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A Prefeitura de Santos e a Fundação do ABC inauguraram em janeiro a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. O novo equipamento de 
saúde responde pelos atendimentos médicos de urgência e emergências, cujas estimativas mensais são de 12 mil procedimentos de exames diagnósticos, 

17.500 atendimentos/procedimentos ambulatoriais, 300 saídas em observações clínicas e 2 mil procedimentos odontológicos. Pág. 3

Pág. 4 Pág. 6

Professor da FMABC é novo
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Hospital da Mulher
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Foco no colaborador e visão de futuro
Após dois anos à frente da Fundação 

do ABC, uma breve retrospectiva do perí-
odo nos remete a uma palavra-chave: avan-
ço! Em ritmo acelerado de trabalho, com 
projetos sólidos e esforço de toda a equipe, 
conseguimos firmar novos convênios com o 
Governo do Estado e inauguramos parce-
rias em diversas cidades, como Osasco, Gua-
rulhos e Santos, por exemplo. A receita total 
saltou de R$ 1,291 bilhão em 2013 para R$ 
1,850 bilhão em 2015 – com projeção de R$ 
2,1 bilhões neste 2016.

Mas nossa conquista mais significativa 
é a ampliação do quadro de colaboradores 
e a implantação de política permanente de 
integração, capacitação e valorização des-
tes que são nosso maior patrimônio. Hoje 
contamos com cerca de 22 mil funcioná-
rios atuando em 18 hospitais, três AMEs 
(Ambulatórios Médicos de Especialidades), 
na Faculdade de Medicina do ABC e nas 
centenas de parcerias firmadas através da 
Central de Convênios – já incluindo a re-

cém-inaugurada Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Central de Santos.

Ao longo dos dois últimos anos, essa 
Presidência buscou olhar de maneira di-
ferenciada o colaborador. A começar pela 
criação da Diretoria Executiva de Recur-
sos Humanos, cuja intenção foi, justa-
mente, fornecer as ferramentas necessá-
rias para o desenvolvimento de cursos, 
capacitações e treinamentos para os mais 
diversos segmentos profissionais que atu-
am na FUABC.

Entre 2014 e 2015, milhares de funcio-
nários participaram de treinamentos corpo-
rativos e do Serviço Especializado de Segu-
rança e Medicina do Trabalho, o SESMT. Ao 
todo contabilizamos mais de 31,7 mil horas 
de capacitação no biênio.

Nessa mesma linha de trabalho, implan-
tamos o Plano de Cargos, Carreiras e Salá-
rios da FUABC e passamos a oferecer bolsas 
de estudos para funcionários, em graduação 
e pós-graduação, na Faculdade de Medicina 

do ABC. Também criamos, em parceria com 
a Fundação Dom Cabral, um curso de espe-
cialização 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 desta gestão foi o 
investimento em infraestrutura e moderniza-
ção do campus. Começamos com a entrega 
do piso térreo da sede da FUABC, que pas-
sou a acomodar todo o setor administrativo 
da Central de Convênios. Igualmente impor-
tante foi a ampliação das vagas do estacio-
namento, nova pavimentação, instalação de 
lombofaixas, nova iluminação e regulariza-
ção de calçadas, cujo objetivo central foi re-
gulamentar o trânsito no campus e aumentar 
a segurança dos pedestres.

De maneira geral, nosso campus uni-
versitário passou por amplas reformas e 
melhorias estruturais ao longo de 2014 e 
2015, com destaque para a entrega do novo 
Complexo Poliesportivo Dr. Eric Roger 

Wroclawski e das instalações do restaurante 
Quintal do ABC, pintura externa de todos 
os prédios, adequação de fachadas, reformas 
de telhados e da Sala de Videoconferência. 
Em breve serão entregues a nova portaria 
da FUABC-FMABC, que garantirá entrada 
exclusiva aos usuários do campus, e os La-
boratórios Multidisciplinares, que melhora-
rão sobremaneira a qualidade do ensino e da 
pesquisa em nossa faculdade.

Agradecemos o apoio e a participa-
ção de todos os funcionários, diretores e 
do Conselho de Curadores, assim como 
dos prefeitos dos municípios instituidores 
– Carlos Grana, Luiz Marinho e Paulo Pi-
nheiro –, que confiaram nessa Presidência 
e garantiram a autonomia necessária para 
os avanços obtidos. Também agradecemos 
às nossas unidades de serviços, aos forne-
cedores, Poder Público e a todos que, di-
reta ou indiretamente, participaram desse 
amplo processo de modernização para o 
crescimento da Fundação do ABC.

Mauricio Mindrisz
VICE-PRESIDENTE

Marco Antonio Santos Silva
PRESIDENTE

Maria Aparecida Batistel Damaia
SECRETÁRIA-GERAL
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A Prefeitura de Santos e a Fundação do 
ABC inauguraram em 15 de janeiro a Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) Central, 
que funciona na Vila Mathias – Rua Joaquim 
Távora, 260. O novo equipamento de saú-
de responde pelos atendimentos médicos 
de urgência e emergências, cujas estimativas 
mensais são de 12 mil procedimentos de 
exames diagnósticos, 17.500 atendimentos/
procedimentos ambulatoriais, 300 saídas em 
observações clínicas e 2 mil procedimentos 
odontológicos.

Caracterizada como pessoa jurídica de 
direito privado, entidade filantrópica de assis-
tência social, saúde e educação, a Fundação do 
ABC foi considerada em 15 de julho de 2015 
vencedora do chamamento público para esco-
lha da Organização Social que responderia pela 
gestão da UPA Central. Dessa forma, tanto a 
área clínica-assistencial como os setores ad-
ministrativos estão sob comando da FUABC. 
Conforme filosofia da instituição, os trabalhos 
ocorrerão sob o conceito de gestão compar-
tilhada, pelo qual a FUABC seguirá diretrizes 
pré-estabelecidas pelo município, tendo como 
objetivos centrais a otimização de recursos, a 
oferta de atendimento humanizado e resoluti-
vo aos usuários, com foco em metas, indicado-
res de qualidade e produtividade.

A UPA Central ocupa três dos seis pa-
vimentos da edificação (subsolo, térreo e 
primeiro andar). Os outros andares serão 
utilizados para cursos de pós-graduação e la-
boratórios da Fundação Lusíada – responsá-
vel pela construção do prédio.

O novo equipamento, que substituirá o 
Pronto-Socorro Central da cidade, proverá 
mais conforto aos usuários e agilidade no 
atendimento, pois estará integrado às poli-
clínicas e aos hospitais do município, fun-
cionando todos os dias durante 24 horas. A 
unidade também oferece melhor infraestru-
tura para os profissionais de saúde e maior 
conforto aos pacientes do PS Central. “Nossa 
expectativa é de que o número de atendimen-
tos diários na UPA Central seja em torno de 
600. O PS Central atendia em torno de 450 
pessoas/dia, mas na UPA iremos agregar ou-
tros serviços”, explica o secretário municipal 
de Saúde, Marcos Calvo.

O programa de Acolhimento com Classifi-
cação de Risco teve continuidade na UPA Cen-
tral. Outro benefício à população é a expansão 
do atendimento. “Prevemos uma ampliação 
mínima de 50% na capacidade de atendimento 
da rede municipal”, avalia Marcos Calvo.

A UPA Central de Santos conta com 
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico 

Prefeitura de Santos e Fundação do ABC 
entregam Unidade de Pronto Atendimento

(SADT), Eletrocardiograma 24 horas, Farmá-
cia, Patologia Clínica, Laboratório de Análises 
Clínicas e Diagnóstico por Imagem. Também 
estão disponíveis áreas de apoio em Nutrição 
e Dietética, Lavanderia e Rouparia, Limpeza 
Hospitalar, Manutenção, Vigilância e Contro-
le de Acesso, Almoxarifado, Estoque e Lo-
gística, além de transporte por Ambulância 
Suporte Básico, entre outros serviços.

A Fundação do ABC também dispõe de 
plano estratégico de qualidade, que envolve 
indicadores e metas pré-estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Nesse plano 
está inserido o Serviço de Atenção ao Usuário 
(SAU), responsável pelo registro de sugestões, 
reclamações e pelas orientações aos usuários 
da unidade. Além disso, o SAU é quem coor-
dena as Pesquisas de Satisfação do Usuário, 
tanto a pesquisa aplicada como a espontânea, 
que serão analisadas mensalmente. Esses ins-

trumentos nortearão periodicamente ações de 
melhorias, projetos e adequações necessárias.

SISTEMA INTEgRADO
A UPA Central é o primeiro equipamento 

de urgência e emergência que funcionará sob 
o novo sistema de informações em saúde de 
Santos, em fase de implantação, visando inte-
grar dados de todos os serviços e unidades da 
rede municipal de saúde.

Para isso, as equipes de colaboradores da 
unidade passaram por capacitação prévia à 
inauguração. Ministrado por consultores da 
empresa MV Sistemas, o treinamento tam-
bém buscou promover a integração e a troca 
de experiências entre os cerca de 200 fun-
cionários, entre servidores e profissionais da 
Fundação do ABC.

Uma das participantes foi a auxiliar de 
saúde bucal, Sirlene Aparecida Bonfim, ser-

vidora há 25 anos na Prefeitura. “A infor-
matização propiciará mais acolhimento no 
atendimento ao usuário. Com essa estrutura, 
teremos melhores condições de trabalho para 
prestar uma boa assistência”, considerou.

A equipe de enfermagem também pas-
sou por treinamentos, com foco na rotina da 
UPA, práticas de parada cardiorrespiratória, 
coletas de laboratório e sobre os equipamen-
tos da unidade. Funcionária pública há quase 
cinco anos no PS Central, a técnica de enfer-
magem Vanessa Rodrigues da Silva mostrou-
se otimista com o novo ambiente. “Optei por 
trabalhar aqui, pois será importante profissio-
nalmente. Com melhores equipamentos será 
bom para a população e para toda a equipe”.

Para o enfermeiro da Fundação do ABC, 
Luiz Carlos dos Santos, “a população estará 
muito bem assistida pela equipe e pelo espaço 
físico, com acolhimento e humanização”.

Prefeito Paulo Alexandre Barbosa detalha importância do novo equipamento de saúde

Equipe da Fundação do ABC durante inauguração da UPA Central de Santos
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Após quatro anos na Diretoria da So-
ciedade Brasileira de Neurologia Infantil 
(SBNI), Dr. Rubens Wajnsztejn foi eleito pre-
sidente da entidade para o biênio 2016-2017. 
Professor da Faculdade de Medicina do ABC 
há mais de 30 anos e chefe do setor de Neu-
rologia Infantil, o novo comandante da SBNI 
terá como grandes desafios organizar no Bra-
sil o 2º Encontro das Sociedades de Neuro-
logia Infantil do Cone Sul – a primeira edi-
ção ocorreu em 2015, na Argentina – e o 11º 
Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil, 
além de trabalhar para oficializar a Neurolo-
gia Infantil como especialidade médica.

Entre as virtudes que levaram à eleição, 
Dr. Rubens Wajnsztejn buscou unificar os 
profissionais da área ao montar chapa ampla 
e diversificada, que reúne representantes da 
Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp) e Universidade de São Paulo (USP). 
Contando com as comissões Científica, de 
Ensino e o Conselho Fiscal, todas as regiões 
do Brasil estão representadas na nova Dire-
toria e quase todos os estados. “A sociedade 
é brasileira. Por isso, queremos contar com a 
participação de neurologistas de todo o país. 
Quanto mais membros tivermos, mais fortes 
seremos e maior será nossa representativida-
de”, considera o novo presidente.

Entre as prin-
cipais bandeiras do 
mandato está a mo-
bilização dos profis-
sionais para refor-
mulação do modelo 
de residência médica 
e para oficializar a 
Neurologia Infantil 
como especialida-
de médica. “Hoje a 
prova de Título de 
Especialista para 
Neurologia Infantil 
é realizada pela So-
ciedade Brasileira 
de Pediatria. Somos 
considerados uma 
área de atuação da Pediatria, como a gastro-
pediatria e a alergia, por exemplo. Entretanto, 
nessas áreas, os profissionais continuam atu-
ando como pediatras gerais. É completamente 
diferente do neuropediatra, que só atua como 
especialista”, garante Dr. Rubens Wajnsztejn, 
que explica: “Para cursar a residência médica 
em Neurologia Infantil, o médico precisa ter 

Professor da FMABC é eleito presidente da
Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil

Chefe do setor de Neurologia Infantil, Dr. Rubens  
é docente na FMABC há mais de 30 anos

como pré-requisito dois anos de residência 
em Pediatria ou em Neurologia Geral. Se ele 
for formado em Neurologia Geral, fará a resi-
dência em Neurologia Infantil sem nunca ter 
cursado Pediatria e vice-versa. Isso só é possí-
vel, justamente, porque a Pediatria e a Neuro-
pediatria são especialidades diferentes”.

Por essa razão, a nova Diretoria da SBNI 
planeja oficializar a Neurologia Infantil como 
especialidade médica. A proposta é que os re-

sidentes tenham que 
apresentar como 
pré-requisito um ano 
de residência médica 
em Pediatria e um 
ano em Neurologia 
Geral para poder 
cursar dois anos em 
Neurologia Infantil. 
“Esse cenário já é 
realidade em alguns 
países do Cone Sul, 
que têm extrema-
mente bem definido 
que a Neurologia 
Infantil é uma espe-
cialidade”, afirma o 
presidente da SBNI.

CONgRESSO BRASILEIRO 
E CONE SUL

Neste 2016, a Diretoria da Sociedade Bra-
sileira de Neurologia Infantil tem entre os de-
safios a organização de dois grandes eventos: 
o 2º Encontro das Sociedades de Neurologia 

Infantil do Cone Sul e o Congresso Brasileiro 
de Neurologia Infantil – ambos agendados 
para outubro, em Foz do Iguaçu.

A primeira edição do encontro Cone Sul 
ocorreu em 2015, na Argentina, com presen-
ças de representantes de sociedades de neuro-
logia infantil do país sede, Chile, Brasil, Uru-
guai e Paraguai. Trata-se de espaço para troca 
de experiências e de conhecimentos dentro 
dos mais diversos temas. “Percebemos que 
muita coisa que é problema ou tabu em um 
país, pode ser também em outro vizinho ou 
já contar com uma solução efetiva. Hoje, por 
exemplo, estamos tentando aprovar junto à 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) o uso do Canabidiol – substância 
encontrada na folha da maconha – no tra-
tamento de doenças neuropsiquiátricas. Em 
contrapartida, essa substância já está liberada 
em outros países sul-americanos para tratar 
doenças como Parkinson, ansiedade e depres-
são. A troca de experiências é extremamente 
importante”, completa Wajnsztejn.

Já o Congresso Brasileiro de Neurologia 
Infantil chega em 2016 à 11ª edição, com o 
grande desafio de repetir o sucesso da edição 
2015, realizada em São Paulo, que registrou 
recorde de inscritos e de arrecadação. Neste 
ano, o evento terá lugar em Foz do Iguaçu, 
agendado entre os dias 12 e 15 de outubro.

EXPOENTE ACADÊMICO
Graduado em Medicina em 1979 pela 

Universidade de São Paulo, Dr. Rubens Wa-
jnsztejn concluiu residência médica em Neu-
rologia Infantil na Clínica Neurológica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da USP. Traz no currículo mestrado em 
Distúrbios da Comunicação Humana pela 
Universidade Federal de São Paulo e douto-
rado em Ciências da Saúde pela Faculdade de 
Medicina do ABC. É professor assistente da 
disciplina de Neurologia da FMABC desde 
1984, onde também coordena o Programa 
de Residência Médica em Neurologia Infan-
til. Desde 1º de janeiro de 2016 é presidente 
da SBNI - Sociedade Brasileira de Neurologia 
Infantil.

“Comecei na Faculdade de Medicina do 
ABC em 1984, com a missão de implantar a 
Neurologia Infantil. Partimos do zero, sem 
qualquer tradição, para hoje contabilizarmos 
11 anos de residência médica instalada, publi-
cações científicas de impacto e participações 
nos principais congressos, reuniões e eventos 
da especialidade. Juntamente com a psicóloga 
Alessandra Caturani Wajnsztejn, criamos o 
NEA - Núcleo Especializado em Aprendiza-
gem, que se tornou serviço de excelência e 
hoje um importante campo de estágio para 
os novos neuropediatras. Todo esse trabalho 
passou a ser amplamente reconhecido e o 
crescimento da FMABC ao longo dos anos 
contribuiu com meu crescimento profissio-
nal. Não tenho dúvidas de que a eleição para 
presidente da SBNI completa um ciclo de 
conquistas. Até então, somente a USP, Uni-
fesp, Unicamp e Santa Casa de São Paulo es-
tiveram à frente da entidade. Hoje certamente 
a Medicina ABC está entre os principais ser-
viços de Neurologia Infantil do país”, come-
mora Dr. Rubens Wajnsztejn. 

Entre os principais  
desafios à frente da SBNI está 

oficializar a Neurologia Infantil 
como especialidade médica
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sem a FUABC. Nosso papel é buscar o apri-
moramento constante, a fim de oferecer sem-
pre atendimento de qualidade e humanizado à 
população”, completa Mindrisz.

Na reunião do Conselho de Curadores 
que elegeu a nova Presidência da FUABC, em 
17 de dezembro, o então presidente Marco 
Antonio Santos Silva agradeceu o apoio re-
cebido. “Eu não atu-
ava na área da saúde 
antes de vir para a 
FUABC. Aprendi e 
me fortaleci muito. 
Nesses dois anos, 
realizamos amplo le-
vantamento de tudo 
que o Conselho de 
Curadores já havia 
deliberado e que ain-
da estava em fase de 
implantação. Acele-
ramos o passo e con-
seguimos efetivar 
o novo Regimento 
de Compras, atuali-
zamos o regimento 
da mantenedora e 
normatizamos o funcionamento de centros 
de estudos e institutos, entre muitas outras 
ações. Vale ressaltar que tivemos total apoio 
dos três prefeitos do ABC e todas as mudan-
ças e decisões tomadas contaram com aval 
dos mesmos”, reforçou Marco Antonio San-
tos Silva, ao agradecer aos funcionários e ao 

corpo de diretores da FUABC, que “sempre 
nos apoiaram nas decisões e muito colabora-
ram para colocá-las em prática”.

ESPECIALISTA EM SAÚDE
A trajetória de Cida Damaia na FUABC 

teve início em março de 2015, quando as-
sumiu a Secretaria Geral da entidade. Maria 

Aparecida Batistel 
Damaia é assistente 
social de formação, 
sanitarista, espe-
cialista em gestão 
pública, gestão de 
serviços de saúde e 
epidemiologia. Atua 
em serviços públi-
cos de saúde há 38 
anos, desenvolvendo 
atividades nas cida-
des de São Caetano, 
São Bernardo, Santo 
André e São Paulo. 
Entre outras ações, 
participou do Movi-
mento de Saúde da 
Zona Leste, sendo 

funcionária do SUDS (Sistema Unificado e 
Descentralizado de Saúde), de 1988 a 1996, 
vinculado ao Governo do Estado de São Pau-
lo – na época, atuou na região de Sapopemba. 
É funcionária de carreira há 23 anos na Secre-
taria de Saúde de Santo André, onde exerce o 
cargo de secretária adjunta da Pasta.

QUASE 50 ANOS D
EDICADOS À SAÚDE
Com perfil filantrópico e dedicada inte-

gralmente ao ensino, pesquisa e à assistência à 
saúde, a Fundação do ABC disponibiliza pra-
ticamente 100% da capacidade instalada a ser-
viço do SUS (Sistema Único de Saúde). Presta 
atendimento à população a partir de parcerias 
com o Governo do Estado de São Paulo e pre-
feituras, respondendo pela gestão de diversas 
unidades nos municípios de Santo André, São 
Bernardo, São Caetano, Mauá, Rio Grande da 
Serra, Franco da Rocha, Caieiras, Guarulhos, 
Francisco Morato, Osasco, São Paulo - Região 
de São Mateus e Mogi das Cruzes, além de 
Praia Grande, Santos e Guarujá.

Caracterizada como pessoa jurídica de di-
reito privado, qualificada como Organização 
Social de Saúde e entidade filantrópica de as-
sistência social, saúde e educação, a Fundação 
do ABC foi criada em 1967 com intuito de via-
bilizar uma faculdade de medicina no Grande 
ABC. Ao longo dos anos, a FUABC passou a 
ser encarada como parceira estratégica das pre-
feituras do Grande ABC – e mais recentemente 
de outros municípios e do Governo do Estado 
– no que diz respeito à gestão e assistência em 
saúde. Com o braço de ensino da Faculdade de 
Medicina do ABC, hoje a Fundação do ABC 
está à frente de 18 hospitais e 3 AMEs (Am-
bulatórios Médicos de Especialidades), além 
da Central de Convênios, que administra mais 
40 planos de trabalho específicos. Ao todo são 
cerca de 22 mil funcionários diretos.

Fundação do ABC e Prefeitura de Santo 
André organizam em 26 de janeiro sessão so-
lene para posse da nova presidente da FUA-
BC, Maria Aparecida Batistel Damaia, e do 
vice-presidente, Mauricio Mindrisz. O evento 
terá lugar no Teatro Municipal de Santo An-
dré (Praça IV Centenário, S/N - Centro), a 
partir das 19h.

Eleita em votação unânime do Conselho 
de Curadores da Fundação do ABC, a gesto-
ra pública Cida Damaia – como prefere ser 
chamada – será a nova comandante da FUA-
BC para o mandato 2016-2017. Dentro da 
gestão tripartite da instituição, as prefeituras 
de Santo André, São Bernardo e São Caeta-
no se revezam na administração a cada dois 
anos. Indicada pelo prefeito andreense Carlos 
Grana, a futura presidente conta com o apoio 
e confiança dos curadores da FUABC para 
manter a instituição em rota de crescimento.

“Fiquei extremamente contente com a 
aceitação de minha indicação por unanimida-
de no Conselho. A experiência de aproxima-
damente um ano na Fundação do ABC tem 
sido muito rica e tenho certeza de que iremos 
aprofundar a relação com os municípios e 
seus representantes ao longo desses dois 
anos. Agradeço a confiança e sinto-me pre-
parada para comandar a FUABC. Temos hoje 
uma equipe de trabalho coesa, bons diretores 
e acredito que conseguiremos dar sequência 
ao trabalho, aprimorando o que já está em 
andamento e buscando novas parcerias estra-
tégicas”, garante Cida Damaia.

Assistente social, sanitarista – trabalha em 
saúde pública há 38 anos – e funcionária de 
carreira na Prefeitura de Santo André, Damaia 
substitui Marco Antonio Santos Silva – presi-
dente indicado por São Caetano para o biênio 
2014-2015. Já o engenheiro Mauricio Mindrisz 
foi reeleito vice-presidente e permanecerá na 
função pelos próximos dois anos. “Trabalhar 
com saúde pública muda muito nossa visão 
de mundo. É muito gratificante poder con-
tinuar na vice-presidência”, afirma Mauricio 
Mindrisz, que já foi presidente da FUABC na 
gestão 2012-2013. Para o gestor, são muitos os 
desafios para os próximos anos. “Temos mui-
to a avançar nessa nova gestão, desde a rela-
ção com Faculdade de Medicina do ABC, até 
a gestão compartilhada dos equipamentos de 
saúde municipais e estaduais. Certamente não 
dá para imaginar a saúde na região do ABC 

Cida Damaia assume Presidência da
Fundação do ABC em 26 de janeiro

Indicada por Santo André, a futura presidente Maria 
Aparecida Batistel Damaia

Indicada pelo prefeito Carlos Grana, a representante de Santo André
terá como vice-presidente o engenheiro Mauricio Mindrisz

Mauricio Mindrisz, Marco Antonio Santos Silva e Maria Aparecida Batistel Damaia na reunião que elegeu a nova Presidência da FUABC
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Considerado o maior centro de referên-
cia em saúde da mulher da região do ABC, 
com atendimento qualificado, equipamentos 
modernos e profissionais especializados, o 
Hospital da Mulher “Maria José dos Santos 
Stein”, em Santo André, inaugurou em 14 de 
dezembro o novo Centro de Parto Normal. A 
solenidade contou com presenças da vice-pre-
feita Oswana Fameli, do secretário de Saúde, 
Homero Nepomuceno Duarte, do presidente 
e do vice da FUABC, respectivamente, Marco 
Antonio Santos Silva e Mauricio Mindrisz.

De acordo com a superintendente do 
hospital, Dra. Rosa Maria Pinto de Aguiar, 
o Centro de Parto Normal é composto por 
sala de estar para familiares, sala de recepção 
e admissão às gestantes, SPA hidroterápico e 
cinco suítes privativas PPP (Pré-Parto, Parto 
e Pós-Parto) – anteriormente, um banheiro 
atendia a dois quartos. “O ambiente favorece 
a humanização do parto. Isso envolve a for-
ma como se atende a gestante, desde a entra-
da no hospital até o momento da alta com o 
bebê. As munícipes ganharam em privacida-
de, humanização e qualidade no atendimento 
prestado”, garante a superintendente.

Instalado no Parque Novo Oratório, em 
área construída de mais de 7 mil metros qua-
drados, o Hospital da Mulher responde por 
100% dos partos da cidade realizados via Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Registra média 
mensal de 350 partos, 11.300 consultas e aten-
dimentos e 10.000 exames e procedimentos. 
São 113 leitos, incluindo Maternidade, Centro 
de Parto Natural, Unidade de Terapia Inten-
siva Neonatal (UTIN), Unidade de Cuidados 
Intermediários Neonatal (UCINCO), Unidade 

Harvard organiza 5ª turma de pesquisa clínica na Medicina ABC
A Harvard Medical School realiza em 

2016 a 5ª edição do “Curso de Pesquisa 
Clínica”, cujas aulas ocorrem em parceria 
com o Centro de Estudos e Pesquisas de 
Hematologia e Oncologia da Faculdade 
de Medicina do ABC (CEPHO-FMABC). 
O objetivo é capacitar profissionais ao de-
senvolvimento de pesquisa clínica, tendo 
como bases a metodologia e a expertise de 
uma das mais conceituadas instituições de 
ensino e pesquisa do mundo.

O Curso de Pesquisa Cínica da Har-
vard tem duração de 10 meses, com en-
contros semanais no anfiteatro do CE-
PHO, no próprio campus da FMABC em 

estômago, além de leucemias e linfomas, 
entre outras. Pelo menos 90% dos proto-
colos são multicêntricos, ou seja, realizados 
simultaneamente em centros de pesquisa 
de diversas partes do mundo.

Antes de iniciar qualquer pesquisa, o 
CEPHO submete o protocolo ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 
da Fundação do ABC. Quando aceito, toda 
a documentação é encaminhada para análise 
e aprovação da Comissão Nacional de Éti-
ca em Pesquisa (CONEP), em Brasília. So-
mente após parecer positivo da CONEP a 
triagem de pacientes é autorizada, garantindo 
seriedade e confiabilidade aos estudos. 

Hospital da Mulher entrega reforma e
adequação do ‘Centro de Parto Normal’

inclusive com participação de grupos de outras 
partes do mundo.

Professores, pesquisadores e demais in-
teressados em realizar pesquisa clínica parti-
ciparão do curso, cujas aulas serão sempre às 
quintas-feiras, de fevereiro a novembro. Ao 
final dos trabalhos, o certificado de conclusão 
será emitido pela própria Harvard.

TRADIçãO E SEgURANçA
O Centro de Estudos e Pesquisas de He-

matologia e Oncologia da FMABC funcio-
na desde 2000 e conta hoje com dezenas de 
pesquisas em andamento nas áreas de câncer 
de mama, pulmão, cólon, próstata, esôfago e 

Santo André. As aulas estarão a cargo de pro-
fessores norte-americanos e serão ao vivo via 
videoconferência. A equipe do CEPHO coor-
denará dinâmicas de grupo e demais atividades 
que necessitem de interação entre os alunos, 

de Cuidados Intermediários Canguru (UCIN-
CA), UTI Adulto e Centro Cirúrgico, além de 
Pronto-Socorro 24 horas nas áreas de Gineco-
logia, Obstetrícia e Violência Sexual.

DESTAQUE NACIONAL
Voltado exclusivamente à saúde da mulher, 

com ênfase nas áreas de ginecologia e obste-
trícia, o Hospital da Mulher de Santo André 
tornou-se referência graças à excelência e hu-
manização do atendimento – presentes desde 
a recepção até as consultas médicas e exames 
diagnósticos. A unidade oferece assistência 
total nas áreas de obstetrícia e ginecologia, 
nos períodos de pré-parto, parto e pós-parto 
imediato e pós-operatório. Promove o aloja-

mento conjunto para mãe e bebê, incentiva e 
dá condições para acompanhamento familiar 
e presta assistência integral e humanizada aos 
recém-nascidos – tanto saudáveis como em 
regime de terapia intensiva.

Todos os exames necessários para apoio 
ao parto e procedimentos obstétricos estão à 
disposição das usuárias. O parque tecnológi-
co é destinado ao diagnóstico e terapêutica, 
contando com métodos gráficos, patologia 
clínica, imagenologia, anatomia patológica e 
citopatologia, procedimentos cirúrgicos e vi-
deolaparoscópicos, reabilitação de pacientes 
internos, desenvolvimento de atividades he-
moterápicas e hematológicas, além de pronto 
atendimento no Banco de Leite Humano.

Novo ambiente do Hospital da Mulher  
favorece a humanização do parto

Marco Antonio Santos Silva, Homero Nepomuceno Duarte, Oswana Fameli e Rosa Maria Pinto de Aguiar
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Orquestras se apresentam
em hospitais da FUABC

A Orquestra Sinfônica de Santo André 
(OSSA) e a Orquestra do Limiar realizaram 
em dezembro apresentações especiais em 
duas unidades administradas pela Funda-
ção do ABC: o Hospital Estadual Mário 
Covas, em Santo André, e o Hospital de 
Clínicas (HC) Municipal José Alencar, em 
São Bernardo.

Acordes de violino, viola, violoncelo e 
contrabaixo levaram leveza à rotina de pa-
cientes, acompanhantes e trabalhadores do 
HC. Na manhã do dia 9, a unidade recebeu 
a Orquestra do Limiar, do programa Música 
nos Hospitais. Sob a regência do médico e 
maestro Samir Wady Rahme, 14 instrumen-
tistas executaram clássicos de Mozart, Vivaldi 
e Brahms, um tango argentino de Astor Pia-
zzola e também obras de compositores bra-
sileiros como Antonio Carlos Jobim, Guerra 
Peixe e Clóvis Pereira, além de Beatles.

A apresentação fez parte das comemo-
rações de aniversário do HC, que completou 
dois anos de funcionamento em 13 de de-
zembro. O programa Música nos Hospitais é 
iniciativa da Associação Paulista de Medicina 
(APM), em parceria com a farmacêutica Sa-
nofi e o Ministério da Cultura. Desde 2004, a 
orquestra percorreu 25 cidades e já foi vista 
por cerca de 50 mil pessoas em 63 hospitais 

públicos e filantrópicos de todo o país.
“Escolhemos nos apresentar no HC 

como forma de homenageá-lo pelo aniver-
sário e por tudo o que essa unidade repre-
senta para São Bernardo. Ouço falar desse 
hospital desde a época de sua construção, e 
hoje vemos o ótimo trabalho que está sen-
do executado aqui”, afirmou o diretor de 
economia médica da APM, Tomás Patrício 
Smith-Howard.

A orquestra se apresentou no saguão de 
entrada do hospital e também nos andares, 
próximo dos leitos dos pacientes, inclusive 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A 
aposentada Nanci Aparecida Leite da Silva 
se comoveu com a exibição. Ela acompa-
nhava a filha, internada há mais de um mês, 
após sofrer crises convulsivas que acarreta-
ram série de complicações. “Chego todos os 
dias às 7h e só vou embora às 21h. Não ima-
ginei que os músicos viriam até aqui (na ala 
de internação). É magnífico. Me emociono 
porque tenho passado momentos de muita 
dor e tristeza. A música fala com o coração 
da gente, conforta. É uma bênção”.

O médico e maestro Samir Wady Rah-
me, fundador da Orquestra do Limiar, conta 
que o repertório é escolhido para despertar 
as emoções e aproximar o público hospi-

talar do universo artístico e simbólico. Ele 
afirma que a música carrega em si todos 
os elementos de que precisamos para viver 
bem, como harmonia, contraponto e ritmo. 
“Vários estudos comprovam que a música 
é um recurso terapêutico valioso. Queremos 
proporcionar um momento de alegria e paz, 
que amenize a dureza da rotina dos que cui-
dam e dos que recebem cuidados. A arte é 
o caminho mais seguro para transformar as 
coisas do mundo”, ensina.

Durante a apresentação no HC, ele re-
batizou o grupo regido por ele de Orques-
tra Terapêutica do Limiar. “É a primeira vez 
que usamos esse nome em uma apresen-
tação. Porque não é uma simples exibição. 
Tocamos para acolher. Sinto-me parte do 
tratamento quando estou regendo”.

SANTO ANDRÉ
Também em 9 de dezembro, a Orquestra 

Sinfônica de Santo André (OSSA) se apre-
sentou no Hospital Estadual Mário Covas. 
A iniciativa inédita encerrou a temporada 
de concertos do Conversando sobre Músi-
ca, programa pelo qual maestro e público 
interagem sobre o universo da música ins-
trumental. Os concertos procuram atingir 
pessoas que não têm o hábito de assistir a 

esse tipo de apresentação e que muitas vezes 
não conhecem, por exemplo, a dinâmica de 
uma orquestra.

No caso da unidade hospitalar, a apre-
sentação da OSSA foi destinada a pacien-
tes que aguardavam consulta médica, assim 
como a seus acompanhantes. Os trabalha-
dores do hospital também puderam acom-
panhar o concerto.

A OSSA já se apresentou, dentro da 
série, para grupo de 120 idosos no Teatro 
Municipal de Santo André e também na 
unidade do Senac, tocando para alunos e 
funcionários. Com uma hora de duração, 
o concerto reúne obras instrumentais dos 
mais consagrados compositores nacionais e 
internacionais, procurando criar no público 
a sensação de identificação através de con-
versa descontraída com o maestro titular da 
OSSA, Abel Rocha.

Nas conversas com o maestro, diversos 
temas são abordados, como a apresentação 
dos instrumentos musicais, a função de cada 
músico dentro da orquestra, a importância 
individual de cada músico para que o cole-
tivo “orquestra” dê certo, a técnica que o 
maestro usa para dirigir o grupo, o contex-
to histórico das músicas e seus respectivos 
compositores.

Orquestra do Limiar apresenta programa “Música nos Hospitais” no HC de São Bernardo
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Capacitação profissional e investimentos em 
infraestrutura marcam gestão sancaetanense

A preocupação com a melhoria da infra-
estrutura do campus universitário e o inves-
timento permanente em capacitação profis-
sional estiveram entre as ações centrais da 
Presidência da Fundação do ABC no man-
dato 2014-2015. 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-gradua-
do em educação, Marco Antonio Santos Sil-
va teve ao seu lado, como vice-presidente, o 
engenheiro Mauricio Mindrisz. A Secretaria-
Geral ficou sob responsabilidade do médico 
Jurandyr José Teixeira das Neves, em 2014, e 
da assistente social Maria Aparecida Batistel 
Damaia, em 2015.

A reestruturação organizacional imple-
mentada na mantenedora incluiu a criação de 
quatro novas diretorias executivas – Qualida-
de, Recursos Humanos, Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação e Marketing –, revisão 
dos organogramas e formatação de propos-

tas para hospitais segundo o porte (pequeno/
médio e grande). Também foram aprovados 
o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e o 
novo Regulamento de Compras da Fundação 
do ABC e Mantidas – duas conquistas fun-
damentais para o crescimento sustentável da 
FUABC. Criação de normas para Centros de 
Estudos e Institutos da FMABC e contra-
tação de mais auditores, cuja missão é atuar 
preventivamente junto às unidades da FUA-
BC, também integram a lista de progressos.

Em relação ao quadro de pessoal, em 
2010 a Fundação do ABC contava com 
11.767 funcionários. Em dezembro de 2015 
o número chegou a 21.738. A ampliação do 
quadro está diretamente relacionada ao cres-
cimento da FUABC. Ao todo foram incor-
porados ao grupo de mantidas quatro novos 
equipamentos de saúde entre 2014 e 2015: 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II do 
Guarujá, Centro Hospitalar do Sistema Peni-
tenciário, Hospital Estadual de Francisco Mo-
rato e Hospital Municipal Central de Osasco 
Antonio Giglio. Também tiveram início no 
período convênios em Guarulhos, Mogi das 
Cruzes, Caieiras, Santos e São Paulo (região 
de São Mateus).

Presidente da FUABC, Marco Antonio Santos Silva  
ampliou parcerias com o Governo do Estado e deu início a 

convênios em Guarulhos, Osasco, Mogi das Cruzes, Caieiras, 
Santos e São Paulo (região de São Mateus)

Uma das principais atribuições da nova 
Diretoria Executiva de Recursos Humanos 
foi o desenvolvimento de cursos e treinamen-
tos para os mais diversos segmentos profis-
sionais, com intuito de oferecer capacitação 
e atualização aos colaboradores da mantene-
dora e das unidades gerenciadas. Para isso foi 
criado o Programa de Desenvolvimento Ins-
titucional – o PDI.

Ao longo dos dois últimos anos, mi-
lhares de colaboradores participaram de 
treinamentos corporativos, entre os quais 
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 Seguran-
ça e Medicina do Trabalho). No total foram 
mais de 31,7 mil horas de capacitação entre 
2014 e 2015.

Através do PDI, a Fundação do ABC 
também buscou incentivar a qualificação 
de seus colaboradores e ofereceu bolsas 
de estudos tanto para cursos de graduação 
quanto de pós-graduação na Faculdade de 
Medicina do ABC.

Outra ação de destaque proporcionou a 
formação de gestores e executivos para car-
gos de direção na área da Saúde. Por meio 
da parceria inédita entre Fundação do ABC 
e Fundação Dom Cabral, teve início o curso 
de pós-graduação Lato Sensu de Gestão de 
Negócios com Ênfase em Saúde. Ao todo, 
30 profissionais foram certificados na pri-
meira turma da especialização, que teve 10 
meses de duração, com 288 horas em aulas 
presenciais, 72 horas de atividades a distân-
cia e outras 72 horas para elaboração do 
trabalho de conclusão de curso. “A forma-
tura da primeira turma do curso de Gestão 

INVESTIMENTO EM CAPACITAçãO

de Negócios com Ênfase em Saúde marcou 
grande conquista no âmbito da capacitação 
profissional. A Fundação do ABC ganhou 
aliados importantes, que muito contribuirão 

para que a instituição possa continuar am-
pliando horizontes, crescendo e aprimoran-
do dia a dia seus processos de gestão”, con-
sidera Marco Antonio Santos Silva.
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PLANO DE CARgOS, CARREIRAS E SALáRIOS REVISTA MEDABC

DIAS DA SECRETáRIA E DO PROFESSOR

FUABC - SANTANDER UNIVERSIDADES

CONgRESSO DE SECRETáRIOS DE SAÚDE

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
da FUABC (PCCS) foi aprovado em setem-
bro de 2014, estruturado para definir polí-
tica salarial que contribua para atração, re-
tenção e motivação dos colaboradores, além 
de manter o equilíbrio interno e externo dos 
cargos e salários da organização. Trata-se de 
ferramenta de gestão que valoriza o conhe-

cimento, aprendizado, desempenho e a res-
ponsabilidade do profissional.

O objetivo do PCCS é reforçar a disse-
minação de Política de Capacitação, voltada 
para o aprendizado contínuo, motivando as 
pessoas pelas possibilidades de crescimento 
profissional e com clareza das expectativas 
sobre as atividades exercidas no cargo.

A Fundação do ABC marcou presença 
no congresso do Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do Estado de São 
Paulo, o COSEMS/SP. Em 2014, o even-
to teve lugar no Centro de Convenções 
Alfredo Bishop, em Ubatuba. Já em 2015, 
a iniciativa ocorreu no Campos do Jordão 
Convention Center. Nas duas ocasiões, a 
FUABC contou com estande para receber 
os secretários de saúde e demais dirigentes 

que atuam no segmento. Profissionais capa-
citados estiveram à disposição para atender 
aos congressistas e distribuir materiais in-
formativos sobre a Fundação do ABC, com 
intuito de divulgar o trabalho desenvolvido 
ao longo de quase 50 anos, com foco na 
qualificação da assistência, modernização 
dos processos de gestão, transparência ad-
ministrativa, humanização do atendimento 
e satisfação dos usuários.

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 Secretária, 
e em 15 de outubro, Dia do Professor.

Cafés da manhã e da tarde, jantar, home-
nagens e entrega de lembranças aos colabora-
dores estiveram entre as ações propostas, que 
também se estenderam a outras ocasiões, como 
o Dia Internacional da Mulher, por exemplo.

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 ve-
ículo de comunicação: a Revista MedABC. 
Trata-se de publicação com periodicidade 
mensal e tiragem de 60 mil exemplares, que 
tem como objetivo central alcançar o públi-
co leigo e passar orientações que favoreçam 
a prevenção de doenças, a promoção da saú-
de e a busca pelo tratamento e acompanha-
mento adequados.

A Revista MedABC nasceu da preocu-
pação da Fundação do ABC – mantenedora 
da faculdade – em melhorar qualidade de 
vida da população. Por meio deste veículo 
de comunicação, FUABC e FMABC buscam 
levar informações que estimulem mudanças 
no estilo de vida, como a prática de ativida-
des físicas regulares, reeducação alimentar e 
adoção de hábitos saudáveis. Para isso, o pe-
riódico conta com a consultoria de experts 
em saúde: os professores da Faculdade de 
Medicina do ABC e profissionais que atuam 
nas unidades da FUABC.

A distribuição da Revista MedABC é fei-

ta prioritariamente na região do ABC Paulis-
ta, através de encarte em jornais de grande 
circulação, e também com entregas pontuais 
nas unidades administradas pela Fundação 
do ABC.

Em dezembro de 2015, Fundação do 
ABC e Santander, por meio do Programa 
Santander Universidades, assinaram renova-
ção de parceria que já dura mais de duas déca-
das, garantindo o desenvolvimento de novos 
projetos 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 Laborató-
rios Multidisciplinares, ambos da FMABC.

Com apoio da Fundação do ABC, a Facul-

dade de Medicina do ABC participou em 2015 
da 11ª edição do Prêmio Santander Univer-
sidades com aproximadamente 200 projetos 
inscritos. Há 20 anos o Banco Santander, por 
meio do Santander Universidades, apoia insti-
tuições de ensino superior como compromis-
so social corporativo e como forma de investir, 
no longo prazo, em iniciativas que promovam 
resultados diretos às sociedades, principal-
mente nos 20 países onde está presente. Atu-
almente, o Santander mantém 1.202 acordos 
de parceria com universidades e instituições 
no mundo inteiro. No Brasil, são 448 acordos 
com universidades de todo o país.
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gestão compartilhada, 
qualidade e humanização 

do atendimento  
são reconhecidas em 

novas parcerias 
Receita total saltou de R$ 1,291 bilhão em 2013 para R$ 1,850 
bilhão em 2015 – com projeção de R$ 2,1 bilhões neste 2016

Teve início em julho de 2014 a gestão 
plena da FUABC no Instituto de Infectolo-
gia Emílio Ribas II – hospital estadual espe-
cializado em doenças infectocontagiosas. A 
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde 
marcou a entrada da FUABC no Guarujá e 
ampliou a presença da entidade no Litoral 
Paulista, onde já administrava o Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) de Praia 
Grande e o Complexo Municipal Irmã Dulce, 
na mesma cidade.

Vocacionado ao atendimento de doenças 

infecciosas e parasitárias, o Instituto de In-
fectologia Emílio Ribas II funciona 24 horas 
por dia ininterruptamente e conta com total 
de 50 leitos – 33 leitos de enfermaria e 17 de 
Terapia Intensiva (UTI). A unidade recebe 
pacientes encaminhados de hospitais de toda 
a região da Baixada Santista para o cuidado de 
diferentes doenças infectocontagiosas, entre 
as principais HIV/Aids, tuberculose, leptos-
pirose, meningites meningocócicas, compli-
cações por gripe e hepatites. No verão, uma 
das maiores preocupações é a dengue.

À frente da Maternidade Estadual de 
Caieiras desde julho de 2014, a Fundação 
do ABC registrou no primeiro mês de tra-
balho aumento de produtividade na faixa 
de 35%. O equipamento da Secretaria de 
Estado da Saúde integra o Complexo Hos-
pitalar do Juquery e passou a realizar men-

salmente 142 partos – número 36% maior 
do que a média alcançada nos 6 meses ante-
riores. Os atendimentos no pronto-socorro 
cresceram 46%, com total de quase 1.000 
pacientes por mês, e as internações tive-
ram acréscimo de 25%, totalizando volume 
mensal de 196 pacientes.

Em 20 de novembro de 2014, a Fundação 
do ABC ampliou a parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo, quando passou a res-
ponder pela gestão de dois novos hospitais: 
o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário 
(CHSP) e o Hospital Estadual de Francisco 
Morato “Prof. Carlos da Silva Lacaz”. Tanto 
as áreas clínicas quanto administrativas passa-
ram à responsabilidade da FUABC, em con-

trato firmado no modelo de Organização So-
cial de Saúde (OSS). Agora são sete unidades 
estaduais mantidas pela FUABC: Hospital 
Estadual Mário Covas de Santo André, Am-
bulatório Médico de Especialidades (AME) 
de Santo André, de Mauá e de Praia Grande, 
e Instituto de Infectologia Emílio Ribas II do 
Guarujá, além dos convênios mais recentes, 
em Francisco Morato e no CHSP.

A Prefeitura de Mauá assinou em 2015 
novo contrato com a Fundação ABC para 
operacionalização de todos os equipamen-
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 ativida-
des de prestação de 
serviços de saúde em 
caráter complementar 
no âmbito da rede do 
município”.

Desde março de 
2010, a Fundação do 
ABC é mantenedora 
do Hospital de Clí-
nicas Dr. Radamés 
Nardini de Mauá. A partir da nova parceria, 
além do Nardini, a FUABC passou a respon-
der pela gestão clínica e administrativa de 23 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além 
das quatro Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPAs) do município: Vila Assis, Jardim 
Zaira, Magini-Centro e Barão de Mauá. 

Também fazem parte do contrato de gestão 
o Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU), Serviço de Atenção Domici-
liar (SAD), Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) Álcool e outras drogas, Centro de 
Atenção Psicossocial Adulto III Primavera, 
CAPS Infanto-juvenil, Centro de Especia-

lidades Médicas de 
Mauá (CEMMA), 
Centro Especializa-
do em Reabilitação 
(CER-IV), Centro de 
Referência em Saúde 
da Mulher, Criança e 
Adolescente (CRSM-
CA), Centro de Re-
ferência em Saúde - 
HIV/DST, República 

Terapêutica Infanto-juvenil, Residência Te-
rapêutica I e II, Consultório de Rua, Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Centro de Reabilitação Dr. Jaime Souza, 
Complexo Municipal de Regulação, Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador e da 
sede da Secretaria de Saúde de Mauá.

gUARUJá PENITENCIáRIO E FRANCISCO MORATO

AMPLIAçãO EM MAUá

MATERNIDADE DE CAIEIRAS
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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 Paraíso e 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jar-
dim 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 implan-
tação da filosofia da Fundação do ABC nas 
unidades, organização dos quadros de funcio-
nários e dos processos de trabalho. A vigência 
do termo de convênio entre FUABC e Prefei-
tura de Guarulhos foi estabelecida até 31 de 
março de 2018.

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 vence-
dora de processo seletivo para gerenciamento 
e execução 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 vinculados 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 referenciada. O equi-
pamento mantém leitos de internação em áreas 
como Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Orto-
pedia e Pediatria, além de contar com Unidade 
de Terapia Intensiva adulto e infantil e, desde 
agosto de 2015, com Hospital Dia.

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 Básica, o contrato 
com a Prefeitura tem vigência de 5 anos e con-
templa 32 unidades, localizadas em 19 endere-
ços – algumas funcionam de forma conjugada.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Fundação do ABC entregaram na manhã de 24 de 
outubro de 2015 a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas do município, 
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 equipamen-
to 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.

A Prefeitura de Santos e a Fundação do ABC 
inauguraram em 15 de janeiro de 2016 a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) Central, que fun-
ciona na Vila Mathias. O novo equipamento de 
saúde responde pelos atendimentos médicos de 
urgência e emergências, cujas estimativas mensais 
são de 12 mil procedimentos de exames diagnós-
ticos, 17.500 atendimentos/procedimentos am-

bulatoriais, 300 saídas em observações clínicas e 
2 mil procedimentos odontológicos.

A UPA Central ocupa três dos seis pa-
vimentos da edificação (subsolo, térreo e 
primeiro andar). Os outros andares serão 
utilizados para cursos de pós-graduação e la-
boratórios da Fundação Lusíada – responsá-
vel pela construção do prédio.

Ao final de 5 anos de contrato com a 
Prefeitura, em 31 de agosto de 2014 a Fun-
dação do ABC despediu-se do Hospital e 
Pronto-Socorro de Bertioga, após incontá-
veis avanços nas áreas de gestão, ensino e, 
principalmente, na assistência à Saúde. Po-
rém, as marcas mais profundas que ficaram 
registradas foram a humanização do atendi-
mento, a qualidade do serviço prestado e o 
respeito à população – condições que norte-
aram a instituição desde os primeiros passos 
em Bertioga e que resultaram em índices de 
satisfação dos usuários na casa de 90%. Ao 
todo foram 13.916 internações no perío-
do, 3.916 partos, 738.760 atendimentos no 
pronto-socorro e 1.275.903 exames.

DESPEDIDA EM BERTIOgA

REgIãO DE SãO MATEUS - SP

UPA CENTRAL DE SANTOS

MUNICIPAL DE OSASCO

MOgI DAS CRUZES PRONTO ANTENDIMENTO EM gUARULHOS
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Sede administrativa é 
ampliada e permite

readequação de espaços 
no campus

Novo Complexo Poliesportivo, ampliação das vagas de 
estacionamento, readequação de fachadas e nova Sala de 

Videoconferência integram melhorias

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 pavi-
mento. A construção original foi concebida 
com pavimento único suspenso, na qual o piso 
térreo era aberto e utilizado como estaciona-
mento. O projeto de reforma da estrutura fe-
chou 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.

A inauguração das novas instalações 
ocorreu em 23 de dezembro de 2014. Até 
então, a Central de Convênios ocupava área 
de aproximadamente 150 m2 no primeiro 
andar da FUABC e outros 150 m2 no prédio 
administrativo da Faculdade de Medicina do 
ABC, onde ficava o setor de Recursos Hu-
manos. Com a construção do novo andar 
térreo, funcionários dos dois prédios foram 
acomodados em espaço único de 1.300 m2, 

que conta com total de 10 salas, além de 
copa, anfiteatro para treinamentos com 50 
lugares e espaços reservados para reuniões 
e entrevistas. Com capacidade para até 140 
postos de trabalho, a nova sede foi criada 
segundo concepção moderna, com ilhas de 
trabalho que integram setores e aproximam 
colaboradores de diferentes áreas.

A partir da reforma e ampliação, o novo 
prédio da FUABC - Central de Convênios 
passou a contar com duas recepções inde-
pendentes com controladores de acesso, 
que aumentam a segurança e restringem a 
entrada de visitantes sem autorização prévia. 
Além disso, a concentração dos funcionários 
da Central em um único espaço permitiu a 
desocupação de áreas utilizadas anterior-
mente. Dessa forma, Fundação do ABC e 
Faculdade de Medicina do ABC ganharam 
espaços importantes para criação e reade-
quação de setores, assim como desenvolvi-
mento de novos projetos.



www.fmabc.br 15

AMPLIAçãO DO  
ESTACIONAMENTO

O campus universitário da FUABC-
FMABC passou por intensa reformulação 
nos últimos dois anos, com redistribuição de 
espaços e criação de novas áreas. As mudan-
ças beneficiaram tanto a instituição de ensi-
no quanto a Fundação do ABC e a Central 
de Convênios – ou seja, as três instituições 
que compartilham o campus.

Entre as primeiras mudanças esteve a 
ampliação das vagas de estacionamento, via-
bilizada mesmo com a extinção das vagas no 
andar térreo da sede da FUABC. Após estudo 
detalhado do cenário, foi possível redimensio-
nar espaços e aproveitar setores ociosos. Tal 
medida foi considerada fundamental e priori-
tária, pois com o desenvolvimento constante 
ao longo dos anos, novos cursos foram cria-
dos e centenas de funcionários foram incor-
porados, fazendo com que o número de veí-
culos crescesse substancialmente.

Além do aumento das vagas, nova pavi-
mentação, instalação de lombofaixas, nova 
iluminação e regularização de calçadas tam-
bém foram implantadas a fim de regulamen-
tar o trânsito no campus e aumentar a segu-
rança dos pedestres.

REESTRUTURAçãO  
DO CAMPUS

A despedida de Marco Antonio Santos 
Silva da Presidência da FUABC foi marca-
da por evento para entrega de reformas no 
campus universitário e do Complexo Polies-
portivo Dr. Eric Roger Wroclawski. Entre 
as melhorias estruturais realizadas estiveram 
entrega das instalações do novo restaurante, 
o Quintal do ABC (abril de 2014); plantio de 
100 mudas conforme orientação do SEMA-
SA (julho de 2014); pintura externa de todos 
os prédios (término em novembro de 2015); 
poda de árvores (novembro de 2015); ade-
quação da fachada do Biotério (novembro de 
2015); reforma da Sala de Videoconferência 
da FMABC (dezembro de 2015); e reforma 
de telhados (manutenção permanente).

O Complexo Poliesportivo Dr. Eric Roger 
Wroclawski foi completamente reformado, 
conforme demanda da comunidade acadêmi-
ca. Modernização da fachada, nova cobertura, 
pintura externa e interna, troca de pisos e da 
iluminação estão entre as benfeitorias.

Por fim, já está contratada e em fase final 
de construção a nova portaria da FUABC-
FMABC, que garantirá entrada exclusiva aos 
usuários do campus. Dessa forma, será possí-
vel evitar o trânsito do sistema atual, em que 
os espaços são compartilhados com a Fun-
dação Santo André. Outra obra já aprovada 
e que será entregue em breve é a dos Labo-
ratórios Multidisciplinares, que melhorarão 

sobremaneira a qualidade do ensino e da pes-
quisa na Faculdade de Medicina do ABC.

“A preocupação com a melhoria da infra-
estrutura do campus universitário e o inves-

timento permanente em capacitação profis-
sional foram compromissos que assumi no 
dia de minha posse à frente da Presidência 
da Fundação do ABC. Dois anos mais tarde 

e ao final de meu mandato, fico satisfeito em 
ver que conseguimos grande progresso e re-
sultados expressivos em ambas as frentes”, 
avalia Marco Antonio Santos Silva.




