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EDITORIAL

NOVOS DESAFIOS, RESILIÊNCIA 
E OS HERÓIS DA SAÚDE

JOSÉ ANTÔNIO ACEMEL ROMERO

SECRETÁRIO-GERAL DA FUABC

DRA. ADRIANA BERRINGER STEPHAN

PRESIDENTE DA FUABC

DR. LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES

VICE-PRESIDENTE DA FUABC

Ao conceito de “resiliência” atribui-se a capacidade 
de superar desafios e transformar algo ruim em um valioso 
aprendizado, como se os obstáculos se tornassem uma for-
ça impulsionadora. Este, sem dúvidas, pode ser considera-
do o mote da trajetória da Fundação do ABC em 2020. Uma 
época, sobretudo, sem precedentes na história recente.

Movida por desafios, a FUABC precisou se reinventar 
durante longos meses de pandemia. Contornar dificulda-
des, encontrar soluções e vencer burocracias em tempo 
recorde tornaram-se exercícios diários e inerentes à ati-
vidade gerencial, em busca de garantir a saúde na pon-
ta. Um período inimaginável e imprevisível, sob diversos 
aspectos, especialmente para os trabalhadores da Saúde. 
Equipes técnicas mobilizadas, luta contra o tempo, rotina 
de salvar e perder vidas, abrir e fechar leitos. Cansaço, 
emoção, incerteza, adrenalina, esperança, tristeza e alívio. 
Ao passo que a pandemia de Covid-19 trouxe doloridas 
lições e experiências à humanidade, também oportunizou 
— enquanto entidade prestadora de serviço na área de 
saúde pública — inúmeros aprendizados.

Encerramos 2020 com cerca de 26 mil funcionários 
diretos, número recorde nestes pouco mais de 50 anos de 
existência. Fato que carimbou o ingresso da entidade na lis-
ta das 10 maiores empresas contratantes do País em meio 
à pandemia, segundo levantamento do jornal Valor Econô-
mico. Foram admitidos mais de 4 mil novos funcionários 
e criados cerca de 800 leitos hospitalares exclusivos para 
tratamento de pacientes com Covid-19 em serviços muni-
cipais e do Estado. Uma robusta e organizada força-tarefa.

O enfrentamento à pandemia e a manutenção dos aten-

dimentos aos pacientes que dependem do Sistema Único 
de Saúde (SUS) também passaram pela ampliação dos 
contratos com o Governo do Estado: AME Santos, AME 
Sorocaba, Polo de Atenção Intensiva (PAI) em Saúde Men-
tal da Baixada Santista, e os contratos emergenciais para o 
Hospital Ipiranga e o Hospital Geral de São Mateus.

A consolidação de antigas parcerias e o compromisso 
com novos desafios legitima, de forma incontestável, a 
importância e a credibilidade da FUABC no âmbito do SUS 
em todos os cenários possíveis: regional, estadual e na-
cional. Seguiremos incansavelmente ao lado dos gestores 
públicos, disponibilizando toda a nossa expertise a servi-
ço de um bem maior, que é o atendimento de excelência 
à população, com alta resolutividade, empatia, seriedade, 
respeito e humanização.

Por fim, reiteramos nossa eterna gratidão àqueles que 
representam o verdadeiro motor da FUABC: nossos cola-
boradores. Desafiados diariamente pela extenuante missão 
de salvar vidas, nossos valentes heróis jamais abandona-
ram seus juramentos e compromissos com o bem-estar, a 
saúde e a segurança dos pacientes. A mesma homenagem 
dirige-se, com imensa justiça, às equipes multiprofissio-
nais, de higienização, suprimentos, segurança, administra-
tivas, de gestão e a todas as frentes de trabalho envolvidas 
na complexa rotina de assistência à saúde.

Inúmeros desafios já foram superados e, seguramente, 
outros ainda mais complexos estão por vir. Fica a certeza de 
que, seja aonde for, a FUABC seguirá bem representada e 
continuamente alinhada aos princípios inegociáveis e nor-
teadores do SUS: universalidade, integralidade e equidade.
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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 entida-
de 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 pe-
los 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 es-
tadual e na cidade-sede de Santo André através do regis-
tro 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 equi-
pamentos públicos de saúde, primando pela qualida-

de no atendimento, alta resolutividade e humanização. 
Hoje está presente em unidades de saúde instaladas 

em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, 
Guarulhos, Itatiba, Itapevi, Sorocaba, São Paulo 

(Capital) e Mogi das Cruzes, além de Praia Gran-
de, Santos e Guarujá.

Em 2020, a rede de saúde gerenciada pela 
Fundação do ABC realizou mais de 5 mi-
lhões de consultas e atendimentos, além de  
68 mil cirurgias, 83 mil internações e 12 mi-
lhões de exames e procedimentos.

Com mais de 50 anos de tradição, a enti-
dade conta com cerca de 26 mil funcionários 
diretos e orçamento foi de R$ 2,9 bilhões. Res-

ponde pela gestão de 18 hospitais e 6 Ambula-
tórios Médicos de Especialidades (AMEs), além 

do Centro Universitário FMABC e de uma Central 
de Convênios, que está à frente de dezenas de uni-

dades nas áreas de Atenção Básica, Saúde Mental, 
Urgência e Emergência, entre outras.
Entre as parcerias mais recentes, a Fundação do ABC 

assumiu em novembro de 2020 três unidades do Governo 
do Estado: Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 
Sorocaba, AME Santos e Polo de Atenção Intensiva (PAI) 
em Saúde Mental da Baixada Santista.
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CeNtro UNiVersitÁrio FMABC
Com sede e foro na cidade de Santo André, a Faculdade 

de Medicina do ABC – hoje Centro Universitário FMABC – 
foi autorizada a funcionar pelo Decreto Federal N.64.062, 
de 5 de fevereiro de 1969, e reconhecida pelo Decreto Fe-
deral 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 10 cursos de graduação na área de  
Ciências da Saúde: Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fi-
sioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Gestão em Saú-
de Ambiental, Tecnologia em Gestão Hospitalar, Tecnologia 

em Radiologia e Psicologia. 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 novem-
bro de 2018 do Diário Oficial da União, formalizando o 
Centro Universitário FMABC.

respoNsABiLiDADe CorporAtiVA
Com perfil filantrópico e dedicada integralmente ao en-

sino, pesquisa, gestão e à assistência à saúde, a Fundação 
do ABC disponibiliza praticamente 100% da capacidade ins-
talada 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 compar-
tilhada e convênios em diversas unidades públicas de saúde.

A participação efetiva da FUABC nos campos da educa-
ção e da saúde dos três municípios instituidores e das de-
mais 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, psicolo-
gia 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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LUCY MoNtoro
O ano de 2020 teve início com a assinatura do contrato de gestão da 

Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema, cuja parceria foi firma-

da em 8 de janeiro. Porém, em razão da pandemia, em abril o contrato 

sofreu aditamento consensual entre as partes. Por tempo indeterminado, 

o documento oficializa a suspensão temporária do contrato, dos repas-

ses financeiros e dos serviços de saúde contratualizados. O contrato 

global previa investimento de R$ 37,2 milhões pelo prazo de cinco anos.

No rANkiNG DAs MAiores
Divulgada em 2020, a mais recente edição do ranking “Valor 1000”, 

do jornal Valor Econômico, listou as 1.000 maiores empresas do País e 

classificou a Fundação do ABC em 300° lugar. Ao filtrar o ranking por 

categorias, a instituição do ABC é a 9ª maior do País em sua área de 

atuação, a de “Serviços Médicos”. Também em 2020, a Revista Exame 

publicou a 47ª edição especial “MELHORES & MAIORES”, que reco-

nhece o sucesso das empresas que movimentam os mais importantes 

setores da economia nacional. Entre as 500 empresas listadas, a Funda-

ção do ABC ocupa a 345ª colocação. Em seu segmento, de “Serviços 

de Saúde”, foi considerada a 17ª maior empresa do País.

2.342.682
0,85

2.923.010
24,7%

Evolução financeira de 2015 a 2020 foi de 53,7

HospitAL ipirANGA
Em abril, a Fundação do ABC ampliou a parceria com o Governo 

do Estado de São Paulo e iniciou o gerenciamento de leitos de UTI e 

de enfermaria e a área de triagem médica do Hospital Ipiranga. To-

dos os serviços foram direcionados ao enfrentamento da pandemia 

de Covid-19. Trata-se de contratação emergencial, com duração de 

seis meses e orçamento mensal de R$ 1.011.171,65. O contrato foi 

encerrado em outubro. A FUABC esteve à frente de 10 leitos de Terapia 

Intensiva e 30 leitos de internação em enfermaria, além da gestão do 

Centro de Triagem, com equipes multidisciplinares de plantonistas e 

diaristas para o funcionamento ininterrupto e atendimento exclusivo a 

pacientes com a Covid-19.

HospitAL GerAL De sÃo MAteUs
Em 6 de maio, a FUABC assumiu o gerenciamento do atendimento 

de urgência e emergência do Pronto-Socorro Adulto do Hospital Geral 

de São Mateus Dr. Manoel Bifulco. O convênio teve validade de seis 

meses, objetivando o enfrentamento da pandemia de Covid-19 por 

meio do fortalecimento das ações e serviços de assistência à saúde 

prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na região 

de São Mateus.

O valor total do contrato foi de R$ 2,1 milhões, repassados em seis 

parcelas mensais de R$ 359 mil. A contratação visou a prestação es-

pecializada de serviços no atendimento de urgência e emergência. As 

atribuições inerentes aos médicos foram desde a admissão do pacien-

te na Clínica Médica do PS Adulto até a alta do setor ou transferência 

para internação, seguindo os protocolos da unidade.
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CoMBAte À pANDeMiA
Desde o início da pandemia, em março de 2020, 

a Fundação do ABC precisou se reinventar e passou a 
ocupar lugar de destaque e protagonismo na saúde pú-
blica regional e estadual. Ao longo do ano passado fo-
ram abertos mais de 800 leitos exclusivos destinados 
ao atendimento de casos de Covid-19, espalhados pelas 
redes hospitalares e nos hospitais de campanha das ci-
dades parceiras. Também foram contratados mais de 4 
mil novos funcionários diretos.

O enfrentamento da pandemia também fortaleceu ainda 
mais a parceria junto ao Governo do Estado de São Pau-
lo, a partir da gestão da UTI do Hospital Ipiranga, em São 
Paulo, e do Centro de Triagem. Paralelamente, teve início 
a gestão do serviço de Clínica Médica do Pronto-Socorro 
Adulto do Hospital Geral de São Mateus. Em São Bernardo, 
o Hospital de Urgência foi entregue 100% destinado ao 
atendimento de casos de Covid-19, com quase 300 leitos. 
Em Santo André, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes, a 
parceria com a FUABC foi consolidada junto às prefeituras 
com a implantação de cinco modernos hospitais de cam-
panha. Já na UPA Central de Santos, foi criado um Centro 
de Triagem do lado externo da unidade.

Levantamento da Secretaria Especial de Trabalho e 
Emprego do Ministério da Economia, publicado pelo jor-
nal Valor Econômico, colocou a FUABC em 9º lugar entre 
as dez empresas de todo o País que mais contrataram 
durante a pandemia.

sANtos e soroCABA
Em novembro de 2020, a entidade assumiu a gestão plena 

de outros três equipamentos de saúde, em contratos firmados 
com o Governo do Estado: Ambulatório Médico de Especia-
lidades (AME) Sorocaba, AME Santos e o Polo de Atenção 
Intensiva (PAI) em Saúde Mental da Baixada Santista. A publi-
cação dos resultados dos chamamentos públicos da Secreta-
ria de Estado da Saúde ocorreu em outubro e, durante o mês 
seguinte, as equipes de gestão da FUABC se empenharam no 
processo de transição e na execução dos planos de trabalho 
propostos nas localidades. O acesso dos pacientes às três 
novas unidades da FUABC ocorre mediante encaminhamento 
coordenado pela Central de Regulação de Oferta de Serviços 
de Saúde (CROSS), do Governo do Estado.

Com mais de 26 mil colaboradores, FUABC figura entre as 
maiores contratantes durante a pandemia

Processo de integração dos novos funcionários da FUABC no AME Sorocaba

Palestrante Gustavo Albuquerque reuniu 205 funcionários 
da FUABC no workshop “Futuro Hoje”

WorksHop
Em março de 2020, a Fundação do ABC deu seus pri-

meiros passos rumo à consolidação do projeto de Univer-
sidade Corporativa, que irá abranger treinamentos e capa-
citações para colaboradores da mantenedora e de todas as 
unidades gerenciadas. O workshop “Futuro Hoje” reuniu 
205 funcionários no dia 10, no campus universitário da 
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FMABC. O palestrante Gustavo Albuquerque, especialista 
em Futuro do Trabalho e com ampla atuação na área de 
Recursos Humanos (RH), Gestão de Pessoas e Tecnologia, 
comandou apresentação sobre personalização da gestão, 
relacionamento das diferentes gerações com o trabalho, 
retenção de talentos e reflexos das mudanças tecnológicas 
no atual mundo corporativo.

HoMoLoGAÇÃo Do tAC
O Conselho Superior do Ministério Público do Estado 

de São Paulo homologou, em março de 2020, o Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela Fundação do 
ABC junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, 
ainda em 2019. Trata-se da primeira fundação do País a 
assinar um TAC com o MP e vinculá-lo a um programa 
interno de boas práticas, o Compliance. O objetivo é forta-
lecer o planejamento, a eficácia e a execução de um Pro-
grama de Compliance na FUABC e em todas as unidades 
gerenciadas, e de promover maior fiscalização, legalidade, 
eficiência, moralidade e impessoalidade na gestão admi-
nistrativa do ente fundacional.

Em menos de três meses, projeto com a OrienteMe já registrava 
mais de 35 mil mensagens trocadas com os psicólogos

Funcionários da FUABC receberam doação de creme hidratante da Nivea

AssistÊNCiA psiCoLÓGiCA
Em parceria com a plataforma OrienteMe, a Fundação 

do ABC passou a disponibilizar no final de junho atendi-
mento psicológico gratuito aos mais de 25 mil colabora-
dores – boa parte na linha de frente do combate à pande-
mia. Em menos de três meses, o projeto já registrava 496 
funcionários atendidos, 400 videochamadas e mais de 
35 mil mensagens trocadas com os psicólogos. O traba-
lho se estendeu até outubro. A iniciativa foi patrocinada 
pela Vale, mineradora multinacional brasileira, e integra 
o programa “Desafio Covid-19”.

DoAÇÕes YpÊ, CoperALCooL e NiVeA
A pandemia também marca uma época de solidarie-

dade e gratidão. Em maio, a FUABC recebeu mais de 9 
toneladas de álcool gel 70% doadas pela Ypê, como medi-
da de apoio para combate à transmissão da Covid-19. Ao 
todo, foram 2.282 caixas com 12 frascos de 330g cada, 
totalizando 27.384 unidades. As doações foram distribuí-
das para mais de 20 serviços públicos de saúde, a maioria 
na região do ABC. Em agosto, a FUABC e suas unidades 
assistenciais receberam gratuitamente 46.300 frascos de 

500 ml de álcool líquido 70° INPM da Coperalcool, marca 
que pertence ao Grupo MPR / Álcool Ferreira e Companhia 
Nacional de Álcool (CNA). O montante também foi desti-
nado à Mantenedora e às unidades gerenciadas. Ainda em 
agosto, foi a vez da Nivea presentear todos os colaborado-
res da FUABC com a entrega de 30.216 latinhas de creme 
hidratante. A edição especial de Nivea Creme trouxe na 
tradicional latinha azul a mensagem “Thank you!”, como 
forma de valorizar e homenagear o empenho dos profis-
sionais da Saúde.
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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 resolutivi-

dade e atendimento humanizado, a entidade tem investido em tecnologia, 

aprimoramento e modernização de processos internos, a fim de garantir a 

melhor aplicação dos recursos, com transparência e ampla eficiência.  

É nesse contexto que a instituição trabalha seu instrumento de Com-

pliance, cujo objetivo é ampliar os mecanismos de controle, com im-

pacto na adequada observância do conjunto de procedimentos internos 

de integridade, auditoria e efetiva aplicação de códigos de ética e de 

conduta, políticas e diretrizes.

oUViDoriA
Em 2020, a FUABC ampliou seus canais de comunicação com a 

população ao implantar a Ouvidoria na Mantenedora, um espaço de 

acolhimento ao público, criado para receber, examinar e responder as 

solicitações de informações, elogios, sugestões, denúncias e reclama-

ções a respeito dos serviços prestados pela instituição e suas unidades. 

O novo serviço não substitui os canais de atendimento já instituídos nos 

equipamentos de saúde gerenciados e na própria Mantenedora, mas es-

tabelece um segundo nível de tratamento das demandas da população.

BUsiNess iNteLLiGeNCe
Após seis meses de análises, desenvolvimento e reuniões técnicas, 

teve início em 2020 uma nova ferramenta de gestão na Fundação do 

ABC: o Business Intelligence. Mais conhecida pela sigla B.I., a tecno-

logia permite integrar indicadores e informações de todos os serviços 

de Saúde geridos pela FUABC em uma mesma plataforma. Por meio 

do B.I., será possível qualificar, detalhar e disponibilizar todo tipo de 

informação das unidades e fornecer subsídios para um planejamento 

estratégico contínuo nas áreas administrativa e assistencial, com foco na 

multiplicação de boas práticas de gestão. A confiança nos dados e nos 

indicadores, somada à visualização clara das informações e à possibili-

dade de simulação de cenários futuros proporciona aos dirigentes maior 

segurança no processo de tomada de decisões.

pLANeJAMeNto orÇAMeNtÁrio
Outra novidade é a ferramenta de Planejamento de Controle Orça-

mentário (PCO), cujo objetivo é o controle de gastos de todas as unida-

des 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, acompanha-

mento dos valores orçado, reservado e pago, além da própria ferramenta 

permitir o melhor controle e acompanhamento para os gestores.
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FORNECEDORES E PARCEIROS

O franco crescimento da Fundação do ABC ao longo da última 

década, em níveis municipais e estadual, tem reflexo direto na 

quantidade de fornecedores ativos no sistema da entidade e de 

suas unidades gerenciadas. 

O cadastro é realizado mediante validação do setor de Controle In-

terno, em consonância com dados alimentados pelos departamentos 

de Compras das unidades, e em conformidade com o Regulamento de 

Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da FUABC. 

Os fornecedores vão desde as áreas de material médico-hospi-

talar, medicamentos e insumos do sistema de saúde, até serviços de 

segurança e higienização, manutenção predial, entre outras. 

Nos últimos seis anos, entre 2014 e 2020, a FUABC praticamen-

te dobrou o número de fornecedores ativos, saltando de 10.371 para 

20.395. Um crescimento expressivo de quase 97%. 

2020

20.395

11.673

10.371

12.835

14.303

15.883

18.432

E Q FVOLUÇÃO DO UADRO DE ORNECEDORES

FORNECEDORES POR ESTADO

São Paulo

Paraná

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Rio Grande do Sul

19.046

254

217

214

132

De 2014 a 2020 o aumento foi de 97%
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RECURSOS HUMANOS: O MOTOR DA FUABC
Sem profissionais qualificados, treinados e valorizados não há 

como garantir uma assistência à saúde de excelência. Por isso, 

os recursos humanos são peça-chave do crescimento exponencial 

da FUABC nos últimos anos. Apenas entre 2015 e 2020, a alta no 

número de contratações foi de 22%. Com 21.489 funcionários em 

2015, a FUABC encerrou 2020 com 26.214 colaboradores espa-

lhados em 14 cidades do Estado de São Paulo. Segundo rankings 

divulgados pelo jornal Valor Econômico e Revista Exame em 2020, a 

FUABC está entre as 1.000 maiores empresas do País, ocupando as 

posições 300º e 345º nas respectivas listas. 

A evolução no número de colaboradores caminha lado a lado com 

a implantação de ações efetivas ligadas 

à educação permanente e capacitação 

contínua das equipes assistenciais e 

administrativas. Nesse sentido trabalha 

a Universidade Corporativa da FUABC 

para treinar e desenvolver os colabora-

dores de todas as unidades gerenciadas 

de forma customizada e alinhada aos 

interesses estratégicos da FUABC. O objetivo é a valorização dos co-

laboradores, aumento de performance, maior produtividade, estímulo 

às habilidades e constante motivação. 

26.214
19,1%

De 2015 a 2020 o aumento foi de 22%

E Q CVOLUÇÃO DO UADRO DE OLABORADORES

2020
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CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
Com sede e foro na cidade de Santo André, 

a Faculdade de Medicina do ABC foi autoriza-
da a funcionar pelo Decreto Federal N.64.062, 
de 5 de fevereiro de 1969, e reconhecida pelo 
Decreto Federal N.76.850, de 17 de dezembro 
de 1975, publicado no Diário Oficial da União 
em 19 de dezembro de 1975. Primeira unidade 
mantida da Fundação do ABC, a FMABC abriga 
hoje 10 cursos de graduação na área de Ciên-
cias da Saúde: Medicina, Enfermagem, Farmá-
cia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição, 
Gestão em Saúde Ambiental, Tecnologia em 
Gestão Hospitalar, Tecnologia em Radiologia 
e Psicologia. 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 tradi-
ção, 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 vali-
dade 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 Saúde ABC.

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 de-
senvolve importante trabalho no âmbito da pes-
quisa, extensão e da assistência à população 
que utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS).

NoVA MArCA

Em 2020, o Centro Universitário Saúde 
ABC ganhou nova logomarca e passou a se 
chamar Centro Universitário FMABC. Concur-
so interno reuniu 46 trabalhos para escolha 
do novo logotipo da instituição. O tradicional 
triângulo que remete às três cidades do ABC 
– Santo André, São Bernardo e São Caetano 
– foi mantido. Símbolo e texto seguiram no 
tom verde, representando as áreas de estudo 
da Saúde. Tais elementos estão presentes em 
seus mais de 50 anos de história e reforçam a 
imagem de uma instituição que acumula, ano 

a ano, indicadores de excelência no ensino e 
ampla credibilidade nacional.

iNserÇÃo reGioNAL
Os novos preceitos constitucionais que esta-

belecem a universalização e o direito de acesso 
à atenção integral à saúde têm colocado a facul-
dade como parceira privilegiada para suprir as 
lacunas em termos de assistência e assessoria 
técnica na organização dos modelos de saúde.

Nesse sentido, o Centro Universitário FMABC 
mantém projetos de integração com o Poder Públi-
co da região do ABC Paulista, o que propicia amplo 
campo de atuação e estágio para seus alunos. En-
tre as unidades parceiras estão o Centro Hospitalar 
Municipal (CHM), Hospital Estadual Mário Covas 
e Centro de Saúde Escola do Parque Capuava, em 
Santo André; Hospital Anchieta, Hospital Municipal 
Universitário (HMU) e Centro de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (CAISM), em São Bernardo do 
Campo; Hospital Marcia Braido e Hospital Maria 
Braido, em São Caetano do Sul; além do Ambu-
latório de Especialidades, que funciona no próprio 
campus universitário.

Essa integração tem formalizado a vocação 
regional da faculdade e seu potencial em cola-
borar com o desenvolvimento de programas e 
projetos no campo da saúde e assistência mé-
dica do Grande ABC.

eXAMes CoViD-19

O combate à pandemia também conta com 
relevante contribuição do Centro Universitário 
FMABC em diversas cidades do Estado de São 
Paulo. O Laboratório de Análises Clínicas da 
instituição atingiu, em outubro de 2020, a mar-
ca de 100 mil exames de Covid-19 realizados. 
Instalada no campus universitário em Santo An-
dré, a unidade deu início em março aos testes 
para detecção do novo coronavírus, atuando 
em parceria com as cidades de São Bernardo 
e São Caetano. Em abril, o Instituto Adolfo Lutz 
credenciou o laboratório do ABC, dispensando 
os resultados de contraprova. Desde então, mu-
nicípios de diversas partes do Estado passaram 
a contar com o serviço para suprir a grande de-
manda por testes. Ao todo, 10 cidades estabe-
leceram convênios com a FMABC para exames 
de Covid-19: Santo André, Ribeirão Pires, Mauá, 
Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco 
Morato e Mairiporã, além de São Bernardo e 
São Caetano. São 350 funcionários diretos atu-
ando no Laboratório, sendo 12 especificamente 
na área de Biologia Molecular. A unidade conta 
com painel completo de exames para detecção 
da Covid-19: RT-PCR, teste rápido, ELISA e ele-
troquimioluminescência.

estUDo FMABC/HMU
Pesquisadores do Centro Universitário 

FMABC, em parceria com o Hospital Municipal 
Universitário de São Bernardo, desenvolveram 
em 2020 uma pesquisa para avaliar o impacto 
da infecção por Covid-19 na gestação, na saúde 
materna, no recém-nascido e nas práticas de 
aleitamento materno. Parte dos achados já foi 
publicada em uma das mais importantes revis-
tas internacionais do mundo que tratam sobre 
amamentação, a Journal of Human Lactation. A 
pesquisa avalia, entre outros fatores, a presença 
de anticorpos protetores contra a Covid-19, a 
imunoglobulina IgA, no leite materno das mu-
lheres que tiveram a doença durante a gestação 

Cores representam áreas de estudo da saúde

Laboratório da FMABC conta com painel 
completo de exames de Covid-19



15

e/ou que a apresentaram no momento do parto. 
Trata-se de um dos primeiros relatos de caso no 
mundo que descrevem a presença precoce (no 
primeiro dia da amamentação) de anticorpos 
protetores contra a Covid-19 no leite materno.

45º CoMUABC

Alunos da FMABC organizaram, em outu-
bro, a 45ª edição do Congresso Médico Uni-
versitário do ABC, o Comuabc. Considerado o 
maior do gênero no País, o evento tem como 
objetivo complementar a formação acadêmica e 
desenvolver a pesquisa científica na graduação. 
Pela primeira vez em mais de quatro décadas, as 
atividades ocorreram via transmissões ao vivo e 
on-line em função da pandemia. Ao longo de 
mais de 40 anos de tradição, o Comuabc re-
cebeu mais de 20 mil participantes e profissio-
nais da Saúde como palestrantes ou membros 
de comissões julgadoras. A edição 2020 teve 
160 trabalhos científicos inscritos. Ao todo, 815 
congressistas participaram do evento.  

prÊMio AMiGo Do Meio AMBieNte

O Centro Universitário FMABC recebeu em 
2020, pela segunda vez consecutiva, o Prêmio 
Amigo do Meio Ambiente, concedido anual-
mente pela Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo às organizações que compõem o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) em âmbito nacional 
e que se destacaram por iniciativas de proteção 
ao meio ambiente. A premiação ocorreu durante 
a 13ª edição do Seminário Hospitais Saudáveis 
(SHS), transmitida virtualmente em dezembro 
devido à pandemia. O trabalho “Impacto da 
pandemia do Covid-19 na geração de resíduos 

no Centro Universitário FMABC” conquistou a 
premiação máxima com a ação de conscienti-
zação implementada após análise comparativa 
dos índices de geração de resíduos infectantes. 
O estudo gerou ação imediata e a criação de um 
cronograma de visitas técnicas nas áreas gera-
doras de resíduos infectantes, com objetivo de 
impedir o aumento do indicador e promover a 
conscientização entre colaboradores assisten-
ciais e administrativos. 

CoLÉGio siNGULAr

Eu outubro de 2020, o Centro Universi-
tário FMABC firmou parceria com o Colégio 
Singular, por meio do Departamento de In-
fectologia, para certificação de protocolos de 
biossegurança em função da pandemia de Co-
vid-19. A rede de ensino possui unidades em 
Santo André, São Bernardo e São Caetano. A 
medida é importante para garantir proteção à 
saúde de alunos, professores e colaboradores 
na ocasião de retorno às aulas presenciais. O 

amplo programa de acompanhamento conta 
com visitas aos prédios para análise de ne-
cessidades, adequação dos espaços, criação 
de normas e procedimentos, prevenção de 
contaminação, treinamento das equipes admi-
nistrativas e pedagógicas, orientações para os 
alunos, protocolos de higienização e verifica-
ção das medidas adotadas.

eNADe 2020

Os cursos de graduação em Farmácia e de 
Enfermagem da FMABC receberam, mais uma 
vez, nota 4 no Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade), realizado em novembro 
de 2019 em 1.063 municípios brasileiros. O re-
sultado foi divulgado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), do Ministério da Educação, em ou-
tubro de 2020. O Enade avalia o rendimento dos 
alunos dos cursos de graduação, ingressantes e 
concluintes, em relação aos conteúdos progra-
máticos dos cursos em que estão matriculados. 

2.336 2.346 2.371 2.432

589 674 923 518

114 109 84 147

394 530 454 457

44 60 48 52

163.960 159.038 247.441 223.746

1.032.881 3.744.257 5.564.985 6.895.166

9.428 11.109 10.026 12.254

98.719 121.507 130.002 135.407

2020

2.167

358

104

451

53

39.357

5.228.058

3.462

149.264

Comuabc 2020 reuniu 815 congressistas

Iniciativa busca reduzir a geração de resíduos

Trabalho visa retorno às aulas com segurança

Nota 4 mantém FMABC entre as melhores
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Criada em 2007 para prestar serviços rela-
cionados a necessidades específicas em saú-
de, 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 2020 somava 10.671 fun-
cionários diretos e encerrou o ano com receita 
total de R$ 1.004.828.717,46.

Em 2020, esteve à frente de parcerias jun-
to às prefeituras do ABC, Itapevi, Itatiba, Mogi 
das Cruzes, Guarulhos e Santos.

Os colaboradores atuam tanto na assis-
tência à saúde da população quanto nas áreas 
administrativas e de serviços gerais de UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento), UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde), PID (Progra-
ma de Internação Domiciliar), CAPS (Centro 
de Atenção Psicossocial), PSF (Programa de 
Saúde da Família) e SAMU (Serviço de Atendi-
mento 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 treina-
mentos com capacidade para acomodar até 
50 pessoas e espaços reservados para reu-
niões e entrevistas.

sANto ANDrÉ
A Central de Convênios mantém três 

contratos com a Prefeitura de Santo André. 
O maior deles, com a Secretaria de Saúde, 
encerrou em junho de 2020 e teve contrato 
emergencial de 180 dias, contados a partir de 
1° de julho de 2020. A parceria contempla o 
“gerenciamento, operacionalização, execu-
ção 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 Especializa-
da, Atenção Hospitalar, Atenção às Urgências 
e Emergências, Vigilância à Saúde e Apoio à 
Gestão”. Ao todo são mais de 3.600 funcio-
nários diretos. O contrato para o plano opera-
tivo vigente de 01/01/2020 a 30/06/2020 foi 
no valor mensal de R$ 22.817.916,67. Para 
o segundo semestre, foi assinado contrato de 
gestão com vigência de 180 dias consecuti-
vos, contados a partir do dia 01/07/2020, com 
valor total de R$ 190.675.728.60.

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, ope-
racionalização, formação e execução de ações 
complementares na Rede Municipal de Ensi-

CENTRAL DE CONVÊNIOS

no, junto ao Centro de Atendimento Educa-
cional Multidisciplinar (CAEM), Polo Bilíngue, 
NANASA, unidades escolares e equipamentos 
municipais, devendo sempre ser considerada 
a concepção educacional da rede, na perspec-
tiva da Educação Inclusiva”. São mais de 30 
funcionários diretos e cronograma anual de 
desembolso com total de repasse orçamentá-
rio de R$ 2.691.608,66.

O terceiro contrato está vinculado à Se-
cretaria de Cidadania e Assistência Social de 
Santo André (SCAS). Trata-se de Termo de 
Colaboração para a “cooperação técnica e fi-
nanceira entre os partícipes acima indicados, 
para a operacionalização de serviços junto aos 
equipamentos municipais de responsabilidade 
da Secretaria de Cidadania e Assistência So-
cial”. São quase 30 funcionários diretos e valor 
total para 12 meses de contrato no montante 
de R$ 1.925.105,51.

sÃo BerNArDo
Com mais de 4.800 funcionário diretos, 

o contrato de gestão 002/2018 da Central de 
Convênios FUABC com a Prefeitura de São 
Bernardo, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, prevê 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 unida-
des contempladas estão 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); Departamen-
to 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).

De acordo com o “Relatório Anual de Execu-
ção Técnica do Contrato de Gestão 002/2018”, 
em 2020, no desenvolvimento do Plano Ope-
rativo do Contrato de Gestão, a Fundação do 
ABC “executou as atividades utilizando os cri-
térios estabelecidos pela Secretaria de Saúde, 
contratou recursos humanos conforme perfil, 
qualificação técnica e em número suficiente, 
cooperou na elaboração de protocolos assisten-
ciais e responsabilizou-se pela estruturação e 
manutenção dos serviços das áreas da Atenção 
Básica, da Assistência Hospitalar e de Urgência 
e Emergência, pela manutenção das equipes de 
agentes de controle de vetores e manteve um 
agente de referência por Unidade de Saúde, 
pela estruturação e manutenção dos serviços 

Freepik/Pressfoto
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de atenção especializada, reorgani-
zação da saúde mental e exames de 
distúrbios de aprendizagem e res-
ponsabilizou-se pela manutenção 
da estrutura física da rede de saúde, 
pela reforma e adequação de es-
paços físicos e pela instalação de 
novas unidades de saúde, apoiando 
a estruturação dos sistemas de tec-
nologia da informação”.

O valor total de repasses con-
tabilizado no ano de 2020 foi de 
R$ 444.580.084,00. Na manutenção 
dos serviços de saúde, no decorrer do 
exercício “foram adquiridos pelo plano 
de apoio materiais de consumo, contra-
tados serviços de Apoio e Diagnóstico para 
todas as unidades da rede de saúde, inclusive 
novas contratações para atender ao programa 
Saúde Prioridade, foi realizada a limpeza e 
manutenção predial das unidades, contrata-
dos os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva para os equipamentos médicos e os 
veículos cedidos, contratando a manutenção 
dos equipamentos de ar-condicionado e ele-
vadores e mantidos os imóveis locados com 
a adequação dos espaços físicos, pagamento 
dos alugueis e IPTU, pagamentos das contas 
de água, luz e telefone, foram locados equipa-
mentos médicos, foram adquiridos materiais 
permanente de acordo com a necessidade”.

O relatório também destaca a manutenção 
da Farmácia de Medicamentos Especializados 
(FME) para dispensação de medicamentos 
do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica. O serviço descentraliza o aten-
dimento para o município de São Bernardo do 
Campo, facilitando o acesso dos pacientes 
que, mensalmente, necessitam retirar seus 
medicamentos.

Por fim, durante a execução do contrato, 
a Fundação do ABC atuou em conjunto com 
o município de São Bernardo do Campo no 
combate ao novo coronavírus, elaborando e 
implementado Plano Operativo para atender as 
necessidades geradas pela pandemia.

sÃo CAetANo
A Central de Convênios da Fundação do 

ABC mantém convênio com a Prefeitura Mu-
nicipal de São Caetano do Sul para “execução 
do programa de saúde mental do município”. 
Em 2020, foram repassados para a execução 
do contrato o montante de R$ 7.446.289,00.

O termo tem como objetivo “estabelecer 
programa de assistência aos dependentes 

químicos e portadores de outros transtornos 
mentais de forma eficaz e humanizada, ofere-
cendo o primeiro atendimento, acompanha-
mento e tratamento psicossocial adequado e 
preservando a equipe de profissionais compa-
tíveis com as necessidades do programa para 
implantação e manutenção em regime de co-
laboração 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 aten-
dimento e manter no CAP II, o preceito de 
acolhimento, atendimento à demanda espon-
tânea 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 mu-
nicipal na área de saúde mental”. Ao todo são 
64 funcionários diretos.
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UPA CENTRAL DE SANTOS | CENTRAL DE CONVÊNIOS

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 labo-
ratoriais, de raio X e eletrocardiografia, além de 
procedimentos cirúrgicos de urgência, inalações, 
suturas, curativos e administração de medicações.

A UPA Central está integrada às policlíni-
cas 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 Diag-
nóstico por Imagem. Também estão disponíveis 
áreas de apoio em Nutrição e Dietética, Lavande-
ria e Rouparia, Limpeza Hospitalar, Manutenção, 
Vigilância e Controle de Acesso, Almoxarifado, 
Estoque e Logística, além de transporte por Am-
bulância Suporte Básico, entre outros serviços.

teNDA CoViD-19

Localizada à Rua Joaquim Távora, 260, Vila 
Mathias, a UPA Central de Santos iniciou em abril 
de 2020 a triagem de pacientes com suspeitas de 
Covid-19 na área externa da unidade. O objetivo da 
medida foi inibir o contato com os demais usuá-
rios. O setor fica no estacionamento da unidade 
e conta com estruturas modulares com toldo, lo-
cadas pelo município. Logo na entrada, um pro-
fissional de enfermagem mede a temperatura do 
paciente a distância, utilizando termômetro de tes-
ta. Apenas no mês de maio, foram atendidos pela 
triagem externa 1.987 pacientes, sendo que 166 
foram diagnosticados com o novo coronavírus.

DoAÇÃo De ViseirAs

O Instituto Mauá de Tecnologia, em São Ca-
etano, doou em abril 204 viseiras para os pro-
fissionais da Saúde que atuam na UPA Central 
de Santos. A partir de parceria firmada entre a 
FUABC e a instituição de ensino, teve início uma 
campanha de arrecadação de matérias-primas 
para confecção das viseiras, equipamento de 
proteção individual considerado essencial para 
proteger os colaboradores em meio à pandemia 
causada pelo novo coronavírus.

HoMeNAGeM

Funcionários da UPA Central de Santos 
foram homenageados em junho pela gerência 
da unidade, em gesto de reconhecimento e 
gratidão pelo empenho das equipes no atendi-
mento dos pacientes em meio à pandemia do 

Covid-19. Um café da manhã foi preparado para 
os plantonistas do período diurno e um kit lan-
che com bolos foi distribuído aos funcionários 
do plantão noturno.

NoVos Leitos CoViD-19

Em dezembro de 2020, a UPA Central de 
Santos abriu novos leitos para receber pacientes 
em tratamento da Covid-19: 40 leitos de clínica 
médica e 20 para pacientes em Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI).

Fachada da UPA Central de Santos

Instrumento contribui na proteção dos 
profissionais contra a Covid-19

Esforço reconhecido pela unidade

Triagem externa teve início em abril de 2020

Novos leitos ampliam combate à Covid-19
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GUARULHOS | CENTRAL DE CONVÊNIOS

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. Atual-
mente estão sob responsabilidade da Central de 
Convênios da FUABC as unidades: Pronto Aten-
dimento Maria Dirce, Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) São João Lavras e UPA Cumbica.

As unidades da FUABC em Guarulhos 
caracterizam-se como serviços de saúde que 
têm por missão manter em regime de coope-
ração mútua entre os partícipes um programa 
de gestão compartilhada para a prestação de as-
sistência à saúde. Disponibilizam profissionais 
capacitados e as melhores técnicas possíveis 
para a total ou parcial recuperação da saúde 
dos usuários, de acordo com os princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e dos códigos 
de ética que norteiam as atividades profissio-
nais de médicos, odontólogos, biomédicos, 
enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, 
farmacêuticos e demais profissionais da Saúde.

As estruturas estão inseridas na rede de 
estabelecimentos da saúde do SUS/Guaru-
lhos, com a missão de servir como referência 
para a prestação de assistência integral à saú-
de dos usuários, particularmente nos níveis de 
baixa e média complexidade.

sÃo JoÃo LAVrAs

A Unidade de Pronto Atendimento São João 
Lavras oferece aos usuários as áreas médica 
(módulo de Urgência/Emergência) e odonto-
lógica (módulo de Urgência/Emergência), com 
maior relevância aos residentes nos Distritos de 
Saúde São João, Lavras e Bonsucesso (parcial-
mente). São aproximadamente 10 mil consultas 
mensais em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, 
Clínica Ortopédica e Pediatria. Conforme dados 
reunidos do ano de 2020, a unidade registrou 
mais de 125 mil consultas e atendimentos, as-
sim como quase 170 mil procedimentos e exa-
mes – ou seja, mais de 14 mil por mês.

UpA CUMBiCA
Inaugurada em 27 de dezembro de 2017, 

a UPA Cumbica funciona 24 horas, sete dias 
por semana, na Cidade Industrial Satélite, em 

Cumbica. Com capacidade para atender 400 
pessoas por dia, oferece assistência de urgência 
e emergência em clínica médica, pediatria e or-
topedia, além de exames de raio X, eletrocardio-
grama, bem como atendimento de odontologia.

Instalada em área de mais de 1,3 mil m², a 
unidade possui três consultórios médicos e um 
odontológico, salas de urgência para classifica-
ção de risco, medicação e reidratação, radiologia, 
eletrocardiograma, sutura, curativo, gesso, inala-
ção e coleta de exames, espaços de observação 
feminina e masculina com quatro leitos cada um, e 
outros seis no setor pediátrico, além de sala de iso-
lamento em cada ala. A UPA conta também com 
recepção, farmácia, sanitários para portadores de 
necessidades especiais, sanitário infantil e familiar.

pA MAriA DirCe
O serviço do Pronto Atendimento Maria 

Dirce oferece no campo médico as áreas de ur-
gência e emergência, com prioridade aos mu-
nícipes das áreas de abrangência dos Distritos 
de Saúde Presidente Dutra, Aeroporto, São 
João (parcial), Lavras (parcial) e Bonsucesso 
(parcial). São aproximadamente 9 mil consul-
tas mensais em Clínica Médica, Clínica Cirúr-
gica, Clínica Ortopédica e Pediatria. Em 2020, 
a unidade registrou mais de 110 mil consultas 
e atendimentos realizados, além de quase 145 
mil procedimentos e exames.

Fachada da UPA Cumbica

UPA São João Lavras

Pronto Atendimento Maria Dirce

UPA Cumbica atende até  400 pessoas por diaPM
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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 Walde-
mar Costa Filho, com objetivo de garantir a 
qualidade dos serviços, o cumprimento das 
metas contratuais e, principalmente, a presta-
ção de atendimento resolutivo e humanizado.

Instalado no Distrito de Braz Cubas, região 
de localização estratégica e privilegiada, o Hos-
pital reúne diversos serviços voltados para o 
atendimento de crianças e adultos, com aten-
ção especial para pediatria e ginecologia espe-
cializada. Soma 10,6 mil metros quadrados de 
área construída num terreno com 5,7 mil metros 
quadrados. O prédio conta com sete pavimen-
tos e capacidade para 91 leitos, sendo 69 leitos 
de internação, 10 leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e 12 leitos de observação.

iDeNtiFiCAÇÃo Dos pACieNtes

Com base nas normas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que estabelece 
obrigatoriedade para o cumprimento das 6 
Metas Internacionais de Segurança do Pacien-
te, o HMMC realizou de 28 a 31 de janeiro o 
treinamento da “Meta 1 - Protocolo de Iden-
tificação do Paciente”, que reúne estratégias 
focadas em mitigar os riscos de identificação, 
desde a admissão até a alta do paciente. Parti-
ciparam da atividade 288 funcionários, sendo 
246 diretos e 42 terceirizados.

eMerGÊNCiAs peDiÁtriCAs
Em 29 de fevereiro e 1º de março foi rea- 

lizado o curso PALS (Pediatric Advanced Life 
Support), ou Suporte Avançado de Vida em Pe-
diatria, para 31 profissionais da unidade – sen-
do 23 médicos e oito enfermeiros. O PALS é 
uma capacitação teórica e prática da American 
Hearth Association preparada para médicos e 
enfermeiros com o objetivo de capacitá-los 
para o atendimento de emergências pediátri-
cas respiratórias, cardiovasculares, traumas e 
outras situações de urgência.

reFerÊNCiA CoNtrA A CoViD
Em 18 março de 2020, a Prefeitura de 

Mogi das Cruzes transformou o HMMC no 
Centro de Referência do Coronavírus. Com en-

trada exclusiva pelo Bloco “B”, o serviço mé-
dico foi especialmente preparado para realizar 
acolhimento e atendimento aos pacientes com 
toda segurança necessária e sem contato com 
outros setores do hospital. Com a suspensão 
das cirurgias eletivas, exames e consultas 
ambulatoriais, os espaços e leitos foram dis-
ponibilizados para internações, inclusive em 
Unidade de Terapia Intensiva.

HospitAL De CAMpANHA
O Hospital de Campanha de Mogi das 

Cruzes iniciou as atividades em 24 de maio, 
recebendo pacientes transferidos do Hospital 
Municipal de Mogi das Cruzes, ambos sob ad-
ministração da Central de Convênios FUABC. 
Trata-se de estrutura de retaguarda para casos 

leves e moderados de Covid-19, recebendo 
pacientes encaminhados por hospitais refe-
renciados pela Secretaria de Saúde. O Hospital 
de Campanha é uma extensão do HMMC, com 
capacidade para até 200 leitos de enfermaria 
e atendimento realizado por 230 profissionais.

HiGieNe DAs MÃos
Sob o tema “Não higienizou, o bicho pe-

gou!”, o HMMC organizou em outubro campanha 
para conscientizar as equipes sobre a importân-
cia da assepsia correta das mãos. Em função 
do mês, foi montado um quarto com o tema de 
Halloween, a fim de contextualizar o cenário de 
terror à ausência de normas de segurança do 
paciente, que resulta no quadro de infecção hos-
pitalar e no surgimento de outras enfermidades.

Fachada do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Treinamento seguiu normas da OMS

HMMC foi transformado em Centro 
de Referência do Coronavírus

Estrutura do Hospital de Campanha foi inaugurada 
inicialmente com 52 leitos

- -- 58.501

- -- 251.840

- -- 710

- -- 2.639

- -- 54.305

2020

54.495

1.401

2.573

21.208

91.126

Fotos: PMMC
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UPA RODEIO DE MOGI DAS CRUZES
CENTRAL DE CONVÊNIOS

MOGI DAS CRUZES II | CENTRAL DE CONVÊNIOS

ITATIBA | CENTRAL DE CONVÊNIOS

A parceria da Fundação do ABC com a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes teve início em 2015, 
quando a entidade assumiu a gestão da Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas Dr. 
Manoel Maisette Salgado, no bairro Rodeio, a 
partir de sua inauguração. Gerenciada pela Cen-
tral de Convênios FUABC, a unidade conta com 
equipamentos de ponta, medicamentos e pro-
fissionais capacitados para prestar atendimen-
tos 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, ocu-
pando espaço na rede municipal entre as uni-
dades 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 cui-
dados de saúde, com prestação de serviços de 
forma contínua e eficiente, objetivando o au-

A Fundação do ABC ampliou a parceria 
com a Prefeitura de Mogi das Cruzes e assu-
miu 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 Deten-
ção Provisória de Mogi das Cruzes; o Serviço 

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 20 equi-
pes de ESF e duas equipes do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF).

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à re-
organização 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, quali-
ficação e consolidação da Atenção Básica, por fa-
vorecer uma reorientação do processo de trabalho 
com maior potencial de aprofundar os princípios, 
diretrizes e fundamentos da Atenção Básica, de 
ampliar a resolutividade e impacto na situação de 
saúde das pessoas e coletividades, além de propi-
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12.029 12.16912.591

109.820

56.247

13.448

2020

128.270

82.196

12.706

174.598

96.464

18.112

- - -

- - -

- - -

2020

227.845

110.208

17.895

74.04524.808

67.56018.619

10.1185.116

-

-

-

80.520

68.506

13.536

2020

123.633

61.989
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mento 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 dis-
poníveis estão carrinhos de emergência, desfi-

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 computadoriza-
da na unidade de saúde Vila Suíssa).

Em 3 de setembro de 2020, a FUABC assu-

miu 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 novo serviço substitui 
o Pronto Atendimento Jundiapeba.

ciar 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 in-
tegralidade do cuidado aos usuários do SUS.

Em 2020, o contrato da FUABC com a Pre-
feitura de Itatiba registrou mais de 123 mil con-
sultas e atendimentos realizados, além de quase 
62 mil procedimentos odontológicos.

briladores, detectores fetais, eletrocardiógrafos, 
monitores de parâmetros fisiológicos, ressusci-
tadores, ventiladores e equipamento de raio X.
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AME ITAPEVI

A Fundação do ABC ampliou a bem-
sucedida 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 me-
tropolitana de São Paulo, na microrregião de 
Osasco. Tanto as áreas clínicas quanto ad-
ministrativas estão sob responsabilidade da 
FUABC, que responde por consultas médicas 
e não médicas, exames, procedimentos tera-
pêuticos e cirurgias.

Conforme previsto no contrato de ges-
tão, são realizadas mais de 6 mil consultas 
médicas por mês em 20 especialidades: 
Acupuntura, Alergia/Imunologia, Cardiologia, 
Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Dermatolo-
gia, Endocrinologia, Endocrinologia Infantil, 
Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, 
Infectologia, Mastologia, Neurologia, Obs-
tetrícia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 
Proctologia, Reumatologia e Urologia.

Também estão contempladas consultas 
não médicas nas áreas de Enfermagem, Fi-
sioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psi-
cologia, além de sessões mensais de pro-
cedimentos terapêuticos não médicos. No 
campo dos Serviços de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico (SADT) estão exames de endos-

Ao todo foram mais de 8 mil consultas e atendimentos mensais em 2020

2020

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

57.069

13.286

9.306

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.285

16.319

15.023

copia, radiologia, ultrassonografia e métodos 
diagnósticos em especialidades. Com centro 

cirúrgico próprio, a unidade realiza 360 cirur-
gias ambulatoriais por mês. 
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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 aten-

der aos municípios de Santo André, São Ber-

nardo, São Caetano e Diadema.

Inaugurado em 2011, o equipamento da 

Secretaria de Estado da Saúde funciona em 

prédio com dois pavimentos e um anexo ope-

racional, 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 Esterili-

zação (CME), entre outros espaços.

Localizado na região central de Mauá, o 

AME tem fácil acesso via transporte público 

viário ou trem, com várias estações de em-

barque e desembarque nas proximidades.

O quadro de especialidades médicas con-

ta com as áreas de alergologia, neurologia, 

cardiologia, oftalmologia, dermatologia, orto-

Durante a pandemia, AME Mauá 

recebeu doação de frascos de 500 ml de  

álcool líquido 70° INPM da Coperalcool

pedia, endocrinologia, urologia, gastroclínica 

e nefrologia. As áreas não médicas atendidas 

são enfermagem, psicologia e fisioterapia. A 

unidade também realiza pequenas cirurgias 

ambulatoriais, assim como exames de diag-

nóstico e terapia, entre os quais endoscopia, 

ecodopplercardiograma, eletrocardiograma, 

eletroneuromiografia, teste ergométrico, hol-

ter, MAPA, eletroencefalografia, urodinâmi-

ca, ultrassonografia simples e com doppler, 

tomografia de coerência óptica, retinografia, 

topografia, microscopia especular de córnea, 

angiofluoresceinografia, biometria e campi-

metria computadorizada.

2020

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

61.633 63.541 68.20768.965

120.940 139.303 150.385148.697

4.025 3.830 3.3613.910

- - --

10.963 11.259 11.39211.248

53.066

4.302

-

10.480

113.998
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AME PRAIA GRANDE

Inaugurado em agosto de 2009 pelo Go-
verno do Estado, o Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME) de Praia Grande está 
sob gestão da Fundação do ABC desde o pri-
meiro 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 favorá-
vel, 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 ambulato-
rial composto por primeira consulta, intercon-
sulta, retornos, procedimentos terapêuticos não 
médicos e cirurgias ambulatoriais.

Os AMEs foram instituídos pelo Estado 
em 2007 com objetivo de agilizar o atendi-
mento, concentrando em uma única unidade 
as consultas, exames e o retorno com o mé-
dico. Quando há necessidade de tratamento 
especializado, o paciente é encaminhado 
para a rede referenciada.

Procedimento cirúrgico no AME Praia Grande

2020

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

112.212 107.006 97.74796.764

229.547 229.176 244.285237.030

4.908 4.545 5.8284.873

- - --

20.015 20.858 19.07519.728

85.810

208.808

6.195

-

18.740
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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 ofe-
rece 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 cirur-
gia, duas salas de observação (masculino e 
feminino) com seis leitos cada e sala de ob-
servação rápida para procedimentos oftalmo-
lógicos, além da CME (Central de Materiais e 
Esterilização).

Ao todo são 19 consultórios e mais de 26 
salas de apoio para o atendimento de espe-
cialidades como cardiologia, ortopedia, mas-
tologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, 
ginecologia, endocrinologia, dermatologia, 
anestesiologia, gastroenterologia, proctologia 
e urologia, além das áreas de cirurgia vascu-
lar, cirurgia geral e cirurgia plástica.

Outro destaque da unidade é o Centro de 
Reabilitação para atendimentos em fisiotera-
pia e nutrição. O equipamento de saúde tam-
bém conta com salas de coleta para exames 
laboratoriais e realiza exames de tomografia, 
raio X, mamografia, densitometria óssea, 
prova de função pulmonar, ultrassonogra-
fia, colposcopia, colonoscopia, endoscopia, 
audiometria, eletroencefalograma, ecodop-
plercardiograma/vascular, mapa, holter, teste 
ergométrico, nasofibroscopia, retinografia, 
paquimetria, topografia e biometria.

Instalado em área de 5,2 mil metros qua-
drados, o prédio de 6 pavimentos – sendo o 
térreo e mais cinco andares – está localizado 
na Vila Luzita e foi cedido pela Prefeitura de 
Santo André, que também arcou com investi-
mentos em obras e manutenção. Ao Governo 
do Estado coube equipar todo o complexo, 
assim como repassar o custeio mensal. A ge-
rência clínica-administrativa está a cargo da 
Fundação do ABC.

NoVo CoNtrAto
Em março de 2020, a Fundação do ABC 

venceu chamamento público do Governo do Es-
tado de São Paulo para seguir à frente da gestão 
do AME Santo André por mais 5 anos. Tanto as 

Equipe reunida para apresentação sobre 

higienização das mãos na SIPAT

áreas clínicas quanto administrativas permane-
cem sob responsabilidade da FUABC. O novo 
contrato, que teve início em maio, tem valor 
mensal fixado em R$ 1.532.742,59 e contem-
pla consultas médicas e não médicas, exames, 
procedimentos terapêuticos e cirurgias.

sipAt 2020
Em novembro, a unidade organizou a Se-

mana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (SIPAT), promovida pela Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e 
com o auxílio do Serviço Especializado em En-
genharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SEESMT). Apresentação pessoal no ambiente 
de trabalho, o uso correto de EPIs (equipamen-
tos de proteção individual), higiene do sono e 
meditação foram alguns dos temas abordados 

na atividade. Devido à pandemia, o evento foi 
realizado virtualmente. Posteriormente, todos 
os funcionários receberam álcool em gel e 
máscaras reutilizáveis antivirais. 

2020

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

92.174 97.03592.069

132.051 126.252122.010

7.693 7.2766.929

- --

17.574 17.79115.899

95.374

114.264

7.057

-

16.645

86.972

106.785

7.482

-

18.596
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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. Inau-
gurada em janeiro de 2009, a unidade rece-
be casos de baixa e média complexidades, 
sendo referência ambulatorial para 792.738 
habitantes de 3 municípios: Bertioga, Guarujá 
e Santos. Porém, nas especialidades cirúrgi-
cas e nas clínicas diagnósticas que não es-
tão 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, Enferma-
gem, 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, Cardio-
logia, Cirurgia Geral, Ginecologia, Cirurgia 
Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Neurologia, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Ortopedia, Pneumolo-
gia, Proctologia e Urologia. Já o Serviço de 
Apoio Diagnóstico conta com Audiometria, 
Colonoscopia, Densitometria Óssea, Ecocar-
diografia, Ecocardiografia Infantil, Ecocardio-
grafia Fetal, Eletrocardiografia, Eletroencefa-
lografia, Eletroneuromiografia, Endoscopia, 
Espirometria, Holter 24hs, Mamografia, MAPA 
24hs, Videolaringoscopia, Raios-X, Teste Er-
gométrico, Urodinâmica, Ultrassonografia e 
Ultrassonografia com Doppler.

Um dos destaques do AME Santos é a área 
de Oftalmologia, tanto ambulatorial como ci-
rúrgica, que conta com exames de Tomografia 
de Coerência Óptica (OCT), Mapeamento de 
Retina, Tonometria, Gonioscopia, Fundosco-
pia, Biomicroscopia, Retinografia Colorida e 
Fluorescente, Ultrassonografia Ocular, Moti-
lidade Extrínseca Ceratometria, PAM, Paqui-
metria, Biometria, Campimetria, Fotocoagu-
lação a Laser, Yag Laser, Curva Tensional e 
Iridectomia (Laser).

No campo cirúrgico, o AME Santos tem 

como meta a realização de 682 procedimen-
tos ambulatoriais por mês, totalizando 8.184 
por ano, entre os quais hernioplastia, biópsias 
de pele, incisão e drenagem de abcessos, sa-
fenectomia, escleroterapia, catarata, vitrecto-
mia, biópsia de Cabeça e Pescoço, postecto-
mia, biópsia de próstata, entre outros.

O contrato com a Fundação do ABC tam-
bém prevê 48.180 consultas médicas anuais 
(primeira consulta, interconsulta e retorno) – o 
equivalente a mais de 4.000 por mês. Além dis-
so, serão quase 260 mil exames por ano, com 
destaque para os exames oftalmológicos, que 
integram cerca de 10% do total da agenda.

Paralelamente às atividades ambulatoriais, 
desde 2010 o AME Santos conta com uma 
Farmácia de Dispensação de Medicamentos 
Especiais – popularmente conhecida como 
Farmácia de Alto Custo. A unidade tem como 
escopo fornecer medicamentos excepcionais 

em nível ambulatorial de doenças considera-
das de caráter individual, que podem requerer 
tratamento longo e até mesmo permanente. É 
referência para os nove municípios da Baixada 
Santista, contabilizando cerca de 26 mil aten-
dimentos por mês, com dispensa de aproxi-
madamente 36 mil medicamentos.

Contrato com a FUABC prevê 48.180 consultas 

médicas anuais, ou mais de 4.000 por mês

2020

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

- --- 10.102

- --- 9.902

- --- 1.353

- --- -

- --- 3.130

*Dados computados de novembro a dezembro de 2020
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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 foi inaugurada em dezembro de 
2013 e tem por objetivo atender com alta 
resolutividade ao déficit regional de serviços 
em regime ambulatorial. Recebe exclusiva-
mente usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e abrange 48 municípios da região, 
totalizando 2.457.760 habitantes de cidades 
como Sorocaba (658 mil habitantes), Itu (169 
mil), Itapetininga (160 mil) e Tatuí (120 mil).

A assistência é voltada à investigação 
diagnóstica e orientação terapêutica nos 
ambulatórios clínicos, e resolução cirúrgica 
nos ambulatórios cirúrgicos. A unidade ofe-
rece 5.200 consultas médicas mensais – ou 
62.400 no ano – divididas entre primeira con-
sulta, interconsulta e consulta subsequente. 
São 20 especialidades médicas à disposição 
da população: Anestesiologia, Cardiologia, 
Cirurgia Plástica, Dermatologia, Endocrino-
logia, Endocrinologia Infantil, Gastroentero-
logia, Ginecologia, Hematologia, Mastologia, 
Nefrologia, Neurologia, Neurologia Infantil, 
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringolo-
gia, Pneumologia, Pneumologia Infantil, Reu-
matologia, Urologia.

Com centro cirúrgico próprio, o AME So-
rocaba realiza 5.280 cirurgias ambulatoriais 
por ano. Também oferece 2.400 consultas e 
sessões não médicas por mês nas áreas de 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoau-
diologia e Nutrição.

Anualmente são mais de 159.097 exames 
auxiliares de diagnóstico e terapêutica em 30 
diferentes áreas, entre as quais análises clíni-
cas, patologia e citopatologia, ecocardiogra-
ma, 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, me-
dicação, enfermagem, reabilitação, procedi-
mentos e exames. Além disso, são 8 leitos de 
observação, 3 salas cirúrgicas e 4 leitos de 
recuperação pós-anestésica.

Em novembro, equipe de gestores da FUABC durante trabalho de transição na unidade

2020

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

- --- 17.012

- --- 2.957

- --- 1.688

- --- -

- --- 2.927

*Dados computados de novembro a dezembro de 2020
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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 adminis-
trativas 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 aces-
so 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 es-
forço para que todos sejam tratados igualmente 
e sem preconceito.

O CHSP ficava dentro do complexo da 
Casa de Detenção do Carandiru, presídio mais 
conhecido de São Paulo, que foi demolido e 
deu lugar ao Parque da Juventude. Considerado 
referência nacional no atendimento de Infectolo-
gia, Cirurgia, Psiquiatria e de Saúde da Mulher, 
o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário 
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 femi-
ninas e as especialidades médicas disponíveis 
são: Clínica Cirúrgica, Dermatologia, Fisiatria, 
Gastroenterologia, Neurologia, Otorrinolarin-
gologia, Pneumologia, Proctologia, Urologia, 
Anestesia, Ortopedia, Clínica Psiquiátrica e 

Clínica Médica – cujo foco principal é a Infec-
tologia, devido ao grande número de pacientes 
portadores do vírus HIV e de tuberculose.

No campo diagnóstico estão disponíveis 
Laboratório de Análises Clínicas, radiologia, 
ultrassonografia, colonoscopia e endoscopia. 
Além das internações, o hospital possui ambu-
latórios para atendimento da população carce-
rária e serviços internos de Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia, Nutri-
ção e Odontologia.

prÊMio His
Em 2020, a unidade foi uma das finalistas 

do Healthcare Innovation Show (HIS 2020), o 
mais importante encontro da comunidade de 
saúde e tecnologia hospitalar no Brasil. O CHSP 
concorreu no HIS 2020 na categoria Gestão de 
Pessoas com o projeto “Experiência de Plantão 
Psicológico para colaboradores do Centro Hos-
pitalar do Sistema Penitenciário diante da Pan-
demia/COVID-19”. O projeto, implantado em 
maio, consiste em proporcionar acolhimento e 

local de escuta aos colaboradores e parceiros 
do CHSP quanto às demandas relacionadas à 
pandemia, bem como identificar outras neces-
sidades de suporte emocional provocadas pela 
atividade profissional. Uma pesquisa respon-
dida por 382 funcionários, ou 82% do quadro 
total de colaboradores, apontou a necessidade 
de criação da iniciativa. Quatro profissionais de 
Psicologia passaram a realizar atendimentos de 
segunda a quinta-feira em horários diurnos e 
noturnos para todos os colaboradores.

Em 2020, CHSP foi um dos finalistas 

do Prêmio HIS - Healthcare Innovation Show

2020

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

36.807 34.997 35.206 36.324

191.414 101.993 114.788 158.600

684 619 736 662

1.105 1.072 1.149 1.065

46.417 48.853 50.438 51.858

25.228

440

786

52.727

97.040
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HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS
Entre as maiores unidades hospitalares do Gran-

de ABC, o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo 
André, conta com aproximadamente 2.500 profis-
sionais. Possui cerca de 300 leitos entre internação, 
terapia intensiva e leitos pediátricos destinados ao 
atendimento de crianças com câncer. Seu centro ci-
rúrgico 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 do 
hospital é feita pela Fundação do ABC. O HEMC 
cobre os sete municípios do Grande ABC e bene-
ficia cerca de 3 milhões de moradores. São quase 
30 mil metros quadrados de área, divididos em 
sete pavimentos. Cerca de 7 mil pessoas circu-
lam pelas instalações da unidade diariamente, 
entre pacientes, acompanhantes e funcionários. 
Um dos grandes diferenciais do HEMC é o corpo 
clínico, composto por muitos profissionais liga-
dos ao Centro Universitário Faculdade de Medici-
na do ABC (FMABC) – vários deles docentes.

Em 2019, o HEMC conquistou a certifica-
ção de qualidade ONA (Organização Nacional 
de Acreditação) nível 3, o mais alto do ranking.

DrAUZio VAreLLA
Em março de 2020, o Hospital Estadual Má-

rio Covas foi palco da gravação de uma websérie 
sobre vacinação de pacientes de risco com a par-
ticipação do médico Drauzio Varella, oncologista, 
cientista e escritor. A campanha objetivou disse-
minar informações sobre o papel e a importância 
dos Centros de Referência de Imunobiológicos 
Especiais (CRIEs) e a proteção adequada para 
pacientes imunocomprometidos, transplantados 
ou não. O projeto “CRIE + Proteção” pertence 
ao Laboratório Pfizer e tem apoio da Sociedade 
Brasileira de Imunizações (SBIm) e do CRIE do 
Hospital Mário Covas. A websérie foi publicada 
nos sites da Pfizer e da SBIm. 

proJeto pACieNte seGUro
Três vídeos elaborados por equipes de 

enfermagem e médica do HEMC foram sele-
cionados, em setembro de 2020, para exibi-
ção no site do Ministério da Saúde. Os traba-
lhos foram publicados na página do Programa 
Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), 
que definiu ações em comemoração ao Dia 
Mundial da Segurança do Paciente (17/09). 
Os materiais abordam temas como prevenção 

de quedas, higienização das mãos e comuni-
cação efetiva. Desde 2017, a unidade é uma 
das instituições escolhidas para participar do 
PNSP, cujo objetivo é contribuir para a qua-
lificação do cuidado em saúde em todos os 
estabelecimentos de saúde do Brasil.

oNCoLoGiA
Em mais uma ação de humanização, o 

HEMC inaugurou, em outubro de 2020, espa-
ço de convivência destinado exclusivamente a 

pacientes em recuperação e familiares da área 
de Oncologia. Com apoio da Associação Brasi-
leira de Linfoma e Leucemia (Abrale), também 
foi revitalizada a área do 4º andar da unidade, 
que recebeu pintura, fiação para televisão, nova 
iluminação e mobília. A parceria com a Abrale 
garantiu junto aos seus patrocinadores a doa-
ção de aparelho de TV, armários, videogame, 
mesas e cadeiras. O espaço foi batizado de 
“Gotinhas de amor”, nome dado por uma das 
pacientes atendidas pelo serviço. 

Unidade ganhou novo espaço de convivência 
para pacientes da Oncologia

Médico Drauzio Varella durante visita 
ao Hospital Mário Covas

2020

CONSULTAS E
ATENDIMENTOS

EXAMES E
PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

197.804 191.137 139.557139.697

1.077.817 1.117.388 1.114.8341.086.086

16.007 15.407 16.14915.831

12.475 13.320 13.87414.020

180.957 194.893 214.541208.497

106.898

501.072

12.789

10.507

217.524
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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 Guaru-
já. Hospital estadual especializado no atendi-
mento de doenças infecciosas e parasitárias, o 
equipamento funciona 24 horas por dia e conta 
com 46 leitos – 33 de enfermaria e 13 de Tera-
pia 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, meningi-
tes 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 chama-
mento público e seguirá à frente da unidade 
por mais cinco anos.

Com foco em capacitação e treinamento 
constante das equipes técnicas, periodicamen-
te 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 cons-
cientização de funcionários e profissionais 
da Saúde da Baixada Santista. São discutidos 
aspectos de prevenção, diagnóstico, incidên-
cia e tratamento de doenças como sarampo, 
tuberculose, leptospirose e sepse.

CoViD-19
Um dos temas do Ciclo de Palestras, or-

ganizado em fevereiro, foi o novo coronavírus, 
ainda antes do início oficial da pandemia. O 
objetivo do encontro foi promover instruções 
aos profissionais da Saúde da Baixada Santista 
quanto aos cuidados no atendimento, aspec-
tos clínicos e epidemiológicos da Covid-19.

His 2020
Em 2020, o IIER-BS ficou entre os fina-

listas da premiação do Healthcare Innovation 
Show (HIS 2020), o mais importante encontro 
da comunidade de saúde e tecnologia hospi-
talar no Brasil. O projeto “Manejo no enfrenta-

mento da pandemia causada pelo coronavírus 
no cotidiano dos colaboradores do IIER”, ins-
crito na categoria Qualidade Assistencial, foi 
conduzido entre março e agosto de 2020. A 
unidade preparou uma estratégia contínua de 
testagem em massa dos funcionários, aliada a 
diversas outras ações de prevenção à doença, 
como medidas de apoio médico-hospitalar, 
orientação, isolamento social, acompanha-
mento integral e psicológico. Ao todo, foram 
realizados 431 testes no período, sendo 241 
exames sorológicos e 190 exames RT/PCR.

CoNGresso 
Uma pesquisa realizada pelo Emílio Ribas 

do Guarujá foi aprovada para apresentação no 
12º Congresso Paulista de Infectologia, realiza-
do entre novembro e dezembro de 2020. O re-
lato, exposto no ambiente virtual em formato de  
e-pôster, abordou o caso de uma paciente que 
teve quadro de acidente vascular cerebral (AVC) 

associado à infecção pela Covid-19. O estudo 
associou a questão do tratamento e o amplo es-
pectro de manifestações clínicas decorrentes da 
infecção, considerando o desafio central de cien-
tistas de todo o mundo de identificar precoce-
mente os grupos de risco para determinar os sin-
tomas que podem representar pior prognóstico.

Em fevereiro de 2020, o diretor técnico do IIER-BS, 
Dr. Gustavo Vinícius Pasquarelli Queiroz, durante 

Ciclo de Palestras sobre coronavírus

2020

EXAMES

SESSÕES DE
DIÁLISE

INTERNAÇÕES

RECEITA
(EM R$ MILHÕES*)

94.519 86.266 76.33485.252

162 139 293244

784 794 812743

20.644 18.846 21.67019.827

82.271

598

771

22.024
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Funcionários do PAI durante integração 
com a equipe de RH da FUABC

PAI BAIXADA SANTISTA
A Fundação do ABC deu início em 5 de 

novembro de 2020 à gestão do Polo de Aten-
ção Intensiva (PAI) em Saúde Mental da Bai-
xada Santista. Instalada no bairro Boqueirão, 
em Santos, a unidade está inserida na rede de 
serviços de Saúde Mental da Baixada Santis-
ta. É referência de atendimento e tratamento 
para pacientes da região que necessitem de 
internação psiquiátrica, ofertando serviços in-
dispensáveis 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 exclu-
sivo 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 reinser-
ção social. Ou seja, após o tratamento inten-
sivo para remissão dos sintomas do quadro de 
entrada, pacientes e familiares são orientados 
e reencaminhados (contrarreferência) para a 
continuidade do tratamento nos serviços am-
bulatoriais dos municípios de origem.

Inaugurada em 2010, a unidade traz no 
projeto terapêutico ações intensivas e transdis-
ciplinares, com tratamentos humanizados que 
envolvem pacientes, seus familiares e a comu-
nidade. Para isso, a equipe do PAI é multipro-
fissional, composta por psiquiatras, terapeutas 
ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, 
educador físico, enfermeiros, técnicos de en-
fermagem, nutricionistas e farmacêutico, além 
de serviços de apoio (limpeza e higiene), área 
administrativa e de educação permanente.

A Fundação do ABC atua no PAI Baixada 
Santista com foco na prestação de serviço 
humanizado, de qualidade, com acolhimen-
to adequado e respeito à vida, seguindo os 
preceitos da cartilha Humaniza-SUS. São 
valorizadas as equipes e o capital intelectual, 
com capacitação e atualização permanentes, 
respeito a diversidade, benefícios justos e in-
vestimento em comunicação objetiva e trans-
parente, pois essas são as características da 
gestão da FUABC.

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 compor-
tamentais graves; transtornos mentais relacio-
nados ao uso de álcool ou outras drogas, com 
comorbidades psiquiátricas de forma individu-
alizada; 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 funciona-
mento do PAI é totalmente independente, com 
30 leitos e área de 1.277 m².

CApACitAÇÕes
Com foco voltado para as ações de comba-

te à Covid-19, o Setor de Educação Permanen-
te da unidade realizou, em novembro, alguns 
treinamentos para as equipes de Higiene e de 
Enfermagem com foco na utilização adequada 
de EPIs (equipamentos de proteção indivi- 
dual), limpeza e desinfecção de ambientes.

Outra ação consolidada ainda em 2020 
foi a adoção de protocolos de cuidados para 

utilização de roupas privativas e uso/manuseio 
de máscaras de proteção N95/PFF2, em con-
formidade com as diretrizes da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo. O objetivo foi 
reforçar a importância da segurança e saúde 
dos profissionais, minimizar os riscos de con-
tágio da doença e ampliar a qualidade da as-
sistência à população.

Os treinamentos e as capacitações são 
processos contínuos e permanentes, os quais 
se adequam às necessidades institucionais e 
assistenciais do serviço, visando a garantia de 
uma assistência segura e eficaz.

2020
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SAÍDAS
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-

-
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-
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cias 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 fisiote-
rapia, entre outros colaboradores.

Fechada para reformas estruturais com-
pletas durante 2018, a unidade foi reinau-
gurada em 2019. Conta com três salas de 
atendimento clínico, ortopedia, cirurgia, 
psiquiatria, sala de medicação e atendimento 
oftalmológico aos finais de semana. São 16 
leitos de internação clínica, cirúrgica ou or-
topédica, nove leitos de UTI e três leitos de 
psiquiatria. O hospital tem capacidade para 
10 mil atendimentos por mês, incluindo exa-
mes laboratoriais, radiografias, tomografias e 
ultrassonografias.

A unidade oferece atendimento em ur-
gência e emergência nas áreas de clínica 
médica e cirúrgica, odontologia, oftalmolo-
gia, ortopedia e traumatologia e UTI adulto. 
Também conta com ala de psiquiatria, exa-
mes laboratoriais, de radiologia, tomografia 
computadorizada e ultrassonografia.

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL

O Complexo Hospitalar Municipal de São 
Caetano do Sul (CHMSCS) está sob gestão da 
Fundação do ABC e contempla sete unidades: 
Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido, 
Hospital Maria Braido, Hospital Municipal de 
Emergências Albert Sabin, Hospital São Cae-
tano, Hospital Municipal Euryclides de Jesus 
Zerbini, Complexo Municipal de Saúde e Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Enge-
nheiro Julio Marcucci Sobrinho.

HospitAL iNFANtiL e 
MAterNiDADe MÁrCiA BrAiDo
Referência para o atendimento às crian-

ças do município, o Hospital Infantil e Ma-
ternidade Márcia Braido foi inaugurado em 
28 de julho de 1973. Realiza internações nas 
áreas de Pediatria, Ginecologia e Maternida-
de. 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. 
A recepção principal e as salas de raios X 
foram reformadas para receber decoração in-
fantil com motivos marinhos. Produzida com 
adesivo vinílico em laminação fosca, a nova 
decoração criou ambiente lúdico e alegre, 
que tranquiliza as crianças, permitindo a rea-
lização de exames de forma mais humanizada 
e eficiente.

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 ci-
rúrgica, especialidades cirúrgicas, além de 
UTI adulto. Estão disponíveis ambulatórios de 
cardiologia infantil, fonoaudiologia, fisiotera-
pia respiratória, proctologia e quimioterapia, 
assim como exames de biópsia guiada por 
ultrassonografia, ecodoppler, radiologia, to-
mografia computadorizada e ultrassonografia 
(com ou sem doppler).

HospitAL ALBert sABiN
Com proposta de prestar atendimento 

completo ao paciente emergencial, desde o 
primeiro socorro até o diagnóstico e enca-
minhamento para tratamento, São Caetano 
inaugurou em 2008 o Hospital de Emergên-

UpA 24 HorAs
Em 2019, São Caetano ganhou sua pri-

meira Unidade de Pronto Atendimento, a UPA 
Engenheiro Julio Marcucci Sobrinho, instala-
da em prédio anexo ao Hospital Albert Sabin. 
Com funcionamento 24 horas (abrangendo 
adulto e infantil), conta com três salas de aten-
dimento clínico, duas salas de atendimento 
pediátrico, uma sala de atendimento odontoló-
gico, 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.

CoMpLeXo MUNiCipAL De sAÚDe
Em 2012, a rede municipal de São Caeta-

no ganhou o Complexo Municipal de Saúde, 
formado pelo Hospital de Olhos Dr. Jaime 
Tavares e pelo Centro de Oncologia e Hemo-
terapia Luiz Rodrigues Neves. O equipamento 
ocupa prédio do antigo Pronto-Socorro Muni-
cipal e foi entregue já sob gestão da FUABC.

Hospital de Campanha da cidade foi montado em abril, no Hospital São Caetano 

UPA Engenheiro Julio Marcucci Sobrinho

Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin

Fotos: PMSCS
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Na Unidade de Tratamento ao Câncer os 
serviços contemplam todas as terapias qui-
mioterápicas 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 princi-
pais subespecialidades, como glaucoma, ca-
tarata, 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
Os hospitais do complexo municipal ga-

nharam reforço importante em 2012, quan-
do 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 Hos-
pital 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.

CoMBAte À pANDeMiA
Como parte dos esforços para combate à 

Covid-19, a Prefeitura recebeu em junho 10 res-
piradores do Governo do Estado para adaptação 
de 20 leitos de baixa e média complexidades em 
UTIs da rede municipal. Já o hospital de campa-
nha do município, que funcionou no Hospital São 
Caetano entre abril e agosto, contou com estrutu-
ra para até 50 leitos. No período, o local recebeu 
193 pacientes (dos quais 190 se recuperaram). 
A interrupção do atendimento considerou a dimi-
nuição dos casos de Covid-19 na cidade à época 
e a baixa taxa de ocupação, que não ultrapassou 
5% nos últimos dez dias de operação.

Já em outubro, tiveram início os atendimen-
tos no Ambulatório Municipal de Acompanha-
mento e Reabilitação Pós-Covid, unidade que 
acompanha casos de moradores que ficaram 
com sequelas após a infecção pela Covid-19. O 
levantamento dos pacientes foi concluído após 
busca ativa dos moradores que foram interna-
dos ou diagnosticados com a doença. A equipe 
multiprofissional é formada por nutricionistas, 
fisioterapeutas, psicólogos, entre outros.

teLeMeDiCiNA
A Prefeitura iniciou em 2020 um novo 

serviço destinado à orientação médica por 
telefone aos moradores de São Caetano do 
Sul, chamado de Telemedicina. Apenas em 
cinco meses em operação, o sistema aten-
deu 9.961 mil pessoas a distância. Do total 
das solicitações, 47,2% foram relacionadas 
diretamente à Covid-19 e 11% foram dú-
vidas em relação a sintomas gripais como 
tosse, gripe e dor de garganta. Os demais 
usuários (41,8%) fizeram uso do serviço 
para buscar orientações médicas acerca de 
outros problemas de saúde.

O serviço de orientação médica por tele-
fone, inédito entre os municípios do Grande 
ABC, destina-se a pacientes portadores do 
Cartão São Caetano que apresentem proble-
mas de baixa complexidade. Após efetuar a 
ligação gratuita, o morador é atendido por 
enfermeiros e médicos, que podem reco-
mendar o uso de medicamentos isentos de 
prescrição e, dependendo do caso, orientam 
para que o paciente se dirija até a unidade de 
saúde mais próxima. Disponível 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, a Telemedicina inte-
gra o Programa Acelera Saúde, que concentra 
uma série de ações transformadoras no siste-
ma municipal, como os programas Remédio 
em Casa e Saúde Hora Extra.

2020

CONSULTAS E

ATENDIMENTOS

EXAMES E

PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS
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( R$ *)EM MILHÕES

1.179.361

14.035

8.399

264.434

1.210.472

582.564 615.616 623.517 1.272.705

466.941 644.876 759.027 1.378.311

11.919 12.074 10.952 28.024

9.605 9.606 9.582 9.398

159.317 169.109 200.195 225.429

Hospital São Caetano

Em 2020, teve início o atendimento 
de Telemedicina no município

HospitAL Dr. eUrYCLiDes 
De JesUs ZerBiNi
São Caetano inaugurou em 2012 o Hos-

pital 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 for-
mado pelo Hospital Maria Braido e pelo Hos-
pital Infantil e Maternidade Márcia Braido. 
Com cinco andares em espaço que totaliza 
6 mil metros quadrados, o hospital tem ca-
pacidade para mais de 80 leitos e conta com 
salas cirúrgicas direcionadas ao atendimen-
to 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 interna-
ção e a Casa da Gestante.

Hospital Municipal Euryclides de Jesus Zerbini

Ambulatório Pós-Covid atende pacientes 
com sequelas da doença

Eric Romero/PMSCS

Divulgação/PMSCS
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COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO

Administrado pela Fundação do ABC, o 
Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo 
do Campo (CHMSBC) é composto pelo Novo 
Hospital Anchieta, Hospital Municipal Universitá-
rio (HMU), Hospital de Clínicas Municipal José 
Alencar (HC), Hospital e Pronto-Socorro Central 
(HPSC) e Hospital de Urgência (HU). 

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 oncológi-
cos e cirúrgicos. As cirurgias abrangem as es-
pecialidades médicas de cirurgia geral, otor-
rinolaringologia, urologia, cirurgia vascular, 
cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia de 
cabeça e pescoço, oftalmologia, proctologia, 
cirurgia oncológica, cirurgia cardíaca, nefro-
logia e cirurgia pediátrica. Já as internações 
clínicas contemplam as áreas de oncologia, 
nefrologia e cardiologia.

Em 2017, o Hospital Anchieta estava com 
todos os leitos fechados e apenas o tratamento 
de oncologia em funcionamento. Foram investi-
dos quase R$ 8 milhões para reativar a unidade, 
que foi rebatizada como Novo Hospital Anchieta.

HospitAL MUNiCipAL 
UNiVersitÁrio - HMU

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 assis-
tência integral às gestações de alto risco e a 
bebês prematuros. Voltado exclusivamente ao 
cuidado materno-infantil e à saúde da mulher, 

Novo Hospital Anchieta foi reaberto após R$ 8 milhões em investimentos e completa reestruturação 

que recebe acompanhamento desde o conhe-
cimento da gravidez até o nascimento do bebê, 
o HMU conta com as especialidades de gine-
cologia, obstetrícia e neonatologia e realiza 
exames de ultrassonografia, ecocardiografia, 
radiologia, endoscopia digestiva, análises clí-
nicas e ultrassonografia fetal.

Graças ao trabalho de ponta desenvolvido 
na unidade, desde 2003 o Hospital Municipal 
Universitário mantém o título de “Hospital 
Amigo da Criança”, concedido pelo Unicef e 
pela OMS (Fundo das Nações Unidas para a 
Infância e Organização Mundial da Saúde). Os 
atendimentos são realizados mediante enca-
minhamento das unidades básicas de saúde 
(UBSs), por meio da Central de Regulação.

HospitAL e proNto-soCorro 
CeNtrAL

A Fundação do ABC e a Faculdade de 
Medicina do ABC (FMABC) deram início 
em dezembro de 2005 à gestão clínica da 
Unidade de Urgência e Emergência de São 

Bernardo – hoje Hospital e Pronto-Socorro 
Central (HPSC). Trata-se de unidade hos-
pitalar dedicada a atenção às urgências e 
emergências traumáticas e clínicas, com 
funcionamento 24 horas. É o estabeleci-
mento da rede municipal de saúde que rece-
be a maior demanda de pacientes de urgên-
cia e serve de referência para as Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade. 
Tem como especialidades a clínica geral, 
ortopedia, pediatria e oftalmologia.

Além de internações, o HPSC realiza con-
sultas, exames de análises clínicas e de ima-
gem, assim como pequenos procedimentos 
cirúrgicos.

HospitAL De CLÍNiCAs MUNiCipAL

Inaugurado em dezembro de 2013, o 
Hospital de Clínicas Municipal realiza pro-
cedimentos em cardiologia, neurocirurgias 
de urgência, cirurgias de politrauma, cirur-
gias ortopédicas e outras especialidades. 
Com 36 mil metros quadrados de área 

Hospital Municipal Universitário

Hospital e Pronto-Socorro Central 

Hospital de Clínicas Municipal

Fotos: PMSBC
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Hospital de Urgência está 100% destinado aos casos de Covid-19

2020
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943.152

10.556

36.344

602.195

2.371.446

1.321.717 1.305.927 1.240.8321.370.132

3.294.350 4.248.633 3.832.7023.755.971

11.123 12.871 13.36113.628

28.215 29.610 36.38136.137

372.075 375.310 391.038373.463

construída, o edifício reúne três blocos e 11 
pavimentos, além de ambulatório, Hospital 
Dia e Terapia Renal Substitutiva para proce-
dimentos de hemodiálise.

Equipado com tecnologia de ponta, to-
talmente informatizado e com arquitetura que 
privilegia a humanização dos ambientes, o 
HC é considerado um dos mais modernos 
hospitais públicos do País. Dispõe de estru-
tura 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 procedi-
mentos em tempo real.

A partir de parceria com o Governo do 
Estado, o HC se tornou referência para o trata-
mento cardíaco infantil. Pacientes de zero a 18 
anos, residentes de todo o Estado, são enca-
minhados ao hospital para realizar tratamentos 
cirúrgicos e ambulatoriais.

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 Internacio-
nal Diamante, entregue pelo Instituto Qua-
lisa de Gestão (IQG). Aplicado em mais de 
30 países, o Qmentum International é um 
modelo de avaliação de serviços de Saúde 
que assegura às organizações atenderem 
aos requisitos internacionais de governan-
ça e boas práticas assistenciais, desde a 
identificação dos pacientes, administração 
de medicamentos, higienização, protocolos, 
entre outros.

HospitAL De UrGÊNCiA

Como parte do plano prioritário do mu-
nicípio em transformar o Hospital de Urgên-
cia (HU) em um equipamento referência ao 
tratamento de Covid-19, a Prefeitura de São 
Bernardo oficializou a inauguração da unida-
de em 14 de maio de 2020, com capacidade 
de 250 leitos.

Hospital de Urgência

eNFreNtAMeNto À pANDeMiA
Em 2020, o Complexo Hospitalar 

Municipal de São Bernardo de Campo 
foi praticamente todo adaptado para o 
atendimento dos casos de Covid-19. Em 
abril, a Prefeitura entregou o Novo Hospital 
Anchieta com 100 leitos exclusivos para 
pacientes diagnosticados com a doença, 
sendo 19 de UTI e 81 de enfermaria. Ao 
todo, 764 profissionais trabalham no local, 
sendo 130 médicos, 446 na equipe de en-
fermagem, e demais integrantes do admi-
nistrativo, logística e multiprofissional.

Originalmente, o Hospital Anchieta 
é voltado ao atendimento oncológico e 
estava sendo modernizado para ofertar 
radioterapia aos pacientes do município. 
Enquanto durar as medidas de restrição, 
os 1.000 pacientes oncológicos atendidos 
na unidade são acolhidos no Hospital de 
Clínicas, sem prejuízo aos tratamentos.

Já o Hospital de Urgência foi entregue 
em maio com 170 leitos de enfermaria e 
80 de UTI – todos destinados aos casos 
de Covid-19. A unidade atua de forma 
referenciada, recebendo pacientes enca-
minhados por demais serviços de saúde. 

Ao todo, são 1.500 profissionais de saúde 
destinados à assistência, entre médicos, 
enfermagem, fisioterapia e outros.

O Hospital Municipal Universitário, 
voltado ao cuidado materno-infantil e à 
saúde da mulher, também participa dos 
esforços para combater a Covid-19. Em 
2020, em parceria com pesquisadores do 
Centro Universitário FMABC, a unidade 
desenvolveu estudo para avaliar o impacto 
da infecção por Covid-19 na gestação, na 
saúde materna, no recém-nascido e nas 
práticas de aleitamento materno. A pes-
quisa avalia, entre outros fatores, a presen-
ça de anticorpos protetores contra a Co-
vid-19 no leite materno das mulheres que 
tiveram a doença durante a gestação e/ou 
que a apresentaram no momento do parto. 
Parte dos achados foi publicada em uma 
das mais importantes revistas internacio-
nais do mundo que tratam sobre amamen-
tação, a Journal of Human Lactation.

Por fim, o Hospital de Clínicas de São 
Bernardo completa a rede hospitalar com 
a oferta de mais 50 leitos exclusivos para 
casos de Covid-19, sendo 20 de UTI e 30 
de enfermaria.
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COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ  
HOSPITAL NARDINI

A Fundação do ABC é responsável desde 
2015 pela operacionalização dos equipamentos 
de saúde de Mauá, por meio do contrato de ges-
tão 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 clínica e admi-
nistrativa do Nardini, das Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e das Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) do município. Também fazem 
parte do contrato o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), Serviço de Atenção 
Domiciliar (SAD), Centro de Atenção Psicosso-
cial (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.

HospitAL NArDiNi
O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nar-

dini 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 repas-
ses do Ministério da Saúde para cobertura de 
custeios relacionados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS).

sUsteNtABiLiDADe
Em dezembro de 2020, o Hospital Nar-

dini conquistou pela segunda vez o Prêmio 
Amigo do Meio Ambiente, concedido anual-
mente pela Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo às organizações que compõem o 
Sistema Único de Saúde em âmbito nacional 
e que se destacaram por iniciativas de prote-
ção ao meio ambiente. A premiação ocorreu 

2020

CONSULTAS E

ATENDIMENTOS

EXAMES E

PROCEDIMENTOS

CIRURGIAS

INTERNAÇÕES

RECEITA
( R$ *)EM MILHÕES

88.043

2.996

11.223

195.640

370.997

119.989 116.715 106.347108.029

481.018 455.646 518.995546.868

3.531 3.246 5.9403.325

11.295 11.781 12.53012.139

162.545 156.660 182.075179.175 *Valor relativo ao Complexo
de Saúde de Mauá (COSAM)

durante a 13ª edição do Seminário Hospitais 
Saudáveis (SHS), transmitida virtualmente 
devido à pandemia. O projeto vencedor con-
sistiu na apresentação de três iniciativas que 
buscaram a redução de consumo de material 
descartável e a geração de resíduos no meio 
ambiente. Com a implantação, foi possível 
fortalecer a conscientização dos colaborado-
res quanto à necessidade de criar e manter 
uma cultura sustentável no hospital.

Já em agosto, outra conquista: o Selo Ver-
de Ecolmeia, na categoria Ouro. A premiação 

Funcionários receberam copos personalizados 
para evitar consumo de itens descartáveis

Além do Prêmio Amigo do Meio Ambiente, 
unidade conquistou Selo Ecolmeia

é concedida pelo programa de certificação 
socioambiental da OSCIP (Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Público) Ecolmeia e 
destinada às organizações que potencializam 
a valorização humana e a sustentabilidade em 
suas atividades. Foram considerados diversos 
projetos da unidade consolidados nos últimos 
anos na área de saúde ambiental. Entre eles, o 
descarte adequado de lâmpadas fluorescentes 
e medicamentos vencidos; coleta de pilhas e 
baterias; coleta de materiais recicláveis e de 
óleo vegetal usado, além da criação do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS).
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141.450 143.405 145.302

141.899 135.162 143.471

1.319 1.237 1.657

6.908 6.630 7.048

4.367 4.205 4.293

42.015 46.454 54.792

144.604

139.739

1.310

7.030

4.426

40.235

125.636

140.898

1.160

6.335

3.990

54.695

2020

Unidade recebeu doação de máscaras “face shield”

Associação de voluntários AVSSA fez doação de panetones

HOSPITAL DA MULHER DE SANTO ANDRÉ
Inaugurado em agosto de 2008 pela Pre-

feitura de Santo André e gerido desde o início 
pela Fundação do ABC, o Hospital da Mulher 
Maria José dos Santos Stein é considerado 
hoje o maior centro de referência em saúde 
da mulher da região do ABC, com atendi-
mento qualificado, equipamentos modernos 
e profissionais especializados. 

Voltada exclusivamente à saúde da mu-
lher, a unidade tornou-se referência graças à 
excelência e humanização dos atendimentos. 
Oferece assistência total em obstetrícia e gi-
necologia, nos períodos de pré-parto, parto, 
pós-parto e pós-operatório. Promove o alo-
jamento conjunto para mãe e bebê, incentiva 
e dá condições para acompanhamento fami-
liar 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 Inter-
mediários Neonatal, Unidade de Cuidados 
Intermediários Canguru, UTI Adulto e Centro 
Cirúrgico, além de pronto-socorro 24 horas 
nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia e Vio-
lência Sexual.

O nome escolhido para batizar o Hospi-
tal da Mulher de Santo André homenageia a 
profissional Maria José dos Santos Stein, fa-
lecida em 2005 e que construiu no município 
marcante carreira na área da Saúde, inclusão 
social e direitos da mulher.

soLiDArieDADe
Em junho de 2020, o Hospital da Mulher 

de Santo André recebeu gratuitamente das 
empresas Termocolor, Activas, Astra, Meta-
gal, Cyclop e Funorte, 1.140 máscaras tipo 
“Face Shield” para ajudar na segurança de 
colaboradores e pacientes no combate à pan-
demia de Covid-19. Já no feriado de Natal, 
em dezembro, a Associação de Voluntários 
da Saúde de Santo André (AVSSA), que pres-
ta serviços voluntários na unidade, doou 144 
panetones para gestantes e puérperas inter-
nadas no hospital. 
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CONTRATO DE GESTÃO SÃO MATEUS/SP
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 Ma-
teus, na Zona Leste da Capital paulista.

Atualmente com quadro de 1.900 cola-
boradores, 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 psicosso-
cial reforçada através de 3 polos e 6 minipo-
los de saúde mental nas unidades; utilização 
de práticas integrativas e complementares em 
todas as unidades, ofertando diversos tratamen-
tos 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 gestan-
te, e de crianças somente na Atenção Básica.

A Atenção Especializada do Hospital Dia da 
Rede Hora Certa realizou em quatro anos cerca 
de 240 mil consultas e 270 mil exames comple-
mentares, reforçando 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) 
completam o trabalho em rede desenvolvido 
na região. Por meio desses serviços, pacientes 
acamados ou portadores de doenças específi-
cas têm acesso ao SUS no atendimento de suas 
necessidades.

UBs iV CeNteNÁrio
O Contrato de Gestão São Mateus foi con-

templado, em abril de 2020, com 20 frascos 
de álcool gel fabricados por alunos do curso 
técnico de Farmácia da Etec Prof. Adhemar 
Batista Heméritas (ABH). A doação integra o 

Projeto Mãos Solidárias e foi destinada à Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) IV Centenário, no 
Jardim São Gabriel. No período de pandemia, o 
equipamento de saúde realizou mudanças sig-
nificativas nos processos assistenciais, a fim de 
manter os atendimentos à população e prevenir 
o contágio da doença entre os usuários.

CAiXA eCoNÔMiCA
Em maio, a Caixa Econômica Federal e 

a Fundação do ABC se uniram para fornecer 

orientações de saúde nas três agências da 
região central de São Mateus, com objetivo 
de contribuir para o combate à pandemia de 
Covid-19. Com apoio de profissionais das 
Unidades Básicas de Saúde, a Caixa pode 
desenvolver trabalho específico de prevenção 
e de orientação referente ao acesso ao auxílio 
emergencial. A iniciativa inovadora impactou 
diretamente na diminuição de filas e na espe-
ra por atendimento nas agências, em benefí-
cio direto à população.

UBS IV Centenário recebeu doações de 
frascos de álcool gel

São 1.900 funcionários diretos nas unidades

Contrato de São Mateus tem sido aprimorado ao longo dos anos, proporcionando aos pacientes acesso, qualidade e inovação

981.804 1.128.158 1.229.1441.095.727

295.332 330.859 530.467357.649

380 1.398 1.4491.833

499.153 554.228 611.364577.017

114.523 136.190 143.965133.802

2020

1.179.074

1.010.319

1.202

649.270

170.344
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PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES
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