exa-
mes e Hospital-Dia para cirurgias de baixa 
e média complexidade. O centro cirúrgico 
ocupa todo o quarto andar, reunindo três 
salas de cirurgia, duas salas de observação 
(masculino e feminino) com seis leitos cada 
e sala de observação rápida para procedi-
mentos oftalmológicos, além da CME (Cen-
tral de Materiais e Esterilização).

Ao todo são 19 consultórios e mais de 
26 salas de apoio para o atendimento de 
especialidades como cardiologia, ortope-
dia, mastologia, oftalmologia, otorrinola-
ringologia, ginecologia, endocrinologia, 
dermatologia, anestesiologia, gastroente-
rologia, proctologia e urologia, além das 
áreas de cirurgia vascular, cirurgia geral e 
cirurgia plástica.

Outro destaque da unidade é o Centro 
de Reabilitação para atendimentos em fi-
sioterapia e nutrição. O equipamento de 
saúde também conta com salas de coleta 
para exames laboratoriais e realiza exames 
de tomografia, raio-x, mamografia, densi-
tometria óssea, prova de função pulmonar, 
ultrassonografia, colposcopia, colonos-
copia, endoscopia, audiometria, eletro-
encefalograma, ecodopplercardiograma/
vascular, mapa, holter, teste ergométrico, 
nasofibroscopia, retinografia, paquimetria, 
topografia e biometria.

Instalado em área de 5,2 mil metros 
quadrados, o prédio de 6 pavimentos – 
sendo o térreo e mais cinco andares – está 
localizado na Vila Luzita e foi cedido pela 

Prefeitura, que também arcou com in-
vestimentos em obras e manutenção. Ao 
Governo do Estado coube equipar todo o 
complexo, assim como repassar o custeio 
mensal. A gerência clínica-administrativa 
está a cargo da Fundação do ABC, que tam-
bém é parceira do Estado de São Paulo em 
outras unidades de saúde, como nos AMEs 
de Mauá e de Praia Grande, assim como no 
Hospital Estadual Mário Covas.

Kids daY
O Ambulatório Médico de Especialidades 

de Santo André organizou em 9 de outubro o 
evento “Kids Day: Hoje eu vou trabalhar com 
você”. A ação em comemoração ao Dia das 
Crianças teve como proposta abrir as portas 
da unidade para filhos de colaboradores, na 
faixa etária de 5 a 14 anos, permitindo que 
conhecessem as instalações, a rotina pro-
fissional e os colegas de trabalho dos pais, 
além de poderem ajudar em tarefas prepara-
das para a visita.

Entre os objetivos da iniciativa estiveram 

desmistificar a ideia de que um hospital é 
local onde só há doenças e tristezas, au-
mentar o vínculo entre pais e filhos e propor 
novas áreas de conhecimento aos pequenos. 
Durante toda a visita, o colaborador mirim 
passou por diferentes estações de trabalho, 
onde os profissionais do AME explicaram 
de forma didática as atribuições, passaram 
instruções sobre o tipo de serviço e a impor-
tância de cada atividade realizada.

amBulatório médico de especialidades de santo andré
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Composto pelo Hospital Municipal Irmã 
Dulce, Pronto-Socorro Central e Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Dr. Charles Antunes 
Bechara, o Complexo de Saúde Irmã Dulce de 
Praia Grande respondeu em 2015 pela reali-
zação de mais de 425 mil consultas e aten-
dimentos, 535 mil exames e procedimentos, 
além de 4.722 cirurgias e 9.940 internações.

núMEros E CrEsCiMEnto
O Hospital Municipal Irmã Dulce registrou 

grande movimento em 2015, especialmente 
para cirurgias, internações, partos e exames. 
Dados do Serviço de Arquivo Médico e Esta-
tísticas (SAME) da unidade apontam 9.940 
internações no ano, sendo a maioria nas es-
pecialidades de Obstetrícia e Ortopedia. As 
mesmas áreas se destacaram entre as 4.722 
cirurgias realizadas em 2015.

Apontado como uma das principais refe-
rências de serviços de saúde para a popula-
ção da Baixada Santista, em 2014, o Com-
plexo de Saúde Irmã Dulce foi responsável 
por quase 50% da demanda da região para os 
serviços regulados pela Central de Vagas do 
Estado. Em 2015, o levantamento aponta que 

o quadro praticamente acompanhou a mesma 
tendência do ano anterior.

A ocupação de leitos hospitalares para ges-
tantes em 2015 foi responsável por quase 30% 
das internações, seguida pelos casos de trauma-
tismos e fraturas, que consumiram em torno de 
15% dos leitos. Das 9.940 internações, 2.785 
foram para a especialidade de Obstetrícia e 1.464 
para atendimentos de Ortopedia e Traumatologia.

As cirurgias emergenciais e eletivas tam-
bém registraram números expressivos. Dos 
4.722 procedimentos cirúrgicos realizados em 
2015 no hospital municipal, 1.559 foram ele-
tivos. Foram 3.163 cirurgias emergenciais, o 
que representou quase 67% do total. Os aten-
dimentos incluem pacientes de Praia Grande e 
de outros municípios da região.

O Hospital Municipal Irmã Dulce conta com 
219 leitos, sendo 84 regulados pelo Estado e 
135 de responsabilidade do município. A UPA 
realizou 174.347 atendimentos durante 2015 
nas especialidades de Clínica Médica, Pe-
diatria e Bucomaxilo. O PS Central registrou 
234.868 atendimentos nas especialidades de 
Clínica Médica, Cirurgia Geral, Gineco/Obs-
tetrícia, Ortopedia/Trauma e Bucomaxilo. O 

Refeitório varia cardápio dos funcionários

Ambulatório de Especialidades Cirúrgicas do 
hospital fechou o ano com 16.030 atendimen-
tos. Na Maternidade do Irmã Dulce ocorreram 
2.948 partos – 65% partos normais.

tEstE do pEZinHo
Realizada em todos os bebês nascidos na 

Maternidade do Hospital Municipal Irmã Dulce 
de Praia Grande, a Triagem Neonatal – mais 
conhecida como Teste do Pezinho – foi tema 
de atualização ministrada pelo enfermeiro 
Thiago Santos Rosário, da APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São 
Paulo. A capacitação técnica ocorreu dias 27 
e 28 de janeiro, em dois horários, envolven-
do profissionais do hospital responsáveis pela 
coleta do exame.

oFiCina dE artEsanato
Pacientes do Hospital Municipal Irmã 

Dulce e seus familiares tiveram experiência 
diferente em 19 de março. Em parceria com 
voluntárias, a unidade promoveu oficina de 
artesanato. O tema central das atividades foi 
a Páscoa e outras iniciativas desse tipo ocor-
reram ao longo de 2015. O principal objetivo 
da oficina foi proporcionar momentos de des-
contração aos usuários, com envolvimento da 
equipe multidisciplinar.

Cardápio variado
O refeitório do Hospital Municipal Irmã Dul-

ce inovou seu cardápio, oferecendo comidas tí-
picas de diferentes países e culturas para acom-
panhantes e funcionários. A cada dois meses, a 
Unidade de Nutrição e Dietética do hospital dis-
ponibiliza um novo menu, que além de todos os 
ingredientes característicos, também traz músi-

complexo de saúde irmã dulce

Mortalidade infantil cai em PG

Teste do Pezinho
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148.824 359.256 449.531 425.247461.357

338.259 467.425 538.770 535.543539.965

4.302 4.698 4.610 4.7224.766

9.836 9.776 9.502 9.9409.732

73.576 106.794 110.185 82.451134.712

ca e decoração com temas pertinentes. Receitas 
portuguesas, por exemplo, foram as primeiras a 
serem utilizadas, em 9 de abril.

rEspiração EM prEMaturos
Profissionais que atuam na Unidade de Te-

rapia Intensiva (UTI) Neonatal e UTI Pediátrica 
do Hospital Irmã Dulce participaram em 7 de 
abril de videoconferência sobre procedimentos 
que corrigem anormalidades que acometem 
o aparelho respiratório em recém-nascidos, 
principalmente prematuros. A Ventilação de 
Alta Frequência Oscilatória (VAFO) visa esta-
bilizar a respiração de bebês frequentemente 
diagnosticados com Síndrome do Desconforto 
Respiratório Agudo (SDRA) em quadro inicial 
mais frágil. A técnica é fundamental para res-
gatar a qualidade pulmonar em bebês que nas-
ceram antes do período gestacional ideal.

Espaço dE ConForto
Foi inaugurado em 11 de agosto, no Com-

plexo de Saúde Irmã Dulce de Praia Grande, 
um local para entretenimento e conforto de 
funcionários, que recebeu o nome “Espaço 
Carminha”. As novas dependências são uti-
lizadas pelas equipes nos intervalos de refei-
ções e em plantões do Hospital Municipal e do 
Pronto-Socorro Central. Salas de TV, internet, 
café, biblioteca e sala de estudos integram a 
unidade, cujo nome homenageia a voluntária 
Carmen Sylvia Gomes Correia, carinhosamen-
te chamada de Carminha, que integra o Grupo 
Feliz – composto por quase 30 pessoas e que 
realiza atividades filantrópicas no complexo.

Em meados de outubro, os funcionários 
da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Char-
les Antunes Bechara, no bairro Samambaia, 
também passaram a contar com espaço para 
conforto e entretenimento.

alErta Contra o ‘aEdEs’
O alerta para observação de sintomas de 

doenças causadas pelo mosquito Aedes ae-
gypti foi a pauta de treinamento realizado dias 
8 e 9 de dezembro, no anfiteatro do Hospital 
Municipal Irmã Dulce de Praia Grande. A ca-
pacitação reuniu profissionais de saúde que 
atuam na rede básica, da Secretaria de Saúde 
Pública (Sesap), e equipes do Pronto-Socorro 
Central, UPA e Hospital Municipal. O objetivo 
foi ressaltar os relatos e sintomas, assim como 
a importância de orientar pacientes para que 
não favoreçam a proliferação de criadouros.

QuEda da MortalidadE inFantil
O estímulo ao aleitamento materno e ao 

parto natural estão entre as ações desenvol-
vidas pelo Hospital Municipal Irmã Dulce de 
Praia Grande na atenção materno-infantil, que 
colaboraram para a significativa redução do 
índice de mortalidade infantil. Em 2014, Praia 
Grande registrou a taxa de 12 mortes para cada 
1.000 crianças nascidas vivas, uma redução de 

17,25% se comparada à taxa do ano anterior, 
de 14,5. O material do Departamento Regional 
de Saúde (DRS-IV) foi apresentado em 2015, 
durante reunião com integrantes do Colegiado 
Intergestor de Saúde Regional da Baixada.

satisFação dos usuários
Apesar da grande demanda por atendi-

mento médico nas unidades do Complexo de 
Saúde Irmã Dulce de Praia Grande, o nível de 
satisfação dos pacientes supera 80% em mui-
tos serviços. Os dados são obtidos por meio 
de pesquisas realizadas na UPA Samambaia, 
assim como no PS Central e no próprio Hospi-
tal Municipal Irmã Dulce. As entrevistas ocor-
rem mensalmente e avaliam os serviços ofe-
recidos de forma qualitativa nas três unidades 
hospitalares, com foco no nível de satisfação 

de pacientes internados ou em atendimento, 
considerando aspectos como conduta médica 
e de profissionais de enfermagem, tempo de 
espera, recomendação do atendimento para 
outras pessoas, entre outros itens.

salvaMEnto dE aFoGados
Pela primeira vez, profissionais de saúde 

que atuam em pronto-socorros de Praia Gran-
de participaram de treinamento para reanima-
ção cardiopulmonar de afogados com equipes 
do Corpo de Bombeiros. A capacitação ocor-
reu em novembro para enfermeiros e auxiliares 
da Secretaria de Saúde Pública (Sesap), assim 
como integrantes do Complexo de Saúde Irmã 
Dulce. As aulas teóricas e práticas foram rea-
lizadas dias 26 e 27, no Posto de Bombeiros 
Marítimo e na praia do bairro Mirim.

Oficina de artesanatoCresce índice de internações

Hospital DiaPalestras contra a dengue

Respiração em prematurosSalvamento de afogados
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A Prefeitura de Mauá assinou em 2015 
novo contrato com a Fundação ABC para ope-
racionalização de todos os equipamentos de 
saúde da cidade, dando origem ao Complexo 
de Saúde de Mauá (COSAM). A facilidade ad-
ministrativa da Organização Social de Saúde 
possibilita mais agilidade em muitas ações, 
que são mais burocráticas quando geridas di-
retamente pelo poder público. Anteriormente 
existiam dois contratos com a FUABC, sendo 
um específico para o Hospital Nardini e outro 
para alguns equipamentos da rede.

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini 
é considerado o principal equipamento hospi-
talar para atendimento do SUS em Mauá, refe-
rência regional também para os municípios de 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

CaMpanHa do aGasalHo
Organizada em parceria com a Associação 

de Voluntários Calor Humano, a campanha do 
agasalho do Nardini em 2015 recebeu 1.446 
itens como casacos, calças, camisetas e tênis 
entre os dias 30 de abril e 26 de junho. O mon-
tante, que passou por triagem e higienização, 
foi destinado a pacientes e acompanhantes 
que vivem em situação de vulnerabilidade so-
cial e passam por dificuldades durante a esta-
ção mais fria do ano.

Hospitais saudávEis
Assim como em 2014, o Nardini foi premiado 

no Seminário Hospitais Saudáveis, organizado 
anualmente pela Rede Global Hospitais Verdes e 
Saudáveis. A premiação reconheceu os benefí-
cios da substituição de produto químico utiliza-
do na desinfecção de aparelhos do ambulatório 
e também de materiais da Central de Materiais 

Esterilizados. A troca reduziu o risco ocupacio-
nal aos trabalhadores, trouxe mais segurança ao 
paciente e estimulou economia financeira da 
instituição. Menção honrosa também foi recebi-
da pela participação no Prêmio Amigo do Meio 
Ambiente 2015, do Governo do Estado, a partir 
do envio do projeto de gestão e gerenciamento 
de resíduos químicos perigosos.

apurasus
O Hospital Nardini foi o primeiro hospital 

municipal do país a receber treinamento para 
utilização do APURASUS, ferramenta gratui-
ta que auxilia na tomada de decisões quanto 
ao uso de recursos públicos. Trata-se de um 
sistema de informação desenvolvido pelo Mi-
nistério da Saúde para auxiliar no processo de 
apuração e gestão de custos no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde.

prêMio BasF
O Nardini foi um dos vencedores do progra-

ma Connected To Care, promovido pela indús-
tria química alemã BASF. O projeto do hospital 

propõe a geração de energia inteligente a partir 
da instalação de turbinas – espécie de moi-
nhos – na tubulação de esgoto. O objetivo é 
prover fonte de energia elétrica alternativa para 
o abastecimento da unidade.

outuBro rosa
A ação de Outubro Rosa teve ampla reper-

cussão entre os trabalhadores do Hospital Nar-
dini. Ao todo, 200 funcionários participaram da 
atividade realizada dias 26 e 27 no auditório, 
nos plantões diurnos e noturnos, sendo 95% 
mulheres. A proposta foi baseada em orienta-
ções e na exibição de vídeos e animações pro-
duzidos pelo Ministério da Saúde com foco na 
prevenção do câncer de mama e identificação 
dos primeiros sintomas da doença. 

Campanha do Agasalho

Sistema APURASUS

Outubro Rosa

294.892 135.395 94.041 99.258100.180

375.995 358.998 292.680 434.422378.305

2.367 2.209 2.455 3.4124.550

12.534 11.427 10.184 10.78810.683

40.199 56.187 60.799 143.25969.722

Hospital de clÍnicas dr. radamés nardini

*Valor relativo ao Complexo 
de Saúde de Mauá (COSAM)
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Inaugurado em agosto de 2008 pela Pre-
feitura de Santo André e gerido desde o início 
pela Fundação do ABC, o Hospital da Mulher 
Maria José dos Santos Stein é considerado 
hoje o maior centro de referência em saúde da 
mulher da região do ABC, com atendimento 
qualificado, equipamentos modernos e profis-
sionais especializados.

Instalado no Parque Novo Oratório, em área 
construída de mais de 7 mil metros quadrados, 
o hospital responde por 100% dos partos da 
cidade realizados via Sistema Único de Saúde. 
Oferece mais de 6 mil exames mensais e pos-
sui 113 leitos.

CEntro dE parto norMal
Em 2015, o Hospital da Mulher entregou à 

população o novo Centro de Parto Normal. Com 
investimentos da Prefeitura de Santo André e do 
Ministério da Saúde, o espaço conta com estru-
tura física e tecnológica projetadas para propor-
cionar maior segurança, conforto, aconchego e 
privacidade às mães, bebês e às famílias.

aMiGo da MulHEr
O Hospital da Mulher “Maria José dos 

Santos Stein”, em Santo André, foi o único 
equipamento em todo Estado de São Paulo a 
receber em 2015 o Prêmio Dr. Pinotti - Hos-
pital Amigo da Mulher, cuja entrega ocorreu 
em 27 de maio. Trata-se de reconhecimento 
da Câmara dos Deputados, concedido às insti-
tuições com atuação destacada na promoção, 
acesso e qualificação dos serviços de saúde 
da mulher.

sElo dE sustEntaBilidadE
Em 10 de junho, o Hospital da Mulher re-

cebeu o certificado Selo Verde de Pró-Susten-
tabilidade da Ecologia Humana e do Planeta. 
O prêmio foi entregue durante a 7ª edição do 
Programa Benchmarking Ambiental Brasilei-
ro em reconhecimento a trabalho sustentável 
desenvolvido pela Central de Esterilização de 
Materiais do hospital.

traBalHo EM EQuipE
O setor de Gestão de Pessoas do Hospital 

da Mulher promoveu até 30 de junho treina-
mento sobre “Trabalho em Equipe”. A capa-
citação envolveu todas as áreas da instituição 
e esteve sob responsabilidade de Suely Silva 
e Yukio Yoshimura. O objetivo foi destacar a 
importância do trabalho em equipe visando 
melhorar o relacionamento interpessoal no 
ambiente de trabalho.

alEitaMEnto MatErno
A Semana Mundial de Aleitamento Materno 

(SMAM) faz parte da história mundial focada 

na sobrevivência, proteção e desenvolvimen-
to da criança. Em 2015, o Hospital da Mulher 
de Santo André contou com programação 
especial pautada no tema “Amamentação e 
trabalho: para dar certo, o compromisso é de 
todos!”. As atividades ocorreram na primeira 
semana de agosto e envolveram a entrega de 
uma cartilha explicativa e de apoio ao aleita-
mento materno nos estabelecimentos comer-
ciais no entorno do hospital.

outuBro rosa
Durante o movimento mundial Outubro 

Rosa, desde o início do mês o Hospital da Mu-
lher iluminou sua fachada com a cor da cam-
panha. Além disso, a unidade promoveu em 20 
de outubro palestras gratuitas sobre câncer de 
mama. Aberta à comunidade, a atividade teve 
participação de colaboradores e usuários do 
serviço de saúde. O objetivo foi apresentar e 
discutir as principais medidas de prevenção e 
controle da doença.

Selo de Sustentabilidade

Trabalho em equipe

105.901 118.248 115.464 146.056136.446

125.193 129.298 133.741 129.525120.930

1.357 1.253 1.322 1.2541.228

6.212 6.561 6.906 6.9136.795

3643

30.004

4.088 4.180 4.3144.270

34.623 35.913 39.24940.751

Hospital da mulHer de santo andré
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Semana de Higiene das Mãos

Outubro Rosa

- - - - 91.656

373- - - -

- - - - 744

- - - - 19.090

Reunião da CIPA

Com quase 50 anos dedicados ao ensino, 
pesquisa e assistência à saúde, a Fundação 
do ABC expandiu fronteiras e deu início em 
julho de 2014 à gestão plena do Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas II do Guarujá – hos-
pital estadual especializado no atendimento 
de doenças infecciosas e parasitárias. O equi-
pamento conta com total de 46 leitos – 33 
leitos de enfermaria e 13 de Terapia Intensiva 
(UTI). A unidade recebe pacientes encami-
nhados de hospitais dos nove municípios que 
integram a Baixada Santista para o cuidado de 
diferentes doenças infectocontagiosas, entre 
as principais HIV/Aids, tuberculose, leptospi-
rose, meningites meningocócicas, complica-
ções por gripe e hepatites. No verão, uma das 
maiores preocupações é a dengue.

O Emílio Ribas II funciona 24 horas por dia 
ininterruptamente e conta com cerca de 200 
colaboradores. Além do atendimento médico 
e de enfermagem, também estão disponíveis 
exames laboratoriais e de imagem, como 
raio-x, ultrassonografia e endoscopia. Os pa-
cientes são atendidos mediante encaminha-
mento coordenado pela Central de Regulação 
de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS), do 
Governo do Estado.

Entre os destaques de 2015 estão a reforma 
da UTI com ampliação dos leitos de isolamen-
to, readequação do sistema de ar-condiciona-
do e adaptações estruturais, entre outros.

prEvEnção dE aCidEntEs
O Instituto de Infectologia Emílio Ribas II 

realizou em 14 de janeiro a primeira reunião 
ordinária da CIPA - Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes. Além de possibilitar a 
troca de informações e maior integração entre 

os membros, o encontro serviu para discus-
sões acerca da Semana Interna de Prevenção 
a Acidentes e Meio Ambiente – a SIPATMA, 
cuja primeira edição ocorreu entre os dias 14 
e 18 de setembro.

ação Contra dEnGuE
Em 31 de março, o ERII organizou encon-

tro sobre dengue destinado a equipes de as-
sistência externa, que contou com represen-
tantes dos nove municípios que compõem a 
Baixada Santista. Com 100% das vagas pre-
enchidas e grande repercussão, outras duas 
edições foram programadas – dias 7 e 8 de 
abril –, a fim de contemplar o maior número 
possível de profissionais. O objetivo foi am-
pliar a integração entre municípios e Governo 
do Estado e fortalecer toda a rede de atenção 
da região, tendo em vista que somente entre 
janeiro e março foram registradas 34 interna-
ções por dengue no ERII.

HiGiEnE das Mãos
A primeira edição da “Semana de Higiene 

de Mãos” no ERII ocorreu de 19 a 22 de maio, 
organizada pelo Serviço de Controle de Infec-

ção Hospitalar (SCIH). O tema escolhido foi “A 
prevenção das infecções está em suas mãos” 
– reforçando o ato como medida primária efe-
tiva no controle das chamadas Infecções Rela-
cionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

aZul E rosa
Toda a equipe de colaboradores esteve en-

volvida no “Novembro Azul” – mês de cons-
cientização sobre saúde masculina, com foco 
principal na prevenção do câncer de próstata. 
No mês anterior, o ERII já havia participado do 
movimento mundial “Outubro Rosa”, quando o 
centro dos trabalhos foi a prevenção e o diag-
nóstico precoce do câncer de mama. 

instituto de infectoloGia emÍlio riBas ii – Guarujá
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- - - - 38.433

- - - - 28.688

- - - - 1.755

- - - - 5.725

- - - -

- - - -

2.333

59.557

Plantio de mudas

Campanha contra o HIV

O Hospital Estadual de Francisco Morato 
“Prof. Carlos da Silva Lacaz” conta hoje com 
aproximadamente 460 funcionários diretos e 
cerca de 240 colaboradores terceirizados. Dis-
põe de 109 leitos – sendo 29 de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). É um hospital regional 
de Atenção Secundária, de “porta fechada”, 
que integra o Sistema Único de Saúde (SUS) 
por meio de sistema de referência e contra re-
ferência controlado pela Central de Regulação 
de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS), do 
Governo do Estado.

O corpo clínico é composto por equipes de 
Clínica Médica, UTI, Emergência, Cirurgia Geral, 
Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, UTI Pediá-
trica, UTI Neonatal, Cirurgia Pediátrica e Anes-
tesiologia. Na área de diagnóstico por imagem 
estão disponíveis exames de raio-x, tomografia 
computadorizada, mamografia, ultrassonografia 
geral e com doppler. Também constam serviços 
de endoscopia e colonoscopia, ecocardiografia, 
fisioterapia, fonoaudiologia, nefrologia e diálise 
de urgência, assim como avaliação oftalmológi-
ca de recém-nascidos.

rEativação da CME
O HEFM reativou em 20 de maio a Central 

de Material e Esterilização (CME). Até então, o 
trabalho era realizado por empresa terceirizada. 
“Com a adequação de instalações, conseguimos 
agilizar a disponibilização de materiais cirúrgicos 
e, consequentemente, ganhar tempo entre as ci-
rurgias”, afirma o diretor geral Nelson Seixas.

MulHErEs E HuManiZação
O HEFM preparou programação especial 

para o mês de maio em comemoração ao Dia 
das Mães e também pelo Dia das Mulheres. En-

tre as ações realizadas, a unidade ofereceu pen-
teados gratuitos para as parturientes internadas. 
Além disso, durante todo o mês as colaborado-
ras também foram beneficiadas e participaram 
de aulas e palestras com temas variados, assim 
como de demonstrações de danças.

dia do MEio aMBiEntE
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio 

Ambiente, o Hospital Estadual de Francisco Mo-
rato recebeu em junho, da Fundação do ABC, 10 
mudas para incremento da área verde da unidade. 
Doadas pelo Parque Escola da Prefeitura de Santo 
André, as espécies são de Pitanga, Uvaia, Cássia, 
Pau Jacaré, Urucum, Ipê Amarelo, Canafistula, 
Araçá, Canudo de Pito e Eritrina.

novo sistEMa dE CoMpras
Outra novidade em Francisco Morato é o 

portal eletrônico para compra de materiais e 
medicamentos. A ferramenta começou a ser 
testada em fevereiro. Até junho, quando o 
sistema foi oficializado, foram realizados trei-

namentos, adequações e compras eletrônicas 
que conferiram agilidade aos processos de co-
tações e redução de 20% nos custos.

protoColo dE ManCHEstEr
Resultados do HEFM divulgados em junho, 

referentes ao pronto-socorro, apontaram redu-
ção de 30% nos atendimentos do setor. A di-
minuição foi fruto do trabalho de classificação 
de risco segundo o Protocolo de Manchester, 
que permitiu melhorar a dinâmica de atendi-
mentos, agilizar processos e organizar a assis-
tência segundo a gravidade dos casos.

CaMpanHa Contra o Hiv
A Comissão Interna de Prevenção de Aci-

dentes (CIPA) do HEFM aproveitou o Dia Mun-
dial de Luta contra a AIDS, em 1º de dezembro, 
para realizar campanha de conscientização 
sobre a importância da prevenção contra o 
vírus HIV. Os colaboradores da unidade foram 
convidados a participar da palestra “Proteção, 
Prevenção e Preconceito”.

Hospital estadual de francisco morato
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Abertura do Hospital Dia

Outubro Rosa

- - - - 175.550

- - - - 395.503

- - - - 2.212

- - - - 5.631

- - - - 65.599

Videolaparoscopia

A Fundação do ABC assumiu a gestão do 
Hospital Municipal Central de Osasco “Anto-
nio Giglio” em 27 de abril de 2015. A unidade 
atende, em média, 700 pessoas diariamente 
e realiza 340 cirurgias por mês. Conta com 
mais de 200 leitos e 770 funcionários dire-
tos vinculados à FUABC. Trata-se de hospital 
geral, sem maternidade, que oferece pronto-
socorro adulto e infantil – ambos atendendo 
à demanda espontânea e à demanda refe-
renciada. O equipamento mantém leitos de 
internação em áreas como Clínica Médica, 
Clínica Cirúrgica, Ortopedia e Pediatria, além 
de contar com Unidade de Terapia Intensiva 
adulto e infantil e Hospital Dia.

Entre os serviços de apoio diagnóstico e 
terapêutico estão exames laboratoriais de he-
matologia, bioquímica, análises de amostras 
biológicas (urina, fezes, secreções e liquor, 
por exemplo), imunoquímicos, hormonais, 
microbiologia, anatomia patológica e para-
sitologia. No campo de imagem, o parque 
tecnológico oferece radiologia, tomografia, 
ultrassom, endoscopia e doppler.

Balanço 2015
Entre os destaques do período estão o 

início do serviço de cirurgias por videolapa-
roscopia, a abertura de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) adulto com 8 leitos destinados 
à retaguarda de usuários do pronto-socorro, 
e a inauguração do Hospital Dia, destinado à 
internação de pacientes para cirurgias eleti-
vas de baixa complexidade, cuja alta médica 
ocorre no mesmo dia do procedimento.

Outras conquistas importantes foram a im-
plantação do Protocolo de Manchester – um 
sistema internacional de classificação de risco 

dos usuários segundo a gravidade do quadro 
clínico – e o início do Ambulatório Cirúrgico – 
serviço inédito, específico para pacientes en-
caminhados da rede de saúde municipal para 
realização de cirurgias eletivas.

“Foi um ano repleto de desafios, desde a 
elaboração do plano de trabalho para gestão 
do hospital até o dia a dia da assistência na 
unidade. Tivemos que readequar muitas áreas 
e investir em infraestrutura. Também implan-
tamos programa de gerenciamento de leitos, 
iniciamos a aplicação efetiva de indicadores 
de gestão hospitalar, assim como a educação 
continuada dos colaboradores e protocolos de 
atendimento humanizado, de referência e con-
tra referência, entre outras medidas”, enumera 
o diretor geral do HMCO, Dr. Alessandro Ne-
ves, que acrescenta: “Apesar do pouco tempo 
que estamos à frente da unidade, tenho certeza 
de que conseguimos atingir nossos objetivos 
centrais de atendimento eficiente à população 
e de valorização de nossos profissionais, sem 
os quais nada disso seria possível”.

outuBro rosa
Movimento mundial em favor da prevenção 

e do diagnóstico precoce do câncer de mama, 
o ‘Outubro Rosa’ no Hospital Municipal Cen-
tral de Osasco Antonio Giglio ocorreu dias 22 
e 23 de outubro e teve como público-alvo os 
funcionários da unidade. Palestras com orien-
tações gerais e sobre prevenção estiveram na 
programação, assim como sorteio de brindes 
e sessões de tratamentos estéticos.

Hospital municipal central de osasco
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e a troca de informações entre colaboradores 
e o corpo diretivo, assim como fortalecer a 
gestão participativa.

projEto MusiCal
Os funcionários do Centro Hospitalar do 

Sistema Penitenciário organizaram em dezem-
bro o projeto “Música no CHSP - Porque é Na-
tal!”. Ao todo foram quatro apresentações no 
refeitório da unidade, cada uma com duração 
aproximada de 30 minutos. Funcionários de 
diversos setores e até mesmo terceiros aderi-
ram e passaram a frequentar os ensaios. Foram 
quase 50 integrantes nas apresentações.

Rodas de conversa

Projeto ‘Música no CHSP’

- - - - 30.077

- - - - 163.789

- - - - 384

- - - - 746

- - - - 42.630

Campanha contra o tabagismo

Em 20 de novembro de 2014, a Fundação 
do ABC ampliou a parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo ao assumir a gestão do 
Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário 
(CHSP). Tanto as áreas clínicas quanto ad-
ministrativas estão sob responsabilidade da 
FUABC, em contrato firmado no modelo de 
Organização Social de Saúde (OSS).

Localizado no Carandiru, na Zona Norte da 
capital paulista, o CHSP – antigo Centro de 
Observação Criminológica (COC) – é diferente 
da maioria dos hospitais brasileiros, pois tem 
como foco a atenção aos pacientes do sistema 
prisional do Estado de São Paulo. Vinculado 
à Secretaria de Administração Penitenciária 
(SAP), o equipamento foi transferido para a 
Secretaria de Estado da Saúde em 2009, que 
responde pela gestão hospitalar. A gestão de 
segurança continua a cargo da SAP.

tuBErCulosE
Com a frase-tema “A informação pode ser 

a cura”, o CHSP comemorou em 24 de março 
o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A 
equipe da unidade preparou breve texto sobre 
a doença, encaminhado via e-mail a todos os 
colaboradores. Além disso, durante as ações 
de conscientização também houve distribui-
ção de cartilhas fornecidas pela SUVIS Santa-
na - Supervisão de Vigilância em Saúde.

inFECção Hospitalar
As equipes do Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar (SCIH) e Epidemiologia 
do CHSP organizaram de 4 a 8 de maio a 
“Campanha de Controle de Infecção Hospi-
talar”, cujo objetivo foi reforçar a importância 
de medidas preventivas junto aos colabora-

dores. Ao todo foram 15 palestras realizadas 
nos turnos na manhã, tarde e noite, a fim de 
abranger todos os funcionários do CHSP.

Contra o taBaGisMo
A Comissão Interna de Prevenção de Aci-

dentes (CIPA) organizou dias 31 de agosto 
e 1º de setembro campanha alusiva ao Dia 
Nacional do Combate ao Fumo. Tanto duran-
te o dia quanto no turno da noite, membros 
da CIPA estiveram à disposição dos funcio-
nários para passar orientações e incentivar 
os colaboradores a aderirem a programa de 
combate ao tabagismo.

rodas dE ConvErsa
O CHSP implantou em outubro o progra-

ma Roda de Conversa – iniciativa sugerida 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como 
ferramenta de humanização do ambiente as-
sistencial. O objetivo é que, ao longo do ano, 
todos os funcionários da unidade participem 
do trabalho, que visa melhorar a comunicação 

centro Hospitalar do sistema penitenciário
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Organização Nacional de Acreditação (ONA)

Prêmio Capella Aurea

Entidade Benemérita - Santo André

Prêmio Ideia Saudável

Prêmio CONASS

Prêmio Desempenho
Programa Gestão com Qualidade

COREN (SP)

Hospital Amigo da Criança

Prêmio Cidadania Sem Fronteiras

Hospital Amigo do Meio Ambiente

Medalha João Ramalho - São Bernardo

Melhores Hospitais do Estado

Diploma Mérito da Saúde

Certificação Soluções Integradas em Saúde

Banco de Leite Padrão Ouro - IBERBLH

Entidade Benemérita - São Bernardo

Entidade Benemérita - São Caetano

CQH - Qualidade Hospitalar

Melhores Universidades

prêmios e certificações
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