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EDITORIAL

O ANO DO RECOMEÇO
Alguns dos desafios de 2021 já estavam desenhados

A pandemia não acabou. Mas, olhando para trás, ve-

desde 2019, quando a Fundação do ABC encerrou um ci-

mos que a tarefa foi cumprida. Não faltaram leitos, equi-

clo de mais de 50 anos e começou um novo, cujo alicer-

pes e tampouco respiradores. Fizemos nosso máximo e a

ce é a busca permanente pelas melhores práticas e pelo

população que utiliza nossos hospitais e centros de saúde

melhor uso do recurso público, com qualidade e transpa-

foi efetivamente assistida. Hoje temos vacina e o cenário é

rência. À época, assinamos o Termo de Ajustamento de

muito melhor. Mas, para chegarmos até aqui, o caminho

Conduta (TAC) junto ao Ministério Público do Estado de

não foi fácil e precisamos reconhecer o trabalho de todas

São Paulo, com obrigações muito claras e o compromisso

as nossas equipes, alguns na linha de frente, outros na reta-

de caminharmos para a implantação de um programa de

guarda, mas todos profissionais da Saúde em busca de um

Compliance.

só objetivo: salvar vidas.

Assim iniciamos 2020, com a missão de colocar

Mesmo em meio ao caos de uma pandemia sem pre-

em funcionamento um programa que instituísse efeti-

cedentes, aquela missão primeira não fora esquecida. E

vamente a Governança Corporativa na FUABC, que não

2021 foi verdadeiramente um ano de recomeço. Implanta-

permitisse retrocessos e ampliasse os mecanismos de

mos nosso Programa de Integridade, o Compliance. Jun-

controle, alinhado à maior fiscalização, legalidade, efi-

tamente com ele, vieram muitos avanços, como o Novo

ciência, moralidade e impessoalidade na gestão administrativa.

Regimento Interno da FUABC, o Código de Conduta Ética

Contudo, em março, o desafio que já era grande, ficou
ainda maior. Era decretada a pandemia e a Covid-19 atingiu o Brasil em cheio.

e a Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades.
Outro passo importante nessa trajetória foi a abertura
do Canal de Denúncias, que é gerenciado por uma empre-

Desde então, mais do que nunca, a Fundação do ABC

sa externa e garante que qualquer pessoa, identificada ou

demonstrou sua capacidade de adaptação, a expertise

anônima, possa informar desvios de qualquer natureza e

de mais de 50 anos na Saúde e o papel primordial que

situações que violem as normas internas ou externas da

ocupa junto ao Poder Público, no apoio aos sistemas de

Fundação do ABC.

Saúde municipais e do Governo do Estado de São Paulo.

Encerramos 2021 certos de que o compromisso acor-

Enquanto as pessoas foram para suas casas, nós fomos

dado no TAC foi cumprido. Mais do que isso, encaramos

para a linha de frente. Ampliamos serviços, contratamos

de frente o imprevisível e escolhemos nosso lado diante

profissionais, implantamos e gerenciamos hospitais de

da pandemia: o do enfrentamento, da busca por soluções

campanha. Montamos uma grande força-tarefa para en-

eficazes e inovadoras. Sabemos que ainda há muito pela

frentar uma verdadeira guerra contra o vírus nesses dois

frente, mas não temos dúvidas de que estamos no cami-

últimos anos. Não tenho dúvidas de que vencemos!

nho certo e de que não haverá retrocessos.

Presidência
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FUNDAÇÃO DO ABC
MAIS DE 50 ANOS DEDICADOS À SAÚDE
Caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, qualificada
como Organização Social de Saúde
e entidade filantrópica de assistência
social, saúde e educação, a Fundação do ABC foi criada em 1967 com
intuito de viabilizar uma faculdade de

medicina no Grande ABC.
Foi instituída como fundação sem
fins lucrativos pelos três municípios
do ABC Paulista – Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano
do Sul. É declarada instituição de Utilidade Pública nos âmbitos federal e

estadual e na cidade-sede de Santo
André através do registro CMC nº
132.124-1 (PMSA). Em 2007 foi reconhecida como Entidade Benemérita pelas Câmaras de Vereadores de
São Bernardo e São Caetano e, em
2009, pela Câmara de Santo André.

ASSISTÊNCIA E GESTÃO
Ao longo dos anos, a FUABC foi se consolidando cada vez mais como parceira estratégica de municípios e do Governo do Estado
de São Paulo para a gestão de equipamentos
públicos de saúde, primando pela qualidade
no atendimento, alta resolutividade e humanização. Hoje está presente em unidades de
saúde instaladas em Santo André, São Ber-

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

Com mais de 50 anos de tradição, a entidade conta com 26 mil funcionários diretos
e orçamento anual de R$ 3,4 bilhões. Responde pela gestão de 16 hospitais e 6 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs),
além do Centro Universitário FMABC e de
uma Central de Convênios, que está à frente
de dezenas de unidades nas áreas de Atenção
Básica, Saúde Mental, Urgência e Emergência, entre outras.
RESPONSABILIDADE CORPORATIVA
Com perfil filantrópico e dedicada integralmente ao ensino, pesquisa, gestão e
à assistência à saúde, a Fundação do ABC
disponibiliza praticamente 100% da capacidade instalada a serviço do SUS (Sistema
Único de Saúde). Presta atendimento à população a partir de parcerias com o Governo
do Estado de São Paulo e prefeituras, para a
gestão compartilhada de diversas unidades
públicas de saúde.
A participação efetiva da FUABC nos
campos da educação e da saúde dos três municípios instituidores e das demais cidades
que compõem a rede de atuação demonstra-se pela qualidade do atendimento oferecido à comunidade. Os serviços promotores,
preventivos e orientadores para a saúde da
população são diversos e abrangem mais
de 30 especialidades médicas, sem contar
as áreas não médicas, como enfermagem,
terapia ocupacional, nutrição, psicologia e
fisioterapia. Já a integração social se faz presente nos vários mutirões gratuitos de saúde,
capacitação de mão de obra especializada, e
em diversas parcerias firmadas com o Poder
Público em favor da população.
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ANO DO RECOMEÇO
A Fundação do ABC iniciou 2021 com a
missão de dar seguimento aos compromissos firmados junto ao Ministério Público no
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
homologado em março de 2020, que incluíam a implantação de um programa de boas
práticas (Compliance), revisão de todos os
documentos internos, instituição de procedimentos de integridade, auditoria e incentivo à
denúncia de irregularidades, e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com objetivo de evitar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos.
O ano começou com uma nova esperança. Aos 54 anos de idade, Mônica Calazans
foi a primeira brasileira a ser vacinada contra
a Covid-19. Funcionária da Fundação do ABC
desde maio de 2018, atua como enfermeira no
Contrato de Gestão São Mateus – uma parceria entre a FUABC e a Prefeitura de São Paulo.
Ela recebeu a primeira dose da Coronavac em
17 de janeiro, mesmo dia da aprovação do uso
emergencial da vacina pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Deste então, municípios, governos estaduais e federal empreenderem esforços para
disseminar nacionalmente a campanha de vacinação contra a Covid-19. Mais uma vez, a Fundação do ABC exerceu papel essencial no apoio
ao Poder Público, com milhares de colaboradores na ponta, nos serviços assistenciais, diretamente envolvidos na imunização da população.
Ao longo do primeiro semestre, a pandemia atingiu sua pior fase. Graças à expertise
de mais de 50 anos e ao compromisso de enfrentar o problema e fazer parte da solução, a
FUABC esteve lado a lado de municípios e do
Governo do Estado de São Paulo. Novos leitos foram abertos em tempo recorde, equipes
assistenciais foram ampliadas e hospitais de
campanha foram inaugurados. Dessa maneira,
apesar do aumento exponencial de casos de
Covid-19, a população não ficou desassistida.
IPIRANGA E SÃO MATEUS
A Fundação do ABC iniciou 2021 com diversos serviços dedicados ao combate à Covid-19.
Em 16 de janeiro, a parceria com a Secretaria de
Estado da Saúde foi ampliada, com a implantação
de novos serviços e total de 20 leitos adicionais
de Terapia Intensiva divididos em dois hospitais.
O Hospital Geral de São Mateus foi um dos equipamentos de saúde contemplados com 10 novos
leitos de UTI. A outra unidade beneficiada foi o
Hospital Ipiranga, que recebeu 10 leitos de UTI
e um Centro de Triagem, com equipes multidisciplinares de plantonistas e diaristas para o funcionamento ininterrupto e atendimento exclusivo
aos casos do novo coronavírus.

Laboratório de Análises Clínicas da FMABC chegou a realizar 30.000 exames mensais de Covid-19

Hospital Geral de São Mateus

DIA DA MULHER
A FUABC organizou em 5 de março uma palestra com o tema “Mundo Corporativo e
Resiliência Feminina”, transmitida virtualmente para colaboradores da FUABC, Central de
Convênios e Centro Universitário FMABC. A atividade, realizada em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher — comemorado em 8 de março — foi conduzida pela psicóloga
e palestrante Cassia Silva e Souza, especialista em Psicologia Positiva e com MBA em
Gestão e Desenvolvimento Humano. Ao todo, cerca de 50 funcionários acompanharam a
palestra, a maioria mulheres.

CONCURSO PÚBLICO
A Fundação do ABC realizou no segundo semestre de 2021 concurso público para o preenchimento de vagas existentes e formação de cadastro reserva para atuação na sede administrativa em Santo André. O processo foi conduzido pela empresa GSA - Consultoria e Pesquisas
em Instituições Públicas (GSA Concursos). Ao todo foram disponibilizadas 29 vagas.
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HOSPITAL SANTA CECÍLIA
Parceria entre a Fundação do ABC e o Governo do Estado de São Paulo, o Hospital Estadual
Metropolitano Santa Cecília recebeu seu primeiro
paciente às 20h04 de 11 de abril de 2021. O Hospital de Campanha exclusivo para o atendimento
de casos de Covid-19 está localizado na região
central da Capital, instalado em prédio com 10
andares cedido por um ano ao Estado pela iniciativa privada. O plano de trabalho apresentado
pela FUABC foi eleito vencedor para celebração
do convênio emergencial para gerenciamento da
unidade, cuja publicação no Diário Oficial do Estado ocorreu em 27 de março. Na mesma data,
comitiva da FUABC e da Secretaria de Estado da
Saúde estiveram no local para receber as chaves.
A partir de então, em apenas 15 dias o hospital
recebia o primeiro paciente.
NOVOS HOSPITAIS DE CAMPANHA
O Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) de Sorocaba recebeu na noite de 8 de
abril o primeiro paciente do Hospital de Campanha montado na unidade. O equipamento
Estadual gerido pela Fundação do ABC foi
selecionado pelo Governo do Estado para reforçar a rede de atenção destinada à internação
de pessoas com a Covid-19. Foram montados
10 leitos, sendo 8 de UTI e 2 de Enfermaria. As
atividades foram encerradas em 16 de agosto,
com total de 111 atendimentos em cerca de
quatro meses, sendo 91 internações.
No ABC, o AME Santo André também
abriu ala para Hospital de Campanha. O espaço foi inaugurado em 21 de abril com 8 leitos,
sendo 3 de UTI e 5 de Enfermaria.
No Litoral, o Hospital de Campanha da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central de Santos, que funcionou no segundo e
terceiro andares da UPA, encerrou dia 20 de
julho os atendimentos na unidade. Aberto em
31 de março de 2021 para auxiliar no enfrentamento à pandemia, o equipamento realizou
400 internações durante os três meses e meio
de funcionamento, operando com 40 leitos,
sendo metade de Enfermaria e metade de UTI.

Equipe da UPA de Santos no Hospital de Campanha

8

Hospital Santa Cecília operou com 104 leitos

MAIORES EMPREGADORAS
A Fundação do ABC atingiu em abril a expressiva marca de 27 mil colaboradores
diretos. Em comparação com janeiro de 2020, antes do início da pandemia, a alta chega a
23%. À época, o índice era de 22 mil funcionários. Apenas em 2021, entre janeiro e abril,
foram contratados cerca de 800 novos funcionários. Em 2020, levantamento da Secretaria
Especial de Trabalho e Emprego do Ministério da Economia, publicado em agosto pelo
jornal Valor Econômico, colocava a FUABC em 9º lugar entre as dez empresas de todo o
País que mais contrataram durante a pandemia.
PÁSCOA SOLIDÁRIA
A campanha “Páscoa Solidária” arrecadou doações de chocolates para crianças atendidas por projetos assistenciais
do ABC Paulista. Ao todo, colaboradores
da FUABC, Central de Convênios e Centro
Universitário FMABC doaram 222 caixas
de Bis para 202 crianças atendidas pelo
Projeto Amigos que Fazem, de Santo André, Associação Beneficente Cantinho da
MeiMei, de São Bernardo, e Casa Padre
Luís Scrosoppi, de São Caetano.

Campanha arrecadou mais de 200 caixas de chocolate

UCFUABC - EDUCAÇÃO PERMANENTE
Educação e treinamento são as chaves para o sucesso individual e coletivo. Com base
nesse princípio, a Fundação do ABC lançou oficialmente em 8 de junho a Universidade
Corporativa, que realizará ações permanentes de desenvolvimento e educação para capacitação dos milhares de funcionários diretos que integram os quadros da corporação. Em
função da pandemia e da necessidade de distanciamento social, a abertura dos trabalhos
foi realizada em formato on-line. A palestra de abertura, sob o tema “Assumindo a responsabilidade pelo seu desenvolvimento”, foi conduzida pela psicóloga Cassia Silva e
Souza. Em 2021, a Universidade Corporativa atingiu cerca de 600 líderes e gestores da
mantenedora e unidades gerenciadas. Posteriormente, o processo avançará para alcançar
gradativamente todos os colaboradores.

Foram entregues 316 itens como casacos e cobertores

CAMPANHA DO AGASALHO
Batizada de “Aquecendo o ABC”, a campanha do agasalho da Fundação do ABC arrecadou entre os dias 6 e 21 de julho 316 itens
como casacos, cobertores, calças, meias e
luvas, que foram entregues a três entidades
beneficentes da região. Em Santo André, receberam os donativos a Instituição Assistencial
Lídia Pollone (IALP); em São Bernardo, o Exército da Salvação; em São Caetano, a Associação Esportiva Vida em Movimento.
VITÓRIA NO AME MAUÁ
A Fundação do ABC sagrou-se vencedora
de chamamento público do Governo do Estado
de São Paulo e segue à frente do Ambulatório
Médico de Especialidades (AME) de Mauá pelos próximos 5 anos. O resultado do certame foi
publicado na edição de 17 de julho do Diário
Oficial do Estado de São Paulo. Tanto as áreas
clínicas quanto administrativas permanecem
sob responsabilidade da FUABC, em acordo firmado no modelo de Organização Social de Saúde (OSS). O novo contrato teve início em setembro. O valor mensal fixado é de R$ 895.209,27
e contempla consultas médicas e não médicas,
exames e procedimentos terapêuticos.

FEITO PELA GENTE
A Fundação do ABC lançou no segundo semestre de 2021 o Programa “Feito pela Gente”.
Trata-se de um projeto interno que busca dar visibilidade às inovações e boas práticas implementadas na Mantenedora, no Centro Universitário
FMABC e em todas as unidades gerenciadas. A
partir de um concurso anual, a iniciativa facilita
o acesso e a troca de informações entre todos os
serviços da FUABC, hoje localizados em diferentes regiões do Estado – desde a Região Metropolitana até o Interior do Estado e a Baixada Santista.
O objetivo principal é a valorização das ações
inovadoras, cases de sucesso, boas práticas e das
iniciativas pioneiras de cada unidade da FUABC,
que fazem a diferença no dia a dia de trabalho. Ao
todo foram inscritos 17 trabalhos na edição 2021
em formato de artigo. O material foi reunido e deu
origem a uma revista eletrônica, compartilhada
com todo o grupo de gestão da FUABC.
A premiação ocorreu em 16 de dezembro.
Em primeiro lugar ficou o projeto do Hospital
Estadual Metropolitano Santa Cecília, localizado
na Capital, intitulado “‘Sala do Adeus’, despedida humanizada de familiares aos seus entes
queridos acometidos de Covid-19”. Na segunda
colocação ficou o Hospital Estadual Mário Covas,
em Santo André: “Os desafios da alta segura e
responsável em uma unidade de saúde estadual de alta complexidade”. Já o terceiro lugar foi
conquistado pelo Polo de Atenção Intensiva (PAI)
em Saúde Mental, localizado na Baixada Santista,
responsável pelo trabalho “Prevenindo a morte
súbita cardíaca em usuários de psicofármacos
internados no PAI-BS”. Todas as unidades vencedoras são gerenciadas pela FUABC em parceria
com o Governo do Estado de São Paulo.

LUCY MONTORO DIADEMA
O Governo de São Paulo inaugurou oficialmente em 7 de outubro a unidade Diadema da
Rede de Reabilitação Lucy Montoro. Administrado pela Fundação do ABC, o equipamento
de saúde receberá investimento superior a
R$ 37 milhões do Governo de São Paulo para
custeio dos primeiros cinco anos de funcionamento. O centro de reabilitação de Diadema
abriu as portas em 20 de setembro e recebeu
os primeiros três pacientes no dia 22.

Centro de Reabilitação é destinado a pacientes
com deficiências auditivas e visuais

16,1
24,8%

0,85

3.395.558

2.924.460

2.342.682

Evolução financeira de 2016 a 2021 foi de 48,7%
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Doação atingiu número recorde de mais de 5.300 itens

RECORDE SOLIDÁRIO
A segunda edição do Halloween Solidário da FUABC foi marcada por muita emoção, empenho e superação. O projeto organizado no final de outubro arrecadou 4,8
toneladas de alimentos, produtos de higiene
e limpeza, entregues para seis instituições
beneficentes do ABC. As doações foram realizadas por funcionários da FUABC, Central
de Convênios e Centro Universitário FMABC. A gincana deste ano contou, ainda, com
doação extra de 746 donativos por parte do
Conselho Curador da FUABC. Com isso, o
saldo total da arrecadação foi de 5.372 itens
entre pacotes de arroz, feijão, macarrão, café
e açúcar, além de latas de sardinha, molho
de tomate, óleo, sabão em pó, detergente,
sabonete e pasta de dente.
As instituições beneficiadas de 2021
foram: Instituição Beneficente Irmã Marli e
Núcleo Assistencial e Educacional a Caminho da Luz (NAECAL), em Santo André; Comunidade Católica Padre Pio e Lar da Mamãe
Clory, em São Bernardo; e Rede Feminina de
Combate ao Câncer e Núcleo de Convivência Menino Jesus, em São Caetano.

SOLIDARIEDADE
Em 2021, a Fundação do ABC recebeu
doação de um milhão de máscaras cirúrgicas.
A cerimônia simbólica de entrega foi realizada
em 24 de fevereiro. A ação solidária foi resultado da parceria entre Braskem, Fitesa e Grendene. A Braskem doou o polipropileno (PP),
matéria-prima para a Fitesa produzir o nãotecido, base para a fabricação das máscaras. Já
a Grendene usou sua expertise para confecção
dos equipamentos de proteção.
Durante a pandemia, a FUABC também recebeu doações de mobiliários do Banco Alfa,
destinados ao hospital de campanha instalado no Hospital Estadual Metropolitano Santa
Cecília, e de quatro ventiladores pulmonares
da empresa de tecnologia Empathy. Os res-

piradores doados integram o Projeto OpenAir
e foram desenvolvidos pela própria Empathy,
com apoio de diversos investidores, entre os
quais a empresa do setor químico e petroquímico Braskem.

UNIVERSIDADE CORPORATIVA
Educação e treinamento são as chaves para
o sucesso individual e coletivo. Com base nesse
princípio, a Fundação do ABC lançou em 8 de junho a Universidade Corporativa, que realiza ações
permanentes de desenvolvimento e educação
para capacitação dos mais de 26 mil funcionários
diretos que integram os quadros da corporação.
Em função da pandemia e da necessidade de

distanciamento social, a abertura dos trabalhos foi
realizada em formato on-line. A palestra de abertura, sob o tema “Assumindo a responsabilidade
pelo seu desenvolvimento”, foi conduzida pela
psicóloga Cassia Silva e Souza, especializada em
Psicologia Positiva, com MBA em Gestão e Desenvolvimento Humano. O conteúdo está disponível na íntegra pelo canal da FUABC no YouTube:
www.youtube.com/fundacaodoabcoficial.

Entrega de um milhão de máscaras cirúrgicas

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE FORNECEDORES
22.986
20.395
18.432
14.303
11.673

12.835

15.883
FORNECEDORES POR ESTADO
São Paulo
Paraná
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Rio Grande do Sul

21376
289
261
261
152

2020

2021

De 2015 a 2021 o aumento foi de 96,9%
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FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE
A área de Sustentabilidade da Fundação
do ABC promoveu dia 2 de dezembro a 7ª edição do “Fórum em Saúde e Sustentabilidade”,
com transmissão ao vivo pelo canal da FUABC
no YouTube e participação de representantes
de diversas unidades gerenciadas. Os temas
centrais deste ano foram “Compras sustentáveis na Saúde” e “Práticas de ESG em organizações de Saúde”.
POLO NOTREDAME
Em novembro, os colaboradores da Fundação do ABC ganharam mais um serviço personalizado. Trata-se do Polo de Atendimento
Exclusivo aos Funcionários da FUABC, localizado no piso térreo do prédio administrativo
da FUABC-Mantenedora, em Santo André. Todos os funcionários passaram a contar com a
facilidade do atendimento presencial em local
específico para dúvidas, acolhimento, apoio e
orientações sobre os planos de saúde corporativos firmados junto ao GNDI - Grupo NotreDame
Intermédica. Em função da distância de alguns
hospitais e serviços de saúde, também foram
criados e-mail e telefone exclusivos para esse
atendimento. Ao todo são cerca de 10 mil funcionários da FUABC com plano de saúde corporativo junto ao GNDI, cuja carteira é gerenciada
pelo Grupo Viana do Castelo Seguros.

Entrega de doações no
Lar Assistencial Mãos Pequenas

NATAL LEGAL 2021
Depois do sucesso da primeira edição, a
Fundação do ABC repetiu em 2021 a campanha
‘Natal Legal’, que busca aumentar a integração
entre os funcionários a partir de uma gincana,
cujo resultado beneficia crianças e adolescentes da região do ABC em situação de vulnerabilidade social. As doações foram entregues para
casas de apoio a crianças e adolescentes vulneráveis localizadas nas cidades de Santo André
(Lar Assistencial Mãos Pequenas), São Bernardo do Campo (Associação Beneficente Cantinho da MeiMei) e São Caetano do Sul (Casa
do Bosque, serviço de acolhimento vinculado à
Instituição Beneficente Irmã Marli). A iniciativa
beneficiou crianças que receberam presentes,
roupas, brinquedos, livros e panetones.

RANKING DAS MAIORES
A Fundação do ABC encerrou 2021 no
ranking das maiores organizações do País.
Divulgada em setembro de 2021, edição do
ranking “Valor 1000”, do jornal Valor Econômico, listou as 1.000 maiores empresas do
País e classificou a Fundação do ABC em 264°
lugar. Ao filtrar o ranking por categorias, a instituição do ABC é a 7ª maior do País em sua
área de atuação, a de “Serviços Médicos”.
Outra publicação, de outubro de 2021, é
Anuário 360° da Revista Época Negócios, que
reúne as 500 maiores empresas do Brasil.
Conforme levantamento do periódico, a FUABC ocupa a 266ª posição no ranking nacional
e está em 14º lugar entre as maiores de sua
categoria, a “Saúde”.

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES
19,1%

26.214

2020

-0,5%

26.069

2021

De 2016 a 2021 o aumento foi de 14%
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE (COMPLIANCE)

Com mais de 50 anos de tradição, a Fundação do ABC trabalha de forma permanente
o aperfeiçoamento de suas ferramentas de
Governança Corporativa. Em busca de oferecer saúde de qualidade, com alta resolutividade e atendimento humanizado, a entidade
tem investido em tecnologia, modernização
de processos internos e no aperfeiçoamento

das ferramentas de controle, a fim de garantir
a melhor aplicação dos recursos, com transparência e ampla eficiência.
É nesse contexto que a instituição trabalha seu Programa de Integridade (Compliance), instrumento implantando em 2021, como
resultado de uma série de medidas adotadas
desde a assinatura do Termo de Ajustamento

de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público
do Estado de São Paulo, em 2019.
O Programa de Integridade visa ampliar
os mecanismos de controle institucional, com
impacto na adequada observância do conjunto
de procedimentos internos de integridade, auditoria e efetiva aplicação de códigos de ética
e de conduta, políticas e diretrizes.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Uma das novidades que vai ao encontro do programa de boas práticas é a ferramenta de Planejamento de Controle Orçamentário
(PCO), cujo objetivo é o controle de gastos de todas as unidades da Fundação do ABC a partir de um sistema único e informatizado,
que otimiza o acompanhamento das atividades financeiras e previne eventuais déficits nos contratos. Entre os benefícios estão o registro
do orçamento em plataforma específica para essa finalidade, acompanhamento dos valores orçado, reservado e pago, além da própria
ferramenta permitir o melhor controle e acompanhamento para os gestores.
Em 2020 o PCO teve início como projeto piloto em atendimento ao TAC, com objetivo de estimular a aderência, adaptação e utilização. Após diversos treinamentos, reuniões e do uso na prática diária, a ferramenta passou a contar com sistemas de bloqueios em 2021
conforme critérios claros pré-definidos, a fim de garantir a saúde financeira da FUABC.
PROTEÇÃO DE DADOS
Em julho de 2021, a Fundação do ABC
reuniu representantes de todas as suas unidades gerenciadas para apresentar o Programa de Proteção de Dados e Segurança da Informação, elaborado com
base no cumprimento à Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD) e
com objetivo de orientar e nortear todas as unidades quanto à
necessidade de adequação de
processos internos, com foco
em rígidos padrões de segurança da informação.
O Programa de Proteção
de Dados da FUABC contempla: amplo mapeamento e diagnóstico dos dados das unidades;
análise de inconsistências; identificação de cenários de risco; formas
de armazenamento e coleta dos dados;
análise dos formulários em utilização; estabelecimento de controles de segurança;
definição e adequação da estrutura de gover12

nança de dados.
Para execução, cada unidade gerenciada
criou um “Comitê de Proteção de Dados”,
formado por pelo menos três gestores selecionados pela diretoria das próprias unidades. Esses comitês reportam suas ações ao
“Escritório de Proteção de Dados” da FUABC,
sob responsabilidade de um Encarregado de
Proteção de Dados, ou DPO (Data Protection
Officer), conforme determina a Lei. Na prática,
é o profissional nomeado pela organização,
responsável por mediar a relação da entidade
junto aos titulares de dados e à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), ligada
ao Governo Federal.
Em 23 de junho de 2021, a Presidência
da FUABC emitiu a Portaria n° 25/2021, designando profissional para a função de DPO.
Desde então, o Escritório de Proteção de Dados realiza reuniões periódicas com os comitês das unidades gerenciadas, com instruções, definição de estratégias e mapeamento
da realidade local para aperfeiçoamento dos
processos de proteção de dados.

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
Em 2 de setembro de 2021, a FUABC
organizou reunião geral com todas as suas
unidades para apresentação do Código de
Conduta Ética – documento aprovado pelo
Conselho de Curadores e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
O Código de Conduta Ética rege os princípios e valores da FUABC no exercício das
responsabilidades profissionais e na interação com os clientes, contratantes, fornecedores e usuários dos serviços prestados. Trata-se de documento que reúne as diretrizes
para orientar a conduta profissional de todos
os que trabalham na organização e agem em

CANAL DE DENÚNCIAS
Em atenção ao Programa de Integridade da FUABC e aos esforços contínuos
para o aperfeiçoamento de processos e
ações preventivas contra eventos de risco, foi lançado em setembro de 2021
o Canal de Denúncias da Fundação do
ABC. A partir da ferramenta, todas as

seu nome, devendo nortear as ações de conselheiros, colaboradores, parceiros, prestadores de serviços e de todas as pessoas que
atuem em nome da instituição.
Para garantir o resguardo, esclarecimento, promoção e cumprimento do Código de
Conduta Ética, de modo a assegurar sua eficácia e efetividade, a Fundação do ABC instituiu em agosto o Comitê de Conduta Ética da
Mantenedora e emitiu Portaria para que todas
as unidades também criassem seus próprios
comitês internos.
De caráter consultivo, investigativo e educacional, os comitês de conduta ética apoiam
o Programa de Integridade da FUABC em suas

pessoas podem fazer denúncias, de
qualquer natureza, contra a violação de
normas internas ou externas da Fundação do ABC. O objetivo central é o respeito aos valores e diretrizes da FUABC
e o cumprimento do Código de Conduta
Ética. O Canal de Denúncias funciona
24 horas. Está em acordo com a Lei

atribuições e competências referentes à proposição de medidas de prevenção, detecção,
punição e remediação de fraudes e atos de
corrupção, assim como na identificação de
eventuais vulnerabilidades à integridade nas
atividades desenvolvidas, e na proposição, em
conjunto com outras unidades, de medidas de
mitigação dessas vulnerabilidades.
Os comitês são órgãos não estatutários,
de caráter permanente e atuação independente, que devem trabalhar em busca da preservação dos princípios e valores éticos da
FUABC, por meio da apuração de eventuais
violações às regras, valores e princípios descritos no Código de Conduta Ética.

Geral de Proteção de Dados (LGPD) e
é operado por uma empresa externa e
independente, justamente para garantir
sigilo absoluto, proteger o anonimato do
denunciante e preservar as informações
para a justa apuração. As denúncias são
tratadas com total confidencialidade e
imparcialidade.
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NOVO REGIMENTO INTERNO
Após trabalho conjunto da Comissão de
Implantação do Programa de Compliance, do
Conselho Curador e do Ministério Público, foi
aprovado o novo Regimento Interno (R.I.) da
Fundação do ABC, que passou a vigorar em
agosto de 2021. Trata-se de um importante
instrumento para a consolidação da autogestão, que regulamenta o funcionamento da
FUABC, visando ao cumprimento de sua função pública regularmente instituída.

A atualização da versão anterior, de 2006,
para o documento de 2021 ampliou o Regimento Interno de 21 para 40 páginas, com
acréscimo de 63 artigos. Entre as inovações
está a instituição do Programa de Compliance
e a implantação da Governança Corporativa,
com a observância das normas de boa conduta na condução das atividades institucionais
e na consecução de ações de interesse público, dentro de uma política ética de combate

à corrupção, ao suborno e às irregularidades
administrativas. O documento também define
de maneira clara os órgãos de Deliberação, Direção, Controle, Execução e Assessoramento,
assim como as condicionantes para ocupação
de cargos de Direção e Deliberação, nos termos dos TAC.
Adicionalmente, o novo R.I. definiu o Conselho Universitário como órgão Deliberativo
e ampliou as competências do reitor e dos
diretores-gerais das unidades da FUABC, além
de regulamentar a atuação do Controle Interno.
Em respeito ao princípio do não retrocesso, também passaram a valer novas regras para
contratação e dispensa de diretores e gerentes
corporativos, conforme prevê o Artigo 35 do
novo R.I.: “A admissão e o desligamento dos
diretores gerais das unidades e diretores e gerentes corporativos, seguirá por indicação da
Presidência da Fundação do ABC e aprovada
em reunião extraordinária pelo Conselho Curador, observado este Regimento Interno e nos
termos do artigo 23, IX, Estatuto da Fundação
do ABC, só vigorando após aprovação do Ministério Público”.
No âmbito dos Recursos Humanos, ficou
regulamentado o ingresso por concurso público nos quadros da FUABC e do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC. Já as
unidades gerenciadas por contrato de gestão
devem realizar processo seletivo simplificado.
CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA
Conforme previsto no 36º artigo do TAC,
a FUABC comprometeu-se a “criar comissão
específica para revisão de seus documentos
internos, notadamente Estatuto, Regimento
Interno, Regulamento de Gestão e Contratação
de Pessoal e Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços”.
O Termo de Ajustamento de Conduta foi
assinado junto ao Ministério Público (MP) em
outubro de 2019. Desde então, a FUABC tem
buscado atender a todos os pontos acordados,
dentre os quais o Novo Regimento Interno,
cuja primeira minuta foi enviada para ciência da Presidência em janeiro de 2020. Esse
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texto base seguiu para discussão junto a departamentos internos e foi pauta de reunião da
Comissão de Compliance em julho de 2020.
Após ajustes, a comissão encaminhou em
agosto a pauta ao Conselho de Curadores.
Ao todo foram três reuniões extraordinárias
na Curadoria até o envio do documento em setembro à Promotoria de Fundações do MP, que
devolveu o Regimento Interno em dezembro de
2020 com as propostas de alterações.
Novas reuniões de alinhamento junto ao
MP ocorreram nos meses seguintes e a versão
consolidada foi validada pelo Ministério Público em 23/03/2021, seguindo de volta para
apreciação do Conselho de Curadores. Após

duas reuniões extraordinárias, o órgão máximo
de deliberação da FUABC aprovou no Novo Regimento Interno em 29/04/2021. O documento
foi registrado em cartório em 18/08/2021.
Em setembro de 2021 houve reunião presencial com todas as unidades da FUABC para
apresentação do documento, explicação acerca das principais mudanças e novidades, além
de espaço para dúvidas. Paralelamente, foi
montado um gibi com história em quadrinhos
resumindo os pontos principais e também com
a íntegra do Novo Regimento Interno. O material foi disponibilizado on-line e em edição
impressa aos diretores de todas as unidades da
Fundação do ABC.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
Com sede e foro na cidade de Santo André,
a Faculdade de Medicina do ABC foi autorizada 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 unidade mantida da Fundação do ABC, a FMABC
abriga hoje 11 cursos de graduação na área
de Ciências da Saúde: Medicina, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Nutrição, Gestão em Saúde Ambiental, Tecnologia em Gestão Hospitalar, Tecnologia em
Radiologia, Psicologia e Biomedicina. Tem
como missão promover o ensino, a pesquisa,
a assistência e a extensão segundo critérios de
excelência acadêmica.
Pouco antes de completar 50 anos de tradição, a escola realizou um antigo sonho: no
final de 2017 foi aprovada como centro universitário. Conforme resultado emitido pelo Ministério da Educação (MEC), a FMABC obteve
nota máxima 5 no processo de credenciamento. Com validade de cinco anos, a habilitação
foi publicada pelo Ministério da Educação, na
edição de 12 de novembro de 2018 do Diário
Oficial da União, formalizando o Centro Universitário FMABC.
Em 50 anos de história, a FMABC formou
mais de 6.000 profissionais de Saúde, sendo
4.500 médicos. No campo da especialização, orgulha-se em registrar mais de 3.500
médicos residentes formados. Paralelamente
à questão acadêmica, o Centro Universitário
também desenvolve importante trabalho no
âmbito da pesquisa, extensão e da assistência
à população que utiliza o Sistema Único de
Saúde (SUS).

André e habilitada pelo Instituto Adolfo Lutz, a
unidade deu início em março de 2020 aos testes para detecção de Covid-19. Pouco mais de
um ano após o início da pandemia, a unidade
já possuía convênio para análise de amostras
vindas de 10 cidades do Estado de São Paulo:
Santo André, São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires, Mauá, Cajamar, Caieiras, Franco
da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã.
Nas fases mais agudas da pandemia, o
Laboratório chegou a realizar 1.000 exames
por dia – ou cerca de 30.000 por mês, sendo
65% do tipo RT-PCR e 35% de sorologia (teste
rápido, ELISA e eletroquimioluminescência).
Em dezembro, a unidade identificou os
primeiros casos da variante Ômicron na região
do Grande ABC. Por meio do sequenciamento
genômico foram confirmados dois casos em
São Bernardo e um em São Caetano.
SEQUENCIAMENTO GENÉTICO

LABORATÓRIO

FMABC investiu R$ 100 mil em aquisição de um
sequenciador portátil, reagentes e computador

No pico da pandemia, Laboratório de Análises
Clínicas analisou 1.000 exames de Covid-19 por dia

Em 2021, assim como no ano anterior,
o Laboratório de Análises Clínicas do Centro
Universitário FMABC teve papel de destaque
durante as fases mais críticas da pandemia.
Instalada no campus universitário em Santo
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Teve início, em agosto de 2021, o sequenciamento genômico para detecção de variantes do novo coronavírus no Centro Universitário FMABC. Foram investidos inicialmente R$
100 mil para a aquisição de um sequenciador
portátil, reagentes e computador, capazes de
fazer a leitura do DNA completo do vírus. A
capacidade de processamento é de até 200
amostras semanais.

RONDON NA PANDEMIA

Projeto Rondon da FMABC manteve assistência
social e entrega de doações a moradores do Morro
da Kibon, em Santo André

Membros do Núcleo Rondon de Extensão
Comunitária (NUREC) do Centro Universitário
FMABC, que desde 2017 atuam em defesa dos
direitos à saúde, moradia, alimentação, lazer e
cultura no Morro da Kibon, em Santo André,
organizaram diversas campanhas durante 2021
para assistir pessoas em situação de vulnerabilidade social, condição agravada pela pandemia.
Foram doadas centenas de alimentos, máscaras
descartáveis de proteção, produtos de higiene
e limpeza, além da realização de atividades nas
campanhas de Páscoa e Natal.
OFTALMOLOGIA
Trabalho desenvolvido pelo Serviço de Oftalmologia do Centro Universitário FMABC recebeu a premiação “Travel Grant” do congresso da
Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO 2021), o mais importante do
mundo na área de oftalmologia. O evento foi
transmitido virtualmente em maio. Anualmente, o encontro recebe cerca de 8 mil estudos
da área e reúne mais de 12 mil participantes. O
trabalho enviado pela OftalmoABC foi “Estudo
da variação da temperatura da córnea durante
procedimentos de foto-refração”. Desde 2019
a disciplina acumula participações de destaque
no evento científico.

CIRURGIA INÉDITA

nais das principais instituições de saúde do
País, como Hospital Israelita Albert Einstein,
Hospital Sírio-Libanês, A.C. Camargo Câncer
Center, Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo e nos programas
de Residência e Aprimoramento da própria
FMABC. Ao todo, foram aprovados cerca de
20 ex-alunos no primeiro semestre.

PLATAFORMA 3D

Equipe da disciplina de Urologia da FMABC em
cirurgia inédita na rede pública do ABC

Plataforma auxilia ensino sobre
estruturas do corpo humano

A disciplina de Urologia do Centro Universitário FMABC, em parceria com a Prefeitura
de São Caetano do Sul, realizou em maio a
primeira cistectomia com reconstrução laparoscópica da rede pública do Grande ABC. A
cirurgia de remoção e reconstrução da bexiga
foi comandada pela equipe do médico Marcello Machado Gava, coordenador do serviço
de Urologia do município e urologista da FMABC. O procedimento envolveu seis cirurgiões.

Em tempos de pandemia e desafios
impostos pelo ensino a distância, o Centro
Universitário FMABC inovou e contratou,
em agosto, uma importante ferramenta
para qualificar o processo de aprendizagem
de todos os alunos dos primeiros anos dos
cursos de graduação. A plataforma Estudos
de Anatomia Humana 3D, ou “Complete Anatomy”, considerada uma das mais
avançadas do mundo na área, disponibiliza a visualização de estruturas anatômicas
do corpo humano em ambientes virtuais
de forma prática, pedagógica e interativa.
Professores da disciplina de Anatomia Humana também têm livre acesso à nova ferramenta. O projeto foi conduzido pela área
de Biblioteca da FMABC, em parceria com
a Pró-Reitoria de Graduação.

17ª FEIRA DE SAÚDE

RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM
Os recém-formados no curso de graduação em Enfermagem do Centro Universitário FMABC foram aprovados, em 2021, em
vários processos de seleção para integrar
os programas de residências multiprofissioEm outubro, os alunos do Centro Universitário FMABC organizaram a 17ª edição da Feira
de Saúde – evento que promove atividades e palestras educativas em promoção à saúde. A ação
contou com a participação de aproximadamente
200 pessoas entre estudantes e professores. Os
pacientes contaram com serviços gratuitos de
aferição de pressão arterial e de diabetes (glicemia capilar), rastreio de pé diabético, exames
físicos gerais, avaliação geriátrica, Papanicolau,
testes de força e sensibilidade, entre outros.
NOVO CURSO
Antenado às demandas atuais do mercado
de trabalho e à necessidade de profissionais
qualificados com conhecimentos específicos,
em 2021, o Centro Universitário FMABC aprovou a criação do curso de graduação em Biomedicina, com duração de 8 semestres e aulas
no período noturno.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em novembro, o Centro Universitário
FMABC e a Federação de Entidades Assistenciais de Santo André (FEASA) assinaram termo de parceria. O acordo prevê
que as 42 instituições vinculadas à FEASA
sejam campos de estágio para estudantes do Centro Universitário, ampliando
a assistência na região. A FEASA é uma
organização não governamental cujas unidades de atendimento prestam serviço a
crianças, adolescentes, portadores de deficiência, dependentes químicos, idosos
e famílias em situação de vulnerabilidade social. Estima-se que o órgão atenda
quase 7.500 pessoas de 4.800 famílias no
município de Santo André.

2020

2021

2.346

2.371

2.432

2.167

2.262

674

923

518

358

398

109

84

147

104

103

530

454

457

451

443

60

48

52

53

49

159.038

247.441

223.746

39.357

50.096

3.744.257

5.564.985

6.895.166

5.228.058

5.246.747

11.109

10.026

12.254

3.462

6.275

121.507

130.002

135.407

149.291

172.584

Dados de receitas de 2020 reapresentados
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SANTO ANDRÉ
Em 2021, a Central de Convênios manteve
contratos para quatro áreas junto à Prefeitura
de Santo André. O maior deles, com a Secretaria de Saúde, contemplava o “gerenciamento,
operacionalização, execução e fomento de serviços da rede pública de saúde e dos hospitais
de campanha Covid-19 do município de Santo
André, abrangendo as áreas da Atenção Básica, Atenção Especializada, Atenção Hospitalar,
Atenção às Urgências e Emergências, Vigilância à Saúde e Apoio à Gestão”. Ao todo são
mais de 3.400 funcionários diretos.
O contrato para o plano operativo supramencionado foi no valor de R$ 236.205.741,24
para o período de janeiro a junho de 2021, sendo R$ 70.020.000,00 destinados ao combate
à Covid-19. De 29/06/2021 a 28/07/2021 o
contrato seguiu no sistema indenizatório. Entre
agosto de 2021 e janeiro de 2022, o valor total
foi de R$ 154.942.475,91.
O segundo contrato entre a FUABC e a
Prefeitura de Santo André está firmado junto
à Secretaria de Educação. Trata-se do Termo
de Colaboração para o “gerenciamento, operacionalização, formação e execução de ações
complementares na Rede Municipal de Ensino, junto ao Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar (CAEM), Polo Bilíngue,
NANASA, unidades escolares e equipamentos
municipais, devendo sempre ser considerada
a concepção educacional da rede, na perspectiva da Educação Inclusiva”. São mais de
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Criada em 2007 para prestar serviços relacionados a necessidades
específicas em saúde, a Central
de Convênios (CC) está entre as
maiores unidades da Fundação do
ABC e atua por meio de contratos
de gestão e convênios. Em dezembro de 2021 somava cerca de 6 mil
funcionários diretos.
Em 2021, esteve à frente de parcerias junto às prefeituras do ABC, Itatiba,
Mogi das Cruzes, Guarulhos e Santos.
Os colaboradores atuam tanto na

serviços gerais de UPAs (Unidades de
Pronto Atendimento), UBSs (Unidades
Básicas de Saúde), PID (Programa de
Internação Domiciliar), CAPS (Centro
de Atenção Psicossocial), PSF (Programa de Saúde da Família) e SAMU
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), entre outros.
Com 1.300m², a sede da Central de
Convênios está instalada no campus do
Centro Universitário FMABC e conta com
10 salas, além de copa, anfiteatro para
treinamentos com capacidade para aco-

assistência à saúde da população
quanto nas áreas administrativas e de

modar até 50 pessoas e espaços reservados para reuniões e entrevistas.

40 funcionários diretos e o contrato de 2021
contemplou o montante de R$ 3.702.906,01.
O terceiro contrato está vinculado à Secretaria de Cidadania e Assistência Social de
Santo André (SCAS). Trata-se de Termo de
Colaboração para a “cooperação técnica e financeira entre os partícipes acima indicados,
para a operacionalização de serviços junto aos
equipamentos municipais de responsabilidade
da Secretaria de Cidadania e Assistência Social”. São quase 30 funcionários diretos e valor
total para 12 meses de contrato no montante
de R$ 2.087.182,65.
O quarto contrato teve início em 2021, visando contribuir com a qualidade do atendimento
nas escolas da rede municipal. Trata-se do pro-

grama ‘Con_Viver Bem’, vinculado à Secretaria
de Educação de Santo André, que disponibiliza
atendimento com psicólogos que possuem múltiplas expertises, visando atender prioritariamente
professores da rede de ensino municipal, equipe
gestora e outros profissionais que compõem a
unidade escolar e a comunidade.
Desenvolvida em parceria com a Fundação
do ABC, por meio da Central de Convênios, a
iniciativa tem por objetivo apoiar emocionalmente os profissionais das escolas com propostas coletivas e, se necessário, casos individuais podem ser encaminhados.
São mais de 20 funcionários diretos e o
contrato de 2021, de setembro a dezembro, foi
de R$ 135.013,61 por mês.

Freepik/@Racool_studio
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CENTRAL DE CONVÊNIOS

com a expertise técnica do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC (FMABC).
O novo Complexo tem como base três vertentes – assistência, estágios e pesquisa – e unifica os dois contratos de gestão da Prefeitura

com a Fundação do ABC, um para o Complexo
Hospitalar da cidade e o outro para serviços de
Saúde diversos, como Atenção Básica, Saúde
Mental, Urgência e Emergência, que ficava
junto à Central de Convênios (002/2018).

SÃO CAETANO
Pelo período de 12 meses, a Central de
Convênios FUABC manteve em 2021 convênio com a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul para “execução do programa de
saúde mental do município, no valor de R$
8.047.460,79.
O termo tem como objetivo “estabelecer
programa de assistência aos dependentes
químicos e portadores de outros transtornos mentais de forma eficaz e humanizada,
oferecendo o primeiro atendimento, acompanhamento e tratamento psicossocial adequado e preservando a equipe de profissionais compatíveis com as necessidades do
programa para implantação e manutenção
em regime de colaboração entre os partícipes, de um programa de Cooperação Técnica e Desenvolvimento Docente-Assistencial
na área de saúde”.
Conforme previsão contratual “o projeto
pretende manter o funcionamento dos CAPS
II e CAPS AD II, melhorar a oferta de atendimento e manter no CAPS II, o preceito de
acolhimento, atendimento à demanda espontânea e aumentar a cobertura de atendimento

de saúde mental na Rede Básica, objetivando
a reabilitação psicossocial dos seus usuários,
mediante a lotação de recursos humanos

com a finalidade de constituir uma referência
municipal na área de saúde mental”. Ao todo
são 66 funcionários diretos.

@freepik

@freepik

SÃO BERNARDO
Com mais de 4.800 funcionários diretos,
o contrato de gestão 002/2018 da Central de
Convênios FUABC com a Prefeitura de São Bernardo, por intermédio da Secretaria Municipal
de Saúde, previa a “conjugação de esforços,
considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de ações de saúde, no âmbito da
Rede de Saúde do Município de São Bernardo
do Campo”. Entre as unidades contempladas
estavam o Departamento de Atenção Básica e
Gestão do Cuidado (SS-1); Departamento de
Atenção Especializada (SS-2); Departamento de
Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência
(SS-3); Departamento de Proteção à Saúde e
Vigilâncias (SS-4); Departamento de Apoio à
Gestão do SUS (SS-5) e Departamento de Administração da Saúde (SS-6).
Em maio de 2021, a Prefeitura de São Bernardo e a Fundação do ABC ajustaram detalhes
para a ampliação da parceria na área da Saúde,
a partir de Termo de Cooperação para criação
do “Complexo de Saúde do Município de São
Bernardo do Campo – CSMSBC”, que conta
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UPA CENTRAL DE SANTOS | CENTRAL DE CONVÊNIOS

HOSPITAL DE CAMPANHA
O Hospital de Campanha montado no
segundo e terceiro andares da UPA Central
de Santos, funcionou de 31 de março até julho de 2021 para auxiliar no enfrentamento à
pandemia. Ao todo, até o fechamento dos leitos, foram realizadas 400 internações. Durante o período, a unidade acumulou inúmeras
mensagens de agradecimentos registradas
nas redes sociais, especialmente direcionadas à humanização das equipes assistenciais
e administrativas.

Equipe do Hospital de Campanha,
que realizou 400 internações em 4 meses

PM Santos

Inaugurada em janeiro de 2016, a UPA
Central de Santos, na Vila Mathias, é porta de
entrada para casos de urgência e emergência
do município, com média mensal de 10,5
mil atendimentos. Parceria entre Prefeitura de
Santos e Fundação do ABC, a unidade realiza
consultas nas áreas de Clínica Médica, Ortopedia, Pediatria, Odontologia e Enfermagem.
Também oferece exames laboratoriais, de raio
X e eletrocardiografia, além de procedimentos
cirúrgicos de urgência, inalações, suturas,
curativos e administração de medicações.
A UPA Central está integrada às policlínicas e aos hospitais do município, funcionando todos os dias durante 24 horas. Conta
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
(SADT), Eletrocardiograma 24 horas, Farmácia, 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 Controle
de Acesso, Almoxarifado, Estoque e Logística, além de transporte por ambulância, entre
outros serviços.

Fachada da UPA Central de Santos

Pacientes receberam diversas homenagens pós-alta

Funcionárias participaram de palestra
sobre violência contra a mulher

ÁRVORE DA VIDA
O engenheiro e morador de Praia Grande, Nivaldo Antonio Vernini de Freitas Junior, 54 anos, foi um dos pacientes que
receberam tratamento na UPA após infecção
por Covid-19. Para homenagear os pacientes curados, as equipes do serviço criaram
uma “árvore da vida”, estampada em uma
das paredes da UPA, onde todos os pacientes que receberam alta colocaram seus nomes nas “folhas”.

OUTUBRO ROSA
A Comissão de Humanização e Educação
Permanente da UPA Central de Santos promoveu, em outubro, uma palestra que abordou os
aspectos da violência contra a mulher. Tradicionalmente, as ações no mês de outubro são focadas na prevenção dos cânceres de mama e de
colo de útero, em alusão à campanha Outubro
Rosa. Em 2021, a UPA Central resolveu adaptar
o tema para, simultaneamente, para também
atender a outras necessidades de reflexão, especialmente em tempos de pandemia.

2020

2021

205.761

194.130

167.955

125.709

136.991

274.168

291.400

291.627

240.609

228.601

9.403

10.870

6.580

6.484

5.453

17.153

20.545

22.349

23.103

33.707

Dados de receitas de 2020 reapresentados
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GUARULHOS | CENTRAL DE CONVÊNIOS
PMG/Sidnei Barros

A Fundação do ABC deu início em 1º de
abril de 2015 ao contrato de gestão na área da
Saúde junto à Prefeitura de Guarulhos. Atualmente estão sob responsabilidade da Central de
Convênios da FUABC as unidades: Pronto Atendimento Maria Dirce, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São João Lavras e UPA Cumbica.
A UPA São João Lavras oferece aos usuários áreas médica e odontológica em Urgência/
Emergência, com consultas em Clínica Médica,
Clínica Cirúrgica, Clínica Ortopédica e Pediatria.
A UPA Cumbica, inaugurada em 27 de dezembro de 2017, funciona 24 horas, sete dias
por semana, na Cidade Industrial Satélite, em
Cumbica. Instalada em área de mais de 1,3 mil
m² e com capacidade para atender 400 pessoas
por dia, oferece assistência de urgência e emergência em Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia, além de exames de raio X, eletrocardiograma, bem como atendimento de odontologia.
Já o serviço de Pronto Atendimento Maria
Dirce oferece no campo médico as áreas de
urgência e emergência, com prioridade aos
munícipes das áreas de abrangência dos Distritos de Saúde Presidente Dutra, Aeroporto, São
João (parcial), Lavras (parcial) e Bonsucesso
(parcial). As consultas são em Clínica Médica,
Clínica Cirúrgica, Clínica Ortopédica e Pediatria.
TREINAMENTO
O desconforto respiratório agudo é uma
das principais complicações causadas pela
Covid-19. Pensando na melhora da reabilitação
pulmonar dos pacientes, médicos e enfermeiros
das três unidades gerenciadas pela FUABC em
Guarulhos — UPA Cumbica, UPA São João Lavras e PA Maria Dirce — receberam treinamento para realização de ventilação não-invasiva
com pressão positiva (VNI). O aporte melhora
os níveis de oxigenação no sangue e evita a
necessidade de intubação orotraqueal (IOT). Ao
todo, 78 colaboradores das três unidades fizeram o curso durante o mês de maio de 2021.

Capacitação sobre ventilação não-invasiva
envolveu 78 colaboradores das três unidades

Fachada da UPA Cumbica

Evento sobre metas internacionais
de segurança do paciente

Campanha ‘Doação de Sangue Solidária’ ampliou
estoques de bancos de sangue na pandemia

SEGURANÇA DO PACIENTE
As três unidades de Saúde de Guarulhos gerenciadas pela FUABC realizaram, em setembro,
um evento para fortalecer a cultura de segurança
do paciente. A iniciativa é alusiva ao Dia Mundial
da Segurança do Paciente, celebrado em 17 de
setembro para conscientizar gestores e profissionais da Saúde. Foram abordadas as seis metas
internacionais de segurança do paciente, estabelecidas pela OMS, por meio de oficinas temáticas
com jogos e brincadeiras interativas.

DOAÇÃO DE SANGUE
O Pronto Atendimento Maria Dirce, por
meio de sua Comissão de Humanização, promoveu durante o mês de setembro a campanha “Doação de Sangue Solidária”, que envolveu 14 colaboradores das áreas assistenciais e
administrativas. Considerando que a pandemia
trouxe um importante déficit nos bancos de
sangue e na frequência dos doadores, a ideia
foi conscientizar os funcionários sobre a importância do ato.

2020

2021

450.989

452.907

506.569

330.365

395.166

387.514

367.666

421.811

404.149

538.627

79.778

81.626

78.382

78.462

19.651

Dados de receitas de 2020 reapresentados
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HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
CENTRAL DE CONVÊNIOS

A Fundação do ABC assumiu em 26 de
junho de 2019 a gestão do Hospital Municipal
de Mogi das Cruzes (HMMC) Prefeito Waldemar Costa Filho, com objetivo de garantir a
qualidade dos serviços, o cumprimento das
metas contratuais e, principalmente, a prestação de atendimento resolutivo e humanizado.
Instalado no Distrito de Braz Cubas, região de localização estratégica e privilegiada,
o Hospital reúne diversos serviços voltados
para o atendimento de crianças e adultos, com
atenção especial para pediatria e ginecologia
especializada. Soma 10,6 mil metros quadrados de área construída num terreno com 5,7
mil metros quadrados. O prédio conta com
sete pavimentos e capacidade para 91 leitos,
sendo 69 leitos de internação, 10 leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 12 leitos
de observação.
ANIVERSÁRIO DE 7 ANOS
Em junho de 2021, o Hospital Municipal
de Mogi das Cruzes (HMMC) completou sete
anos de funcionamento, com a marca de mais
de 2 milhões de atendimentos realizados. Logo
no início da pandemia, a unidade hospitalar
tornou-se referência exclusiva para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados do
novo coronavírus. Até a data de aniversário,
a unidade havia realizado 53.192 consultas e
3.499 internações de pacientes diagnosticados com Covid-19.
TREINAMENTO
O HMMC promoveu, em agosto, com
apoio do corpo clínico, uma capacitação para
atualização científica sobre o infarto em tempos de Covid-19. O treinamento aconteceu em
plataforma on-line, com estudo de casos, e focou na necessidade de os profissionais tomarem decisões em equipe quanto às medidas
clínicas e observando o tempo necessário para
melhores resultados. Foram realizadas 141
inscrições de funcionários, entre médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e auxiliares administrativos.
Pedro Chavedar/PMMC

Treinamento sobre infartos em tempos de
Covid-19 envolveu 131 funcionários
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PMMC

RETOMADA DE CIRURGIAS
Em novembro, após queda no número de
casos e internações por Covid-19, a unidade
iniciou a retomada de suas atividades originais
com as consultas pré-operatórias para avaliação médica e solicitações de exames para
agendamento de cirurgias. A ação começou
pela especialidade de Ginecologia e, somente
na primeira semana do mês, cerca de 100 mulheres foram atendidas.
Pedro Chavedar/PMMC

HOMENAGEM
Projeto do HMMC foi um dos homenageados no Simpósio de Saúde do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat), promovido em dezembro no Guararema Parque Hotel, na Grande São Paulo. O
trabalho premiado foi “Estratégias de acolhimento ao paciente e familiar frente à Covid-19
no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes”. O
simpósio reuniu autoridades públicas e especialistas em saúde e epidemiologia para a premiação de diversos municípios pelos projetos
conduzidos no enfrentamento à Covid-19.

Unidade retomou atendimentos
pré-operatórios e cirurgias

Equipe do HMMC e da Secretaria
de Saúde de Mogi em simpósio

2020

2021

-

-

54.495

58.501

44.742

-

-

91.126

251.840

293.385

-

-

1.401

710

90

-

-

2.573

2.639

3.484

-

-

21.208

54.330

87.656

Dados de receitas de 2020 reapresentados

UPA RODEIO DE MOGI DAS CRUZES
CENTRAL DE CONVÊNIOS

A parceria da Fundação do ABC com a Prefeitura de Mogi das Cruzes teve início em 2015,
quando a entidade assumiu a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas Dr.
Manoel Maisette Salgado, no bairro Rodeio, a
partir de sua inauguração. Gerenciada pela Central de Convênios FUABC, a unidade conta com
equipamentos de ponta, medicamentos e profissionais capacitados para prestar atendimentos de urgência e emergência em toda a região
de Cézar de Souza, Rodeio e bairros próximos.
Enquadrada como UPA 24h - Porte 1, tem
estrutura de complexidade intermediária, ocupando espaço na rede municipal entre as unidades básicas de saúde (UBSs) e os serviços
de emergência hospitalares. Com acolhimento
e classificação de risco, tem como atividade fim
o atendimento ao usuário quanto aos cuidados
de saúde, com prestação de serviços de forma
contínua e eficiente, objetivando o aumento da
capacidade assistencial e a redução da espera
para os atendimentos.
Integram as instalações áreas de Pronto
Atendimento, Apoio Diagnóstico e Terapia,
Urgência, Observação, Apoio Administrativo
e Apoio Técnico/Logístico. A UPA conta ainda com três consultórios e nove leitos (sendo

dois pediátricos e um de isolamento) distribuídos em ampla sala de observação para até
24 horas de permanência. Entre os equipamentos disponíveis estão carrinhos de emer-

gência, desfibriladores, detectores fetais,
eletrocardiógrafos, monitores de parâmetros
fisiológicos, ressuscitadores, ventiladores e
equipamento de raio X.

2020

2021

118.219

118.639

128.270

86.234

105.968

53.373

65.112

82.196

67.360

247.303

12.029

12.591

12.706

12.197

12.929
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MOGI DAS CRUZES II | CENTRAL DE CONVÊNIOS
A Fundação do ABC ampliou a parceria
com a Prefeitura de Mogi das Cruzes e assumiu em 2019 a gestão do Pronto Atendimento
e Unidade Básica de Saúde do Jardim Universo
e do Pronto Atendimento Jundiapeba. O novo
contrato também contempla o Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes; o Serviço
de Apoio e Diagnose (exames radiológicos de
urgência e emergência nas unidades de saúde
Jardim Universo, Jundiapeba e Pró-Criança) e o
Serviço de Imagem (tomografia computadorizada na unidade de saúde Vila Suíssa).
Em setembro de 2020, a FUABC assumiu
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24
horas de Jundiapeba “Dr. Silvio Carlos Bruhns
Franceschini”, que funciona todos os dias, em
período integral, para atendimentos de casos de
urgência e emergência. O serviço substituiu o
Pronto Atendimento Jundiapeba.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Jundiapeba

Google Street View

Jardim Universo

2020

2021

-

-

227.845

174.598

221.513

-

-

110.208

96.464

151.198

-

-

17.895

18.144

19.968
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AME ITAPEVI
A Fundação do ABC ampliou a parceria
com o Governo do Estado e assumiu em 3 de
junho de 2019 a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Itapevi, localizado na região metropolitana de São Paulo, na microrregião de Osasco. Tanto as áreas
clínicas quanto administrativas estão sob responsabilidade da FUABC, que responde por
consultas médicas e não médicas, exames,
procedimentos terapêuticos e cirurgias.
Em 2021, a unidade contabilizou mais de
7,4 mil consultas e atendimentos por mês. Entre as especialidades médicas atendidas estão:
Acupuntura, Alergia/Imunologia, Cardiologia,
Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Infantil,
Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia,
Infectologia, Mastologia, Neurologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Proctologia, Reumatologia e Urologia.
O AME Itapevi também realiza consultas
não médicas nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia, além de sessões mensais de procedimentos terapêuticos não médicos. No
campo dos Serviços de Apoio Diagnóstico e
Terapêutico (SADT) estão exames de endoscopia, radiologia, ultrassonografia e métodos
diagnósticos em especialidades. Com centro
cirúrgico próprio, a unidade realiza média de
360 cirurgias ambulatoriais por mês.
CORUJÃO DA SAÚDE
Em 2021, o AME de Itapevi integrou o
Corujão da Saúde, programa retomado pela
Secretaria de Estado da Saúde no segundo
semestre e destinado às áreas de oncologia
e oftalmologia. Ao todo foram 210 exames e
cirurgias. Na área oncológica, a unidade realizou exames de endoscopia, ultrassonografia
geral e Punções Aspirativas por Agulha Fina
(PAAFs) de mamas, com o objetivo de reduzir
a demanda reprimida da rede impactada pela
pandemia. Na especialidade de Oftalmologia,
foram ofertadas cirurgias de catarata e pterígio
para reduzir o tempo de espera dos pacientes.

Unidade integrou programa ‘Corujão da Saúde’ na área de oftalmologia e oncologia

2020

2021

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

-

-

57.069

97.285

89.474

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

-

-

13.286

16.319

12.238

CIRURGIAS

-

-

3.361

4.302

4.495

INTERNAÇÕES

-

-

-

-

-

-

-

9.306

15.033

14.203

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)
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AME 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 atender aos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.
Inaugurado em 2011, o equipamento da
Secretaria de Estado da Saúde funciona em
prédio com dois pavimentos e um anexo operacional, totalizando 3.200 metros quadrados
de área construída. A unidade 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 embarque e desembarque nas proximidades.
A unidade realiza consultas médicas e
não médicas, pequenas cirurgias ambulatoriais, exames de diagnóstico e terapia, entre
os quais endoscopia, ecodopplercardiograma, eletrocardiograma, eletroneuromiografia,
teste ergométrico, holter, MAPA, eletroencefalografia, urodinâmica, ultrassonografia simples e com doppler, tomografia de coerência
óptica, retinografia, topografia, microscopia
especular de córnea, angiofluoresceinografia,
biometria e campimetria computadorizada.
NOVO CONTRATO
Em julho de 2021, a FUABC venceu chamamento público do Governo do Estado e
seguirá à frente da gestão do AME de Mauá
até 2026, em contrato válido por 5 anos. O valor mensal fixado é de R$ 895.209,27. Estão
previstas 3.260 consultas médicas por mês
em 10 especialidades, considerando primeira
consulta, interconsulta e retornos. São elas:
Alergia/Imunologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Nefrologia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e
Urologia. Também contempla, por mês, 1.380
consultas e sessões não médicas nas áreas de
Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia, 9.200
exames laboratoriais e 300 cirurgias ambulatoriais de baixa e média complexidade.

CORUJÃO DA SAÚDE
O AME Mauá teve participação intensa
no Corujão da Saúde, programa do Governo
do Estado retomado no segundo semestre
de 2021 e destinado às áreas de oncologia e
oftalmologia. Foram ofertadas 680 endoscopias, 220 ultrassonografias, 750 cirurgias de
catarata, 3.600 exames de oftalmologia e 600
primeiras consultas. Ao todo, 5.850 serviços
foram disponibilizados.
NOVEMBRO AZUL
A unidade também integrou o programa
“Filho que ama leva o pai ao AME”, da Secretaria de Estado da Saúde, destinado aos cuidados com a saúde masculina. Em novembro, foram realizadas 30 consultas médicas
por sábado, ou 120 no total.

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

Equipe participante do programa
Corujão da Saúde, do Governo de SP

2020

2021

63.541

68.965

68.207

53.066

44.401

139.303

148.697

150.385

113.998

109.865

3.830

3.910

3.361

4.302

3.684

-

-

-

-

-

11.259

11.248

11.392

10.489

12.179

Dados de receitas de 2020 reapresentados
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AME PRAIA GRANDE
Inaugurado em agosto de 2009 pelo Governo do Estado, o Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) 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 cerca 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 favorável, que refletem diretamente na melhoria do
atendimento aos usuários.
A unidade em Praia Grande conta com 15
especialidades à disposição da população e
cerca de 20 tipos de exames, além de pequenas cirurgias. Também dispõe de serviço
ambulatorial composto por primeira consulta, interconsulta, retornos, procedimentos
terapêuticos não médicos e cirurgias ambulatoriais.
NOVO SISTEMA
No início de 2021, o AME Praia Grande
colocou em prática uma ferramenta, sem
custos, que traz agilidade na comunicação
com pacientes via aplicativo de mensagens e
torpedos SMS. O projeto, apresentado em julho à Coordenadoria de Gestão de Contratos
de Serviços de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (CGCSS), foi desenvolvido pela
própria unidade e possibilita aos pacientes
acesso a informações sobre confirmação de
consultas, cirurgias, exames, envio de laudos
e mensagens por meio do WhatsApp Business e torpedos SMS. Outra inovação são as
orientações sobre preparo de exames. Com
auxílio de um software gratuito de edição
digital, foram gravados áudios padrões com
orientações de preparo relativos a cada exame. As mensagens são enviadas previamente
aos pacientes.
CORUJÃO DA SAÚDE
O AME-PG teve expressiva contribuição
no programa Corujão da Saúde, retomado em
2021 pelo Governo do Estado. Foram ofertadas 300 consultas médicas em Oftalmologia
e 414 exames, como biometria ultrassônica,
campimetria computadorizada, mapeamento
de retina, microscopia especular de córnea,

paquimetria ultrassônica, topografia computadorizada de córnea e ultrassonografia de
globo ocular. Entre as cirurgias, foram disponibilizadas 21 facoemulsificações e tratamentos cirúrgicos de pterígeo. Na área oncológica, foram mais 344 procedimentos como
biópsia de próstata guiada, colonoscopia,
tomografia de abdômen superior, ultrassonografia de próstata transretal e ultrassonografia
de tireoide. Ao todo, a unidade ofertou mais
de mil atendimentos.

NOVEMBRO AZUL
No programa “Filho que ama leva o pai
ao AME”, do Governo do Estado, destinado
à saúde masculina, o AME-PG realizou pelo
“Novembro Azul” 124 eletrocardiogramas
e 376 consultas, sendo 124 com a equipe
de Enfermagem, 126 com cardiologistas
e 126 com urologistas. Foram concluídos
500 serviços relacionados à linha de cuidado da saúde do homem durante todos os
sábados de novembro.

Aplicativo de mensagens e torpedos SMS
inova comunicação com pacientes

AME-PG integrou programa “Filho que ama leva
o pai ao AME”, do Governo do Estado

2020

2021

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

107.006

96.764

97.747

85.810

84.267

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

229.176

237.030

244.285

208.808

213.341

4.545

4.873

5.828

6.195

7.518

-

-

-

-

-

20.858

19.728

19.075

18.791

18.138

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

Dados de receitas de 2020 reapresentados
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AME SANTO ANDRÉ
Gerido pela Fundação do ABC desde a inauguração, em 2010, o Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) de Santo André oferece
16 especialidades, 22 tipos de exames 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
procedimentos oftalmológicos, além da CME
(Central de Materiais e Esterilização).
Ao todo são 19 consultórios e mais de
26 salas de apoio para o atendimento de especialidades como cardiologia, ortopedia,
mastologia, oftalmologia, otorrinolaringologia,
ginecologia, endocrinologia, dermatologia,
anestesiologia, gastroenterologia, 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 fisioterapia e
nutrição. O equipamento de saúde também conta
com salas de coleta para exames laboratoriais e
realiza exames de tomografia, raio X, mamografia,
densitometria óssea, prova de função pulmonar,
ultrassonografia, colposcopia, colonoscopia,
endoscopia, audiometria, eletroencefalograma,
ecodopplercardiograma/vascular, mapa, holter,
teste ergométrico, nasofibroscopia, retinografia,
paquimetria, topografia e biometria.
O AME Santo André está instalado em área
de 5,2 mil metros quadrados na Vila Luzita. Ao
todo são 6 pavimentos, sendo o térreo e mais
cinco andares.
HOSPITAL DE CAMPANHA
Em 2021, o AME Santo André abriu ala
para Hospital de Campanha contra a Covid-19.
O espaço foi inaugurado em 21 de abril com 8
leitos, sendo 3 de UTI e 5 de Enfermaria.
ENFERMAGEM E HIGIENE DAS MÃOS
A unidade promoveu em 12 de maio, Dia
Internacional da Enfermagem, uma atividade
de sensibilização junto aos profissionais da
área quanto ao processo de assepsia correta das mãos, com foco na importância deste
requisito básico para a segurança do paciente, do profissional e dos usuários em geral.
O Dia Mundial de Higienização das Mãos é
celebrado em 5 de maio.
CORUJÃO DA SAÚDE
Na área de Oncologia, entre setembro e
novembro, o AME Santo André realizou 373
exames como colonoscopia, ultrassonografias
de próstata abdominal e de tireoide na campanha “Corujão da Saúde”. Já na área de Oftalmologia foram 447 retinografias e facoemulsificações. O total chega a 1.284 atendimentos
disponibilizados.

DEZEMBRO VERMELHO
Em dezembro, o AME-SA promoveu a
campanha Dezembro Vermelho para usuários e funcionários. Foram disponibilizados
preservativos e cartazes orientativos em incentivo à Lei nº 13.504/2017, que promove a
prevenção, assistência, proteção e promoção
dos direitos humanos das pessoas que vivem
com HIV/AIDS e outras infecções sexualmente
transmissíveis. Os colaboradores participaram
de palestra que abordou as formas de transmissão e manifestação da doença e as práticas
de prevenção disponíveis no Sistema Único de
Saúde (SUS).

Foram disponibilizados 1.284
atendimentos no Corujão da Saúde

SIPAT 2021
O Dezembro Vermelho foi complementar
à Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), promovida pelo
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com objetivo de reforçar as estratégias
para prevenção de acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais.

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

Dezembro Vermelho orientou pacientes
e funcionários sobre HIV/AIDS

2020

2021

92.174

92.069

97.035

86.972

81.972

132.051

122.010

126.252

106.785

102.321

7.693

6.929

7.276

7.482

6.957

-

-

-

-

17.574

15.899

17.791

18.623

31
22.175
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AME SANTOS
A Fundação do ABC deu início em 5 de
novembro de 2020 à gestão do Ambulatório
Médico de Especialidades de Santos. Inaugurada em janeiro de 2009, a unidade recebe
casos de baixa e média complexidades, sendo
referência ambulatorial para cerca de 800 mil
habitantes de 3 municípios: Bertioga, Guarujá
e Santos. Porém, nas especialidades cirúrgicas e nas clínicas diagnósticas que não estão disponíveis em outros AMEs da região, o
AME Santos atende todas as nove cidades da
Baixada Santista: Bertioga, Cubatão, Guarujá,
Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande,
Santos e São Vicente.
Ao todo são 3.022 m² de área física, com 20
consultórios e 20 salas de exames, além de salas
de recuperação, curativo, Enfermagem, Central de
Material e Esterilização e 2 alas de hospital-dia, que
totalizam 8 leitos e 10 poltronas.
No campo das especialidades médicas
estão disponíveis as áreas de Alergologia,
Anestesiologia, Cabeça e Pescoço, Cardiologia,
Cirurgia Geral, Ginecologia, Cirurgia Vascular,
Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Pneumologia, Proctologia e Urologia. Já o Serviço de Apoio Diagnóstico conta
com Audiometria, Colonoscopia, Densitometria
Óssea, Ecocardiografia, Ecocardiografia Infantil,
Ecocardiografia Fetal, Eletrocardiografia, Eletroencefalografia, Eletroneuromiografia, Endoscopia, Espirometria, Holter 24hs, Mamografia,
MAPA 24hs, Videolaringoscopia, Raios-X, Teste
Ergométrico, Urodinâmica, Ultrassonografia e
Ultrassonografia com Doppler.
Um dos destaques do AME Santos é a área
de Oftalmologia, tanto ambulatorial como cirúrgica, que conta com exames de Tomografia de
Coerência Óptica (OCT), Mapeamento de Retina,
Tonometria, Gonioscopia, Fundoscopia, Biomicroscopia, Retinografia Colorida e Fluorescente,
Ultrassonografia Ocular, Motilidade Extrínseca
Ceratometria, PAM, Paquimetria, Biometria,
Campimetria, Fotocoagulação a Laser, Yag Laser,
Curva Tensional e Iridectomia (Laser).
No campo cirúrgico, o AME Santos tem
como meta a realização de 682 procedimentos
ambulatoriais por mês, totalizando 8.184 por
ano, entre os quais hernioplastia, biópsias de
pele, incisão e drenagem de abcessos, safenectomia, escleroterapia, catarata, vitrectomia,

biópsia de Cabeça e Pescoço, postectomia,
biópsia de próstata, entre outros.
O contrato com a Fundação do ABC também prevê 48.180 consultas médicas anuais
(primeira consulta, interconsulta e retorno) – o
equivalente a mais de 4.000 por mês. Além
disso, serão quase 260 mil exames por ano,
com destaque para os exames oftalmológicos,
que integram cerca de 10% do total da agenda.
NOVEMBRO AZUL
O AME de Santos participa do programa do
programa “Filho que ama leva o pai ao AME”,
da Secretaria de Estado da Saúde, desde 2014
e de forma contínua. No “Novembro Azul” de
2021, a unidade ofertou 216 atendimentos,
sendo 62 consultas de Enfermagem, 77 na
área de cardiologia e 77 com urologistas.
CORUJÃO DA SAÚDE
Em 2021, o AME Santos ofertou na área de
Oncologia do Corujão da Saúde, programa do

Unidade de Santos participa do programa
‘Filho que ama leva o pai ao AME’

Governo do Estado, 105 exames mensais como
PAAF de tireoide (Punção Aspirativa por Agulha
Fina), colonoscopia, esogastroduodenoscopia e
ultrassonografia de abdômen. Ao todo, foram 420
procedimentos. Na área oftalmológica, também
foram realizadas 60 cirurgias de catarata.

2020

2021

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

-

-

-

10.102

60.053

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

-

-

-

9.902

191.715

CIRURGIAS

-

-

-

1.353

10.380

INTERNAÇÕES

-

-

-

-

-

RECEITA

-

-

-

3.130

18.927

(EM R$ MILHÕES*)
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AME SOROCABA
A Fundação do ABC deu início em 5 de
novembro de 2020 à gestão do Ambulatório
Médico de Especialidades (AME) Sorocaba.
A unidade recebe exclusivamente usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) e abrange 48
municípios da região, totalizando 2.457.760
habitantes de cidades como Sorocaba, Itu,
Itapetininga e Tatuí.
A assistência é voltada à investigação
diagnóstica e orientação terapêutica nos ambulatórios clínicos e resolução cirúrgica nos
ambulatórios cirúrgicos. São 20 especialidades médicas à disposição da população:
Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Plástica,
Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia
Infantil, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia,
Neurologia Infantil, Oftalmologia, Ortopedia,
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pneumologia Infantil, Reumatologia e Urologia.
O AME Sorocaba também realiza cirurgias
ambulatoriais e oferece consultas e sessões
não médicas nas áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição. São 30 diferentes áreas em exames diagnósticos e terapêuticos, entre as quais análises
clínicas, patologia e citopatologia, ecocardiograma, endoscopia, eletrocardiograma, holter,
teste ergométrico, exames oftalmológicos,
eletroneuromiografia e colonoscopia.
Com instalações físicas distribuídas em
3.673 m², o equipamento de saúde conta
com 22 consultórios, salas de curativo, medicação, enfermagem, reabilitação, procedimentos e exames. Além disso, são 8 leitos de
observação, 3 salas cirúrgicas e 4 leitos de
recuperação pós-anestésica.
HOSPITAL DE CAMPANHA
Inaugurado em 8 de abril, o Hospital de
Campanha do AME de Sorocaba encerrou
suas atividades em 16 de agosto. O balanço
foi de 111 atendimentos em cerca de quatro meses, sendo 91 internações. O hospital
de campanha contou com 10 leitos, sendo 8
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 2 de

Hospital de Campanha realizou 111
atendimentos em quatro meses

enfermaria, cujas vagas foram reguladas pela
Central de Regulação de Oferta de Serviços
de Saúde (CROSS). A unidade foi uma das
selecionadas pelo Governo do Estado para
fortalecer o combate à pandemia.
DOAÇÃO
O Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) de Sorocaba realizou em 21 de maio a
doação de 20 cestas básicas para a Associação
dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e
Região, a Affisore. Fundada em 1989, a entidade atua na reabilitação de pessoas com fissura
labiopalatina, por meio de tratamento multiprofissional com profissionais de fonoaudiologia,
odontologia, psicologia e serviço social.
REABILITAÇÃO PÓS-COVID
Em razão da contaminação pela Covid-19,
diversos pacientes fazem acompanhamento
especializado para tratamento de comorbidades causadas pela infecção. Pensando nesta
necessidade, o AME de Sorocaba iniciou, em
novembro de 2021, a oferta consultas na área
de Enfermagem aos pacientes que precisam
de serviço de reabilitação pós-Covid.

CORUJÃO DA SAÚDE
A unidade ofereceu, via programa Corujão
da Saúde do Governo do Estado, exames como
endoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopias, tomografias, ultrassonografias, biópsias,
esogastroduodenoscopias e ressonâncias magnéticas. Ao todo foram ofertados 679 exames,
sendo 424 em Oftalmologia, como primeiras
consultas, biometria ultrassônica (monocular),
mapeamento de retina e cirurgias.
NOVEMBRO AZUL
O AME de Sorocaba ofertou 320 atendimentos durante o “Novembro Azul”, no programa “Filho que ama leva o pai ao AME”, da
Secretaria de Estado da Saúde. Ao todo foram
realizadas 111 consultas com a Enfermagem,
105 com cardiologistas e 104 com urologistas.
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Os funcionários do AME Sorocaba participaram entre 22 e 26 de novembro da
Semana Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho (SIPAT), organizada anualmente
pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). O tema deste ano foi “Mente
saudável, trabalho seguro”.

2020

2021

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

-

-

-

17.012

88.593

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

-

-

-

2.957

52.697

CIRURGIAS

-

-

-

1.688

4.288

INTERNAÇÕES

-

-

-

-

107

RECEITA

-

-

-

2.927

22.212

(EM R$ MILHÕES*)
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CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
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 administrativas estão sob responsabilidade da FUABC,
em contrato firmado no modelo de Organização
Social de Saúde (OSS). Em 2019, a FUABC
venceu novo chamamento público e seguirá à
frente da unidade por mais cinco anos.
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.
Os profissionais da FUABC não têm acesso à ficha criminal dos pacientes, documento
que especifica o delito cometido e o tempo de
reclusão. Trata-se de medida que incentiva a
humanização do atendimento e faz parte do esforço para que todos sejam tratados igualmente
e sem preconceito.
Considerado referência nacional no atendimento de Infectologia, Cirurgia, Psiquiatria
e de Saúde da Mulher, o CHSP conta com
375 leitos distribuídos em quatro alas de internação, cada uma com dois andares. São
três alas com 91 leitos cada e uma ala com
90 leitos, além de unidade semi-intensiva
com 12 leitos. O centro cirúrgico reúne duas
salas. Trata-se de hospital de médio porte, focado na atenção primária e secundária. Hoje
são 251 leitos em operação.
Há divisão entre as alas masculinas e femininas e as especialidades médicas disponíveis
são: Clínica Cirúrgica, Dermatologia, Fisiatria,
Gastroenterologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, Urologia,
Anestesia, Ortopedia, Clínica Psiquiátrica e
Clínica Médica – cujo foco principal é a Infectologia, devido ao grande número de pacientes
portadores do vírus HIV e de tuberculose.
No campo diagnóstico estão Laboratório de
Análises Clínicas, radiologia, ultrassonografia,
colonoscopia e endoscopia. Além das internações, o hospital possui ambulatórios para atendimento da população carcerária e serviços internos de Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia,
Psicologia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
O CHSP promoveu entre 26 e 30 de abril
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes
(SIPAT). Em formato virtual devido à pandemia,
o tema escolhido para o evento foi “Os diversos
aspectos, físico, social, mental e emocional em
meio à pandemia”, realizado por meio de votação virtual entre os próprios colaboradores.
TELECONSULTAS
O CHSP implantou, em março de 2021, um
projeto piloto de telemedicina. Os privados de liberdade custodiados atendidos presencialmente
na unidade passaram a ter as consultas de retorno
agendadas também em formato on-line, como
determina a legislação brasileira. O atendimento é realizado em várias especialidades, como
Cardiologia, Clínica Médica, Ginecologia, Dermatologia, Infectologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia
Vascular, Cirurgia Torácica, Psiquiatria e Urologia.
O trabalho, inclusive, esteve entre os cinco finalistas da 7ª edição do Healthcare Innovation Show (HIS 2021), o mais importante
encontro da comunidade de saúde e tecnologia hospitalar no Brasil. O projeto concorreu à
premiação máxima na categoria “Governança
Corporativa: instituição e projeto”.

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

Projeto de teleconsulta atende privados
de liberdade em formato on-line

Unidade esteve entre as cinco finalistas

2020

2021

34.997

35.206

36.324

25.228

27.190

101.993

114.788

158.600

97.040

108.024

619

736

662

440

477

1.072

1.149

1.065

786

941

48.853

50.438

51.858

52.751

49.029
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HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS
Entre as maiores unidades hospitalares do
Grande ABC, o Hospital Estadual Mário Covas
(HEMC), em Santo André, conta com aproximadamente 2.500 profissionais. Possui cerca
de 300 leitos entre internação, terapia intensiva
e leitos pediátricos destinados ao atendimento
de crianças com câncer. Seu centro cirúrgico
é composto por 13 salas. A unidade também
possui Banco de Sangue, Banco de Leite Humano, Centro de Fisioterapia, Central de Vacinas
e outros serviços que otimizam o atendimento.
Desde a inauguração, em 2001, a gestão é
feita pela Fundação do ABC. O HEMC cobre os
sete municípios do Grande ABC e beneficia cerca
de 3 milhões de moradores. São quase 30 mil
metros quadrados de área, divididos em sete pavimentos. Cerca de 7 mil pessoas circulam pelas
instalações da unidade diariamente, entre pacientes, acompanhantes e funcionários. Um dos
grandes diferenciais do HEMC é o corpo clínico,
composto por muitos profissionais ligados ao
Centro Universitário Faculdade de Medicina do
ABC (FMABC) – vários deles docentes.
Em 2018, o HEMC conquistou a certificação de qualidade ONA (Organização Nacional
de Acreditação) nível 3, o mais alto do ranking.
Já em 2021, alcançou a inédita acreditação
“Qmentum International”, nível Diamante.
ONA 3
O HEMC teve homologada, em fevereiro de
2021, a recertificação da acreditação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) “Nível
3 - Acreditado com Excelência”, conquistada
inicialmente em 2018. O hospital passou por
avaliação detalhada por meio de uma IAC - Instituição Acreditadora Credenciada, além de uma
equipe de avaliadores habilitada pela ONA. O reconhecimento do órgão demonstra os ciclos de
melhorias e maturidade institucional da unidade
em processos assistenciais e administrativos.
HOMENAGEM
A Câmara Municipal de Santo André realizou em novembro de 2021 uma sessão solene
em homenagem aos 20 anos do Hospital Estadual Mário Covas. O evento foi transmitido ao
vivo pelo YouTube e também homenageou o
então diretor-geral do HEMC, Dr. Desiré Carlos
Callegari, que deixou o cargo no final de novembro após 10 anos de trabalho. Em dezembro, assumiu a diretoria-geral o médico infectologista
Dr. Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante.
FEITO PELA GENTE
Em dezembro, o HEMC conquistou a 2ª
colocação no concurso “Feito Pela Gente”,
uma iniciativa interna da FUABC. O projeto
vencedor foi: “Os desafios da alta segura e
responsável em uma unidade de saúde estadual de alta complexidade”.

ONCOLOGIA
Mesmo durante a pandemia, o HEMC
conduziu a reforma e ampliação da área
destinada ao atendimento da Oncologia e
Quimioterapia. As obras foram concluídas
em março de 2021, com investimento de R$
102 mil do Governo do Estado para construção de mais três consultórios, instalação de
forro de gesso, luminárias de led, equipamentos hidráulicos para assepsia das mãos,
além da construção de cobertura com isolamento térmico e acústico.

QMENTUM INTERNACIONAL
Em agosto de 2021, o Hospital Mário Covas conquistou a inédita acreditação “Qmentum International”, nível Diamante. Trata-se
de metodologia canadense aplicada em mais
de 40 países, que monitora e atesta padrões
de excelência em serviços de saúde. A certificação Qmentum é resultado de parceria do
Instituto Qualisa de Gestão (IQG) com a Health
Standards Organization (HSO) – antiga Accreditation Canada International – e possibilita que
as instituições de saúde brasileiras acessem a
padrões internacionais de excelência e inovação, com oportunidades de troca de expertise
e boas práticas assistenciais.

Reforma da área de Oncologia
garantiu novos consultórios

Após ONA 3, hospital conquista acreditação
“Qmentum International”

CONSULTAS E

2020

2021

191.137

139.697

139.557

106.898

138.839

1.117.388

1.086.086

1.114.834

501.072

404.492

CIRURGIAS

15.407

15.831

16.149

12.789

8.950

INTERNAÇÕES

13.320

14.020

13.874

10.507

10.617

194.893

208.497

214.541

218.147

209.211

ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)
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INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO
RIBAS II - BAIXADA SANTISTA (GUARUJÁ)
A Fundação do ABC deu início em 2014 à
gestão plena do Instituto de Infectologia Emílio Ribas II - Baixada Santista (IIER-BS), no
Guarujá. Hospital estadual especializado no
atendimento de doenças infecciosas e parasitárias, o equipamento funciona 24 horas por
dia e conta com 46 leitos – 33 de enfermaria
e 13 de Terapia Intensiva (UTI).
A unidade recebe pacientes encaminhados de hospitais dos nove municípios que
integram a Baixada Santista para o cuidado
de diferentes doenças infectocontagiosas,
entre as principais HIV/Aids, tuberculose,
leptospirose, meningites meningocócicas,
complicações por gripe e hepatites. Além do
atendimento médico e de enfermagem, também estão disponíveis exames laboratoriais
e de imagem, como raio X, ultrassonografia
e endoscopia. Os pacientes são atendidos
mediante encaminhamento da Central de
Regulação de Oferta de Serviços de Saúde
(CROSS), do Governo do Estado.
Em 2019, a FUABC venceu novo chamamento público e seguirá à frente da unidade
por mais cinco anos.
Com foco em capacitação e treinamento
constante das equipes técnicas, periodicamente a unidade organiza as já tradicionais
edições do “Ciclo de Palestras”, que reúnem
centenas de participantes e renomados especialistas da área de Infectologia para orientação e conscientização de funcionários e profissionais da Saúde da Baixada Santista. São
discutidos aspectos de prevenção, diagnóstico, incidência e tratamento de doenças como
sarampo, tuberculose, leptospirose e sepse.
HOMENAGEM NA CÂMARA
Profissionais do IIER-BS, no Guarujá, receberam moção de homenagem na Câmara
Municipal em fevereiro de 2021. O movimento, aprovado na sessão ordinária, teve por finalidade agradecer aos profissionais da área
da Saúde pela dedicação, carinho e profissionalismo no atendimento aos pacientes e seus
familiares durante a pandemia.

Equipes realizaram curso para criação do Grupo de Cuidados Paliativos

CUIDADOS PALIATIVOS
O IIER-BS criou, no segundo semestre
de 2021, um Grupo de Cuidados Paliativos
voltado à assistência de pacientes considerados terminais, em estágio avançado de
determinada doença e/ou com prognóstico
reservado. O grupo é composto por médicos, enfermeiras, nutricionista, psicóloga,

assistente social, fisioterapeuta e pessoal
administrativo. As ações que envolvem a
iniciativa são fundamentais para garantir
a oferta de dignidade, qualidade de vida e
conforto, tendo em vista prevenir ou minimizar sofrimentos e/ou desconfortos em
pacientes terminais ou em estágio avançado
de determinada enfermidade.

2020

2021

94.519

86.266

76.334

82.271

66.330

SESSÕES DE
DIÁLISE

162

139

293

598

154

INTERNAÇÕES

784

794

812

771

677

20.644

18.846

21.670

22.067

18.995

EXAMES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

Dados de receitas de 2020 reapresentados
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PAI BAIXADA SANTISTA
A Fundação do ABC deu início em 5 de
novembro de 2020 à gestão do Polo de Atenção Intensiva (PAI) em Saúde Mental da Baixada Santista. Instalada no bairro Boqueirão,
em Santos, a unidade está inserida na rede de
serviços de Saúde Mental da Baixada Santista. É referência de atendimento e tratamento
para pacientes da região que necessitem de
internação psiquiátrica, ofertando serviços indispensáveis para a manutenção da Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS).
O PAI Baixada Santista foi idealizado pela
Secretaria de Estado da Saúde, com objetivo de
oferecer um serviço de tratamento em regime de
internação breve a indivíduos portadores de transtornos mentais severos e persistentes em quadro
agudo (crise). Com atendimento exclusivo a
usuários do SUS, realiza intervenções eficazes
e atendimento de excelência, visando o retorno
mais breve possível dos pacientes às unidades
de referência, com vistas à reinserção social.
Inaugurada em 2010, a unidade traz no
projeto terapêutico ações intensivas e transdisciplinares, com tratamentos humanizados
que envolvem pacientes, seus familiares e a
comunidade. Para isso, a equipe do PAI é multiprofissional, composta por psiquiatras, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes
sociais, educador físico, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, nutricionistas e farmacêutico
além, de serviços de apoio (limpeza e higiene),
área administrativa e de educação permanente.
Entre os quadros agudos mais comuns
atendidos no PAI estão a esquizofrenia e outros
transtornos psicóticos; transtorno bipolar do
humor e depressão unipolar grave; transtornos
mentais orgânicos com manifestações comportamentais graves; transtornos mentais relacionados ao uso de álcool ou outras drogas, com
comorbidades psiquiátricas de forma individualizada; e demais transtornos psiquiátricos
em situação de crise intensa, como transtornos
de personalidade, transtornos do desenvolvimento e transtornos alimentares, por exemplo.
O PAI Baixada Santista está instalado no
Hospital Guilherme Álvaro (HGA), que serve
como referência para consultas ambulatoriais,
interconsultas e exames laboratoriais. Apesar
de inserido na unidade hospitalar, o funcionamento do PAI é totalmente independente, com
30 leitos e área de 1.277 m².

Unidade conquistou 3ª colocação no
Programa Feito pela Gente, da FUABC

Palestra aos colaboradores sobre
campanha Setembro Amarelo

PROGRAMA FEITO PELA GENTE
Em 2021, o PAI Baixada Santista conquistou
a terceira colocação no concurso do “Programa
Feito pela Gente”, iniciativa da FUABC que dá
visibilidade às inovações e boas práticas implementadas na Mantenedora e em suas unidades.
O serviço foi responsável pelo artigo “Prevenindo a morte súbita cardíaca em usuários
de psicofármacos internados no PAI-BS”. O
trabalho foca na redução do risco de morte
súbita cardíaca provocada por medicações em
pacientes internados.

SETEMBRO AMARELO
Em setembro, a unidade organizou a palestra “Suicídio, vamos falar no assunto?”,
direcionada aos colaboradores. A atividade
foi comandada pelo gerente médico Dr. Sidney Gaspar, que abordou dados estatísticos
da Baixada Santista e do Brasil. A palestra
integrou campanha de prevenção ao suicídio
promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do PAI-BS, em
alusão ao mês de combate ao suicídio – o
Setembro Amarelo.

2020

2021

INTERNAÇÕES

-

-

-

54

366

SAÍDAS

-

-

-

63

361

-

-

-

1.284

7.871

(ALTAS +
TRANSFERÊNCIAS)

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)
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COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE

SÃO CAETANO DO SUL

Fotos: PMSCS

O Complexo Hospitalar Municipal de São
Caetano do Sul (CHMSCS) está sob gestão
da Fundação do ABC e contempla as unidades: Hospital Infantil e Maternidade Márcia
Braido; Hospital Maria Braido; Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin; Hospital
São Caetano; Hospital Municipal Euryclides
de Jesus Zerbini; Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Engenheiro Julio Marcucci
Sobrinho; Complexo Municipal de Saúde;
além de serviços nas áreas de Atenção Básica, Saúde Mental, Atenção Especializada,
Urgência e Emergência.
HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE
MÁRCIA BRAIDO
Referência para o atendimento às crianças do município, o Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido foi inaugurado em
28 de julho de 1973. Realiza internações nas
áreas de Pediatria, Ginecologia e Maternidade. Também desenvolve atendimentos em
pronto-socorro infantil, ortopedia infantil,
pediatria e pré-parto. Exames laboratoriais e
radiológicos completam a lista de serviços
ofertados. A unidade também comporta o
setor de Radiologia Dr. Carlos Alberto Lopes.

Hospital Infantil Márcia Braido

assim como exames de biópsia guiada por
ultrassonografia, ecodoppler, radiologia, tomografia computadorizada e ultrassonografia
(com ou sem doppler).
HOSPITAL ALBERT SABIN

PMSCS / Eric Romero

HOSPITAL MARIA BRAIDO

Leitos de UTI do Hospital Maria Braido

Primeiro hospital geral municipal de São
Caetano, o Hospital Maria Braido foi entregue
à população em 2004, juntando-se à unidade
infantil “Márcia Braido” e ao pronto-socorro
municipal. O equipamento realiza internações
em clínica geral e especialidades, clínica cirúrgica, especialidades cirúrgicas, além de
UTI adulto. Estão disponíveis ambulatórios de
cardiologia infantil, fonoaudiologia, fisioterapia respiratória, proctologia e quimioterapia,
36

oftalmológico aos finais de semana. São 16
leitos de internação clínica, cirúrgica ou ortopédica, nove leitos de UTI e três leitos de
psiquiatria. O hospital tem capacidade para
10 mil atendimentos por mês. Oferece atendimento de urgência e emergência nas áreas
de clínica médica e cirúrgica, odontologia,
oftalmologia, ortopedia e traumatologia e UTI
adulto. Também conta com ala de psiquiatria,
exames laboratoriais, de radiologia, tomografia computadorizada e ultrassonografia.
UPA 24 HORAS

Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin

Com proposta de prestar atendimento
completo ao paciente emergencial, desde o
primeiro socorro até o diagnóstico e encaminhamento para tratamento, São Caetano
inaugurou em 2008 o Hospital de Emergências Albert Sabin. O equipamento público foi
projetado com 28 leitos e pelo menos 300
profissionais na assistência, entre médicos e
equipes de enfermagem, psicologia e fisioterapia, entre outros colaboradores.
Fechada para reformas estruturais completas durante 2018, a unidade foi reinaugurada em 2019. Conta com três salas de
atendimento clínico, ortopedia, cirurgia,
psiquiatria, sala de medicação e atendimento

UPA Engenheiro Julio Marcucci Sobrinho

Em 2019, São Caetano ganhou sua primeira Unidade de Pronto Atendimento, a UPA
Engenheiro Julio Marcucci Sobrinho, instalada em prédio anexo ao Hospital Albert Sabin.
Com funcionamento 24 horas (abrangendo
adulto e infantil), conta com três salas de
atendimento clínico, duas salas de atendimento pediátrico, uma sala de atendimento

COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE
Em 2012, a rede municipal de São Caetano ganhou o Complexo Municipal de Saúde,
formado pelo Hospital de Olhos Dr. Jaime
Tavares e pelo Centro de Oncologia e Hemoterapia Luiz Rodrigues Neves. O equipamento
ocupa prédio do antigo Pronto-Socorro Municipal e foi entregue já sob gestão da FUABC.
Na Unidade de Tratamento ao Câncer os
serviços contemplam todas as terapias quimioterápicas necessárias aos pacientes. Já o
Hospital de Olhos funciona com consultórios,
centro de diagnósticos e área cirúrgica com
conceito de Hospital Dia Oftalmológico.
Além do atendimento oftalmológico geral,
o centro conta com especialistas nas principais subespecialidades, como glaucoma, catarata, retina, plástica ocular, oftalmopediatria
e córnea. A amplitude do trabalho faz com que
os casos sejam resolvidos na própria unidade,
incluindo cirurgias, quando necessárias.
HOSPITAL SÃO CAETANO

Hospital São Caetano

Os hospitais do complexo municipal ganharam reforço em 2012, quando a Prefeitura reinaugurou o Hospital São Caetano após
municipalizá-lo. Desde então, a unidade tem
sido vocacionada como um grande centro de
especialidades, além de abrigar diversos mutirões de saúde. O Hospital São Caetano é uma
das casas de saúde mais tradicionais do ABC,
inaugurado em 25 de julho de 1954. A história
de sucesso do hospital, que se tornou referência para todo o Grande ABC, durou até 2010,
quando foi declarada a falência da unidade.
Em outubro de 2021, a Prefeitura assinou termo de cessão de uso do Hospital São

Divulgação/PMSCS

Caetano para a Universidade Municipal de
São Caetano do Sul (USCS). O equipamento
será transformado em Hospital Universitário
da USCS e poderá retomar o funcionamento
24h, atendendo pacientes do SUS e também
de convênios particulares.
HOSPITAL DR. EURYCLIDES DE
JESUS ZERBINI

Hospital Municipal Euryclides de Jesus Zerbini

São Caetano inaugurou em 2012 o Hospital Municipal Euryclides de Jesus Zerbini,
erguido na esquina da rua São Paulo com
a avenida Vital Brasil Filho, no bairro Santa
Paula. Integrada ao CHMSCS, a unidade foi
construída anexa ao complexo de saúde formado pelo Hospital Maria Braido e pelo Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido.
Com cinco andares em espaço que totaliza
6 mil metros quadrados, o hospital tem capacidade para mais de 80 leitos e conta com
salas cirúrgicas direcionadas ao atendimento obstétrico (parto normal e humanizado) e
para cirurgias ginecológicas. Também possui
UTIs Neonatal e Pediátrica, serviço 24 horas
de ginecologia e pré-parto, alas de internação e a Casa da Gestante.

Hospital de Campanha da cidade funcionou
durante seis meses em 2021

de Covid-19. A Enfermaria funcionou no 4º
andar do Hospital São Caetano, enquanto o
3º andar ficou reservado para a UTI, regulada
pelo Governo do Estado. Ao longo dos meses foram 329 internações em Enfermaria e
96 na UTI. Mais de 160 profissionais foram
contratados para a unidade, sendo médicos,
enfermeiros e outros profissionais de saúde,
além de recepcionistas, porteiros, seguranças, auxiliares de limpeza, entre outros.
ALTA AOS 107 ANOS
Depois de 16 dias internada no Hospital de
Campanha da cidade, Yumiko Tanaka, de 107
anos, moradora de São Caetano há 40 anos,
recebeu alta em meados de junho de 2021 após
contrair Covid-19. A paciente é natural de Okinawa, no Japão, e deixou a unidade sob aplausos da equipe do hospital e de familiares.
Divulgação/PMSCS

odontológico, radiografia, exames laboratoriais, sala de medicação adulto e sala de
medicação infantil. São cinco leitos de emergência, 15 leitos de observação adulto e sete
leitos de observação infantil. A capacidade
operacional mensal é de 10 mil atendimentos adultos de urgência e emergência e 3,5
mil atendimentos infantis.

HOSPITAL DE CAMPANHA
Em 2021, a Prefeitura de São Caetano
do Sul reativou seu Hospital de Campanha
por cerca de seis meses, entre março e setembro, para conter o avanço da pandemia

Yumiko Tanaka ficou 16 dias internada no
hospital de campanha de SCS

2020
CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

2021

615.616

623.517

1.272.705

1.179.361

1.317.798

644.876

759.027

1.378.311

1.210.472

1.840.238

12.074

10.952

28.024

14.035

19.576

9.606

9.582

9.398

8.399

9.992

169.109

200.195

225.429

264.439

372.317

Dados de receitas de 2020 reapresentados
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COMPLEXO DE SAÚDE DE

SÃO BERNARDO DO CAMPO
A Prefeitura de São Bernardo do Campo e a
Fundação do ABC ampliaram a bem-sucedida
parceria na área da Saúde e deram início em
maio de 2021 ao Complexo de Saúde de São
Bernardo do Campo – unidade que incorpora
o Complexo Hospitalar e os serviços prestados ao Município via Central de Convênios da
FUABC. Dessa maneira, o novo Complexo
de Saúde passa a ser composto por: Hospital Anchieta; Hospital Municipal Universitário
(HMU) e Centro de Atenção Integral à Saúde
da Mulher (CAISM); Hospital e Pronto-Socorro
Central (HPSC); Hospital de Urgências (HU);
Hospital de Clínicas Municipal (HC); e Rede
Municipal de Saúde (Atenção Básica, Atenção Especializada, Apoio à Gestão, Rede de
Proteção à Saúde e Vigilância, Administrativo-Financeiro, Urgência e Emergência).
NOVO HOSPITAL ANCHIETA
Inaugurado em 20 de agosto de 1958 e
mantido pela Fundação do ABC - Faculdade
de Medicina do ABC (FUABC-FMABC) desde
1994, em parceria com a Prefeitura de São
Bernardo, o Hospital Anchieta é um hospital
dedicado ao cuidado de pacientes oncológicos e cirúrgicos. As cirurgias abrangem as especialidades médicas de cirurgia geral, otorrinolaringologia, urologia, cirurgia vascular,
cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia de
cabeça e pescoço, oftalmologia, proctologia,
cirurgia oncológica, cirurgia cardíaca, nefrologia e cirurgia pediátrica. Já as internações
clínicas contemplam as áreas de oncologia,
nefrologia e cardiologia. Em 2020, a unidade
foi entregue revitalizada após amplo processo
de restruturação e teve importante papel no
combate à pandemia.
HOSPITAL MUNICIPAL
UNIVERSITÁRIO - HMU

Hospital Municipal Universitário completou
22 anos em funcionamento

Inaugurado em 1999, já com parceria
firmada entre a Prefeitura de São Bernardo e
a Fundação do ABC, o Hospital Municipal
Universitário (HMU) é uma unidade de alta
complexidade em Neonatologia, com assistência integral às gestações de alto risco e a
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Fotos: PMSBC

Novo Hospital Anchieta teve papel fundamental no combate à pandemia

bebês prematuros. Voltado exclusivamente ao
cuidado materno-infantil e à saúde da mulher,
que recebe acompanhamento desde o conhecimento da gravidez até o nascimento do bebê,
o HMU conta com as especialidades de ginecologia, obstetrícia e neonatologia e realiza
exames de ultrassonografia, ecocardiografia,
radiologia, endoscopia digestiva, análises clínicas e ultrassonografia fetal.
HOSPITAL E PRONTO-SOCORRO
CENTRAL

Hospital e Pronto-Socorro Central é
referência para as UPAs

FUABC e FMABC deram início em dezembro
de 2005 à gestão clínica da Unidade de Urgência
e Emergência de São Bernardo – posteriormente batizada Hospital e Pronto-Socorro Central
(HPSC). Trata-se de unidade hospitalar dedicada
a atenção às urgências e emergências traumáticas e clínicas, com funcionamento 24 horas.
Recebia grande demanda de pacientes de urgência como referência para as Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) da cidade. Em 2021, exerceu importante papel no combate à Covid-19.
Em função da abertura do Hospital de
Urgência, o HPSC foi fechado para reforma e
abrigará futuramente o Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) e a Rede de Reabilitação Lucy Montoro de São Bernardo.

HOSPITAL DE CLÍNICAS MUNICIPAL

HC-SBC é um dos mais modernos do País

Inaugurado em dezembro de 2013, o Hospital de Clínicas Municipal realiza procedimentos em cardiologia, neurocirurgias de urgência,
cirurgias de politrauma, cirurgias ortopédicas
e outras especialidades. Com 36 mil metros
quadrados de área construída, o edifício reúne
três blocos e 11 pavimentos, além de ambulatório, Hospital Dia e Terapia Renal Substitutiva
para procedimentos de hemodiálise.
Equipado com tecnologia de ponta, totalmente informatizado e com arquitetura que
privilegia a humanização dos ambientes, o
HC é considerado um dos mais modernos
hospitais públicos do País. Dispõe de estrutura para ensino e pesquisa, com salas de
estudo, auditório com 200 lugares e câmeras
de vídeo nos centros cirúrgicos para que os
médicos residentes acompanhem procedimentos em tempo real.
O HC tornou-se o primeiro equipamento municipal do Brasil a conquistar uma das
mais conceituadas acreditações em saúde
em nível internacional pela excelência nos
serviços prestados: a Qmentum Internacional
Diamante, entregue pelo Instituto Qualisa de
Gestão (IQG).

HOSPITAL DE URGÊNCIA
Como parte do plano prioritário do município
em transformar o Hospital de Urgência (HU) em
um equipamento referência ao tratamento de Covid-19, a Prefeitura de São Bernardo oficializou a
inauguração da unidade em 14 de maio de 2020,
com capacidade de 250 leitos. Em setembro de
2021, o equipamento retomou sua vocação inicial
de atendimento de urgência e emergência. Durante a pandemia, o HU salvou mais de 5 mil vidas
contra a Covid-19, o que representa média de dez
vidas salvas todos os dias desde o seu primeiro
dia de funcionamento. Foi o principal equipamento
voltado ao combate da doença em São Bernardo.

DIA DAS MÃES NO HMU
O Hospital Municipal Universitário comemorou, em 9 de maio, 22 anos em funcionamento. A data coincidiu com o Dia das
Mães, o que motivou dupla celebração entre

funcionárias e pacientes. Até a data, a unidade registrava 100% de altas entre grávidas
e puérperas diagnosticadas com Covid-19.
Durante toda a pandemia, foram mais de 900
atendimentos e 453 internações.

COMPLEXO DE SAÚDE
Em maio de 2021, a Prefeitura de São Bernardo e a Fundação do ABC ajustaram detalhes
para a ampliação da bem-sucedida parceria na área da Saúde, a partir de Termo de Cooperação
para criação do “Complexo de Saúde do Município de São Bernardo do Campo – CSMSBC”,
que conta com a expertise técnica do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC
(FMABC). O novo Complexo tem como base três vertentes – assistência, estágios e pesquisa
– e unifica os dois contratos de gestão da Prefeitura com a Fundação do ABC, um para o Complexo Hospitalar da cidade e o outro para serviços de Saúde diversos, como Atenção Básica,
Saúde Mental, Urgência e Emergência, que ficavam junto à Central de Convênios.

Gabriel Inamine/PMSBC

RADIOTERAPIA

Novo serviço de Radioterapia tem capacidade para
atender até 80 casos novos por mês

A Prefeitura de São Bernardo recebeu,
em dezembro de 2021, um importante reforço no tratamento de pacientes oncológicos.
A cidade passou a ser a primeira a ofertar no
Grande ABC, em um equipamento municipal,
o serviço de radioterapia pública, implantado
no Novo Hospital Anchieta. Com isso, o município passou a ser referência no tratamento
de oncologia de alta complexidade. Com mais
conforto, o serviço tem capacidade para atender até 80 casos novos de radioterapia por
mês. O investimento foi de R$ 10 milhões.

COMPLEXO DE SAÚDE SBC - COMPLEXO HOSPITALAR

2020

2021

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

1.305.927

1.370.132

1.240.832

943.152

757.505

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

4.248.633

3.755.971

3.832.702

2.371.446

2.750.037

CIRURGIAS

12.871

13.628

13.361

10.556

10.433

INTERNAÇÕES

29.610

36.137

36.381

36.344

35.962

375.310

373.463

391.174

602.267

707.081

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

Dados de receitas de 2020 reapresentados

COMPLEXO DE SAÚDE SBC - REDE DE SAÚDE

Omar Matsumoto/PMSBC

CARDIOPEDIATRIA NO HC

Lucas Gabriel, de 1 ano, foi um dos
pacientes atendidos no HC

Aniversário do HMU marca índice de 100% de altas
de gestantes e puérperas com Covid-19

Omar Matsumoto/PMSBC

Omar Matsumoto/PMSBC

Inaugurado em 2020, Hospital de Urgência
conta com cerca de 250 leitos

Referência no Estado de São Paulo na realização de cirurgias cardíacas infantis, o Hospital de
Clínicas de São Bernardo atingiu, em março, a expressiva marca de 3.271 atendimentos no seu ambulatório de cardiopediatria. O serviço criado em
2018 pela Prefeitura, em parceria com o Governo
do Estado, atende a crianças e adolescentes, de
zero a 18 anos, que sofrem com cardiopatias congênitas. No período, o centro de referência realizou
2.446 consultas ambulatoriais e 455 procedimentos cirúrgicos, incluindo 370 internações.

2020

2021

AÇÕES DE PROMOÇÃO
E PREVENÇÃO
EM SAÚDE

-

-

-

-

613.851

EXAMES E
PROCEDIMENTOS
DIAGNÓSTICOS

-

-

-

-

4.229.110

CONSULTAS E
PROCEDIMENTOS
CLÍNICOS

-

-

-

-

5.479.664

PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS

-

-

-

-

41.993

ÓRTESES, PRÓTESES E
MATERIAIS ESPECIAIS

-

-

-

-

4.203

-

-

-

-

438.411
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COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ

HOSPITAL NARDINI

HOSPITAL NARDINI
O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini é considerado o principal equipamento
hospitalar para atendimento do SUS em Mauá,
referência regional também para os municípios
de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Foi
construído no final da década de 1970 com
recursos do Fundo de Assistência à Saúde,
da Caixa Econômica Federal, por um grupo de
médicos – entre eles o Dr. Radamés Nardini.
O Hospital ocupa área de 11.978 m² e conta com aproximadamente 200 leitos. É mantido
com recursos municipais e repasses do Ministério da Saúde para cobertura de custeios relacionados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
NOVO MAMÓGRAFO
Em 2021, a cidade de Mauá iniciou a realização de exames de mamografia no Hospital
Nardini. A unidade recebeu o novo equipamento no mês de dezembro e os atendimentos
começaram simultaneamente. O exame de
mamografia é o mais utilizado para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O acordo
foi firmado graças a emenda parlamentar fe-
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deral, que destinou R$ 770 mil para a saúde
do município, dos quais R$ 275 mil servem
para custear os exames. A capacidade é de 30
mamografias por dia – ou 720 mensais.
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
As equipes do Hospital Nardini realizaram,
em junho de 2021, campanha de higienização das mãos para sensibilizar os profissionais
de Saúde quanto à importância da prática para

combater a transmissão de doenças no ambiente
hospitalar. A atividade foi conduzida pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do
hospital, em parceria com o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP). Durante o ano, a unidade
promove diversas campanhas educativas para
colaboradores e pacientes sobre temas como
sepse, segurança do paciente, aleitamento materno, além de campanhas como Outubro Rosa,
Novembro Azul e Dezembro Vermelho.

Divulgação/PMM

A Fundação do ABC é responsável desde
2015 pela operacionalização dos equipamentos
de saúde de Mauá, por meio do contrato de gestão do Complexo de Saúde de Mauá, o COSAM.
Anteriormente existiam dois contratos com
a FUABC, sendo um específico para o Hospital
Nardini e outro para os demais equipamentos
da rede de saúde. A partir do COSAM, a FUABC passou a responder pela gestão do Nardini,
das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do
município. Também fazem parte do contrato
o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD),
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Álcool e Drogas, Centro de Atenção Psicossocial
Adulto III Primavera, CAPS Infanto-juvenil,
Centro de Especialidades Médicas de Mauá
(CEMMA), Centro Especializado em Reabilitação (CER-IV), Centro de Referência em Saúde
da Mulher, Criança e Adolescente (CRSMCA),
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 Souza, Complexo
Municipal de Regulação e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

Mauá iniciou a realização de exames de
mamografia no Hospital Nardini

Campanha de Higienização das Mãos de 2021

2020

2021

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

116.715

108.029

106.347

88.043

95.738

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

455.646

546.868

518.995

370.997

488.531

3.246

3.325

5.940

2.996

5.772

INTERNAÇÕES

11.781

12.139

12.530

11.223

12.299

RECEITA

156.660

179.175

182.075

195.643

CIRURGIAS

(EM R$ MILHÕES*)

200.871
*Valor relativo ao Complexo
de Saúde de Mauá (COSAM)

Dados de receitas de 2020 reapresentados

NOVOS EQUIPAMENTOS
Em agosto de 2021, o Hospital da Mulher de Santo André foi contemplado com
uma série de equipamentos para renovação
de seu parque tecnológico. Os itens foram
obtidos por meio da Portaria nº 3.186 do
Ministério da Saúde. A unidade recebeu 24
novos monitores de última geração para
equipar a Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) Neonatal e UTI Adulto; berços aquecidos e incubadoras para modernizar a assistência aos bebês prematuros e de baixo
peso; equipamentos como detectores fetais e oxímetros, além de novos aparelhos
de emissões otoacústicas.

Divulgação

Inaugurado em agosto de 2008 pela Prefeitura 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 profissionais especializados.
Voltada exclusivamente à saúde da mulher, a unidade tornou-se referência graças à
excelência e humanização dos atendimentos.
Oferece assistência total em obstetrícia e ginecologia, nos períodos de pré-parto, parto,
pós-parto e pós-operatório. Promove o alojamento conjunto para mãe e bebê, incentiva e dá condições para acompanhamento
familiar e presta assistência integral aos recém-nascidos. Todos os exames necessários
para apoio ao parto e procedimentos obstétricos estão à disposição das usuárias.
Instalado no Parque Novo Oratório, o
Hospital da Mulher responde por 100% dos
partos da cidade realizados via Sistema Único
de Saúde (SUS). Realiza milhares de exames
e procedimentos anualmente e possui mais
de 100 leitos, incluindo Maternidade, Centro
de Parto Natural, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal, Unidade de Cuidados
Intermediários Canguru, UTI Adulto e Centro
Cirúrgico, além de pronto-socorro 24 horas
nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia e Violência Sexual.
O nome escolhido para batizar o Hospital da Mulher de Santo André homenageia a
profissional Maria José dos Santos Stein, falecida em 2005 e que construiu no município
marcante carreira na área da Saúde, inclusão
social e direitos da mulher.

Angelo Baima/PSA

HOSPITAL DA MULHER DE SANTO ANDRÉ

Hospital organizou uma semana de celebrações
alusivas ao Dia das Crianças

DIA DAS CRIANÇAS
O Hospital da Mulher organizou, em outubro de 2021, uma semana de celebrações
alusivas ao Dia das Crianças. A iniciativa
ocorreu com a participação do grupo de voluntárias do hospital, carinhosamente conhecido como “As Rosinhas”, que entregou
lembrancinhas para os bebês andreenses
recém-nascidos. Já as mães ganharam almofadas de bebê em forma de palhacinhos,
higienizadas conforme protocolos sanitários.

Celebração de fim de ano reuniu
colaboradores e pacientes

CONFRATERNIZAÇÃO
Em dezembro, o Hospital da Mulher
realizou uma festa de confraternização para
os funcionários da unidade. O evento, organizado no auditório do hospital, contou com
a presença de pacientes, teve exposição de
cartazes natalinos criados pelos funcionários
e a premiação dos cinco melhores trabalhos.

2020

2021

141.450

143.405

145.302

125.636

124.124

141.899

135.162

143.471

140.898

154.662

1.319

1.237

1.657

1.160

1.222

6.908

6.630

7.048

6.335

6.149

4.367

4.205

4.293

3.990

3.819

42.015

46.454

54.792

54.695

54.677

Dados de receitas de 2020 reapresentados
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REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO
A Rede de Reabilitação Lucy Montoro
de Diadema, gerenciada pela Fundação do
ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, recebeu os primeiros
três pacientes no dia 22 de setembro de
2021 para avaliação inicial e triagem de
atendimento. A unidade, que oferta atendimento a pessoas com deficiências físicas ou visuais, abriu as portas em 20 de
setembro com 40 colaboradores das áreas
de medicina, enfermagem, fisioterapia,
psicologia, fonoaudiologia, serviço social, educação física, terapia ocupacional,
além da equipe administrativa, de higienização e segurança.
A capacidade é para cerca de 3.250
sessões terapêuticas e consultas mensais
com equipe multidisciplinar, inclusive
da parte de ortóptica – área da Oftalmologia que diagnostica e trata distúrbios e
desequilíbrios da visão. A unidade poderá, ainda, ofertar mais de 420 consultas
médicas nas especialidades de fisiatria e
oftalmologia, 75 tecnologias assistivas,
como órteses, próteses e meios de locomoção, além de oficinas terapêuticas e
atendimentos em grupo.
O equipamento de saúde também
conta com tecnologia robótica de ponta,
não prevista no rol de equipamentos financiados pelo Ministério da Saúde para
reabilitação física, como, por exemplo, os
robôs Lokomat e Armeo-power, utilizados
no tratamento de membros inferiores e superiores, respectivamente.
O custeio está garantido em contrato
com a Fundação do ABC. Entre os investimentos do Governo de São Paulo estão R$
4,9 milhões para equipamentos e outros
R$ 5,9 milhões repassados à Prefeitura de
Diadema para realização das obras, que
foram concluídas no final de 2019.
NOVEMBRO AZUL
Em 2021, colaboradores participaram
da campanha Novembro Azul, dedicada à saúde do homem e à prevenção do
câncer de próstata. Para conscientizar as
equipes, foram expostos dados sobre a
doença durante apresentação. Na palestra
também foram abordados aspectos sobre
fatores de risco, incidência, sintomas, importância do diagnóstico precoce, exames
de PSA, toque retal e prevenção.

Unidade oferta atendimento a pessoas com deficiências físicas ou visuais

FILHOS NO TRABALHO
A Rede de Reabilitação Lucy Montoro
de Diadema dedicou o dia 28 de dezembro
de 2021 aos filhos dos funcionários, que
puderam conhecer o ambiente de trabalho
dos pais e participar de atividades recreativas com as equipes. As crianças tiveram
a chance de visitar o setor de trabalho dos
profissionais, tomaram café da manhã, almoçaram e integraram atividades de arte,
pintura facial e recreação infantil.

Capacidade é para cerca de 3.250 sessões
terapêuticas e consultas mensais

Equipe reunida para a campanha Novembro Azul

2020

2021

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

-

-

-

-

1.281

PROCEDIMENTOS
TERAPÊUTICOS

-

-

-

-

1.343

ÓRTESES, PRÓTESES
E MEIOS DE
LOCOMOÇÃO

-

-

-

-

0

-

-

-

-

56

-

-

-

3.373

4.961

GRUPOS E
ATIVIDADES
EDUCATIVAS

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

Dados de receitas de 2020 reapresentados
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ITATIBA | CENTRAL DE CONVÊNIOS
A Central de Convênios FUABC assumiu a
gestão do programa Estratégia Saúde da Família
(ESF) de Itatiba, no interior de São Paulo, em
meados de 2017. O convênio engloba equipes
de ESF e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).
A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa
à reorganização da Atenção Básica no País, de
acordo com os preceitos do Sistema Único de
Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia
de expansão, qualificação e consolidação da
Atenção Básica, por favorecer uma reorientação
do processo de trabalho com maior potencial
de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da Atenção Básica, de ampliar a resolutividade e o impacto na situação de saúde das
pessoas e coletividades, além de propiciar uma
importante relação custo-efetividade.
Por sua vez, o NASF tem equipe composta
por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que devem atuar de maneira integrada
e apoiando as equipes de Saúde da Família,
compartilhando práticas e saberes em saúde
nos territórios compreendidos. Foi criado com
o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo
das ações da Atenção Básica, bem como sua
resolubilidade, e deve buscar contribuir para a
integralidade do cuidado aos usuários do SUS.
MULTIVACINAÇÃO
Quatro unidades de Saúde de Itatiba participaram em 16 de outubro do dia “D” de multivacinação. Gerenciados pela FUABC, os postos dos bairros San Francisco 1, Porto Seguro,
Harmonia e Zupardo estiveram abertos das 8h
às 17h para disponibilizar doses de 18 tipos de
vacinas que compõem o Calendário Nacional
de Vacinação da criança e do adolescente.

Convênio engloba equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

DIGNIDADE MENSTRUAL

Oficina de absorventes sustentáveis e reutilizáveis

Dia 12 de novembro a Prefeitura de Itatiba deu
início a uma importante ação pela dignidade menstrual junto às alunas da rede pública de ensino da cidade. A EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Guiomar Almeida Ciarbello, no bairro Jardim das
Nações, foi a primeira a receber a oficina de absorventes sustentáveis e reutilizáveis. A iniciativa propõe
ajudar as estudantes a combater a chamada ‘pobreza
menstrual’, caracterizada pela falta de acesso a itens
fundamentais de higiene durante a menstruação. O
projeto conta com apoio da Fundação do ABC, que
gerencia 13 unidades de Saúde no município.

As 13 unidades de Saúde gerenciadas
pela Fundação do ABC em parceria com a
Prefeitura de Itatiba ofereceram, em outubro,
agendamento de exames voltados à saúde
da mulher. A ação integrou programação especial dedicada à campanha ‘Outubro Rosa’,
movimento mundial de estímulo à prevenção
do câncer de mama. No total foram realizados
302 exames de Papanicolau, 332 mamografias
tiveram guias de agendamento emitidas e 73
mulheres passaram por avaliação odontológica para prevenção de câncer bucal.
NOVEMBRO AZUL
A enfermeira da unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) Santa Cruz, em Itatiba,
Noemi Ferreira, ministrou palestra em novembro no Abrigo Municipal SOS Cristão,
bairro do Engenho, entidade destinada ao
acolhimento de pessoas em situação de
rua. Participaram da palestra 23 pessoas,
que receberam orientação coletiva sobre a
campanha Novembro Azul, voltada à conscientização sobre a saúde masculina e prevenção do câncer de próstata.

OUTUBRO ROSA

Campanha Outubro Rosa realizou mais de 300
exames de Papanicolau e 330 mamografias

Enfermeira da FUABC ministrou
palestra em abrigo municipal

2020

2021

24.808

74.045

80.520

123.633

162.235

18.619

67.560

68.506

61.989

86.196

5.116

10.118

13.536

15.189

14.306

Dados de receitas de 2020 reapresentados
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HOSPITAL ESTADUAL
METROPOLITANO SANTA CECÍLIA
Parceria entre a Fundação do ABC e o
Governo do Estado de São Paulo, o Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília foi
inaugurado em meados de abril de 2021
como Hospital de Campanha do Governo
do Estado, exclusivo para o atendimento de
casos de Covid-19.
Localizado na região central da Capital,
o Hospital está instalado em prédio com 10
andares cedido por um ano ao Estado pela
iniciativa privada, onde funcionou o Hospital Santa Cecília até 2019 – desde então, a
unidade permaneceu desativada. O plano
de trabalho apresentado pela Fundação do
ABC foi eleito vencedor para celebração do
convênio emergencial para gerenciamento
da unidade, cuja publicação no Diário Oficial do Estado ocorreu em 27 de março de
2021. Na mesma data, comitiva da FUABC e
da Secretaria de Estado da Saúde estiveram
no local para receber as chaves.
A partir de então, em apenas 15 dias o
hospital recebia o primeiro paciente internado por Covid-19, às 20h04 de 11 de abril
de 2021. Com alas e leitos abertos gradativamente, foram 54 dias entre o recebimento das chaves e o cumprimento integral da
primeira etapa do contrato, com a entrega
de 60 leitos.
A primeira fase do equipamento de saúde contou com 20 leitos de Terapia Intensiva
e 40 de enfermaria. Na segunda fase, concluída em julho de 2021, a unidade passou
a operar com 40 leitos de UTI e 64 de Enfermaria, totalizando 104 leitos.
MATO GROSSO

Hospital reuniu total de 104 leitos, sendo 40 de UTI e 64 de Enfermaria

momento foi acompanhado por equipe do
Exército, tendo em vista que o paciente foi
transportado para São Paulo por meio de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).
PRIMEIRO LUGAR
A Fundação do ABC divulgou em 16 de
dezembro o resultado do concurso do “Programa Feito pela Gente”, iniciativa interna
que busca dar visibilidade às inovações e
boas práticas implementadas na Mantenedora e em suas unidades. Em primeiro lugar
ficou o trabalho do Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecília, intitulado “‘Sala do
Adeus’, despedida humanizada de familiares aos seus entes queridos acometidos de
Covid-19”, um programa de humanização e
acolhimento às famílias dos pacientes.
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
O Hospital Santa Cecília iniciou em agosto
a realização de exames ambulatoriais externos de tomografia, com capacidade semanal

Paciente transferido de Mato Grosso do Sul recebe alta

Outro exemplo da importância da unidade no combate à pandemia ocorreu em
junho de 2021, quando o hospital recebeu
nove pacientes graves com Covid-19 transferidos de Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. A primeira alta médica foi registrada em
29 de junho. Aos 57 anos, o pastor batista
da cidade de Dourados (MS), Samuel Auro
Monteiro de Souza, venceu a batalha contra
o novo coronavírus e deixou a unidade. O
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de 25 exames. Em setembro, a unidade também passou a disponibilizar 20 exames de
ultrassonografia por semana para pacientes
que aguardavam agendamento desde 2020.
Os procedimentos foram ofertados via Central
de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde
(CROSS). O objetivo foi aproveitar a estrutura
hospitalar para agilizar a fila de espera por exames eletivos que ficaram represados durante a
pandemia, com média de 180 exames ambulatoriais ofertados por mês.

Média de 180 exames ambulatoriais ofertados por mês

2020

2021

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

-

-

-

-

567

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

-

-

-

-

99.299

CIRURGIAS

-

-

-

-

-

INTERNAÇÕES

-

-

-

-

845

RECEITA

-

-

-

-

65.238

(EM R$ MILHÕES*)

Dados de abril a dezembro de 2021

CONTRATO DE GESTÃO SÃO MATEUS/SP

Unidades de Saúde de São Mateus estão localizadas na Zona Leste da Capital

VACINAÇÃO COVID-19
Aos 54 anos de idade, Mônica Calazans
foi a primeira brasileira a ser vacinada contra
a Covid-19. Funcionária da Fundação do ABC
desde maio de 2018, atua como enfermeira no
Contrato de Gestão São Mateus. Ela recebeu a
primeira dose da Coronavac em 17 de janeiro de 2021, mesmo dia da aprovação do uso
emergencial da vacina pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

AGOSTO DOURADO
Em agosto, as unidades de Saúde do
Contrato de Gestão São Mateus/FUABC comemoraram a campanha ‘Agosto Dourado’,
mês de incentivo e fortalecimento das ações
de aleitamento materno na área da Saúde. Em
2021, a campanha mobilizou 44 ações comemorativas que abordaram 2.550 pessoas e
envolveram 208 profissionais.

Governo do Estado de São Paulo

Com foco na Atenção Básica, teve início
em 1º de setembro de 2015 o contrato entre a
Fundação do ABC e a Prefeitura de São Paulo
para gestão das unidades da Rede Assistencial
da Supervisão Técnica de Saúde (STS) São Mateus, na Zona Leste da Capital paulista.
Com quadro de aproximadamente 2.000
colaboradores, o contrato de São Mateus
tem sido aprimorado ao longo dos anos,
proporcionando aos pacientes acesso,
qualidade e inovação. Também contempla
outros serviços e ações, como o primeiro
CENALAC (Centro de Coleta de Leite Humano) vinculado a uma unidade de saúde –
ação inovadora dentro do munícipio de São
Paulo. A iniciativa garante que o estoque do
banco de leite permaneça constantemente
abastecido, permitindo a nutrição dos recém-nascidos prematuros e com patologias
graves até o maior ganho de peso.
Outros destaques são a atenção psicossocial reforçada através de polos e minipolos de
saúde mental nas unidades; utilização de práticas integrativas e complementares em todas as
unidades, ofertando diversos tratamentos e atividades para a população; e o PAVS (Programa
Ambientes Verdes e Saudáveis), que proporciona a interface dos equipamentos de saúde com
o meio ambiente, contribuindo para um olhar
mais ampliado do território.
A Atenção Básica fortalecida em parte
do território com as equipes da Estratégia de
Saúde da Família e os Núcleos de Atenção
à Saúde da Família têm produzido cuidado e
vínculos com a comunidade. São milhares
de consultas de pré-natal, qualificando o
atendimento à gestante, e de crianças somente na Atenção Básica.
A Atenção Especializada do Hospital
Dia da Rede Hora Certa reforça a rede de
atenção na região. O acesso a serviços específicos como o PAI (Programa de Acompanhante de Idosos), CER (Centro Especializado em Reabilitação) e EMAD (Equipe
Multidisciplinar de Atenção Domiciliar)
completa o trabalho em rede desenvolvido
no território. Por meio desses serviços, pacientes acamados ou portadores de doenças específicas têm acesso ao SUS no
atendimento de suas necessidades.

Enfermeira da FUABC, Mônica Calazans foi a primeira
brasileira vacinada contra a Covid-19

Campanha Agosto Dourado mobilizou
44 ações educativas em 2021

2020

2021

1.128.158

1.095.727

1.229.144

1.179.074

1.534.274

330.859

357.649

530.467

1.010.319

1.300.652

1.398

1.833

1.449

1.202

1.505

554.228

577.017

611.364

649.270

786.967

136.190

133.802

143.965

170.484

211.986

Dados de receitas de 2020 reapresentados
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