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Editorial
Foco no colaborador e

visão de futuro
Em ritmo acelerado de trabalho, com projetos
sólidos e esforço de toda a equipe, conseguimos
firmar novos convênios e inauguramos parcerias
em diversas cidades, como Osasco, Guarulhos,
Mogi das Cruzes e São Paulo (região de São Mateus), além de assinarmos convênio com a Prefeitura de Santos. A receita total cresceu mais de
40% entre os anos de 2013 e 2015. Mas nossa
conquista mais significativa foi a ampliação do
quadro de colaboradores e a implantação de política permanente de integração, capacitação e valorização destes que são nosso maior patrimônio.
Hoje contamos com cerca de 22 mil funcionários
atuando em 18 hospitais, três AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), na Faculdade
de Medicina do ABC e nas centenas de parcerias
firmadas através da Central de Convênios.
Ao longo do trabalho, essa Presidência buscou
olhar de maneira diferenciada o colaborador. Entre
2014 e 2015, milhares de funcionários participaram
de treinamentos corporativos e do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMT.
Ao todo contabilizamos mais de 31,7 mil horas de
capacitação. Também oferecemos bolsas de estudos
para funcionários, em graduação e pós-graduação, e
criamos, em parceria com a Fundação Dom Cabral,
um curso de especialização inédito para formação de
gestores e executivos para cargos de direção na área
da Saúde – a pós-graduação Lato Sensu de Gestão
de Negócios com Ênfase em Saúde.
Outro compromisso foi o investimento em infraestrutura e modernização do campus. Começamos
com a entrega do piso térreo da sede da FUABC, que

Marco Antonio Santos Silva
PRESIDENTE

passou a acomodar todo o setor administrativo da
Central de Convênios em nova área com 1.300 m2.
Igualmente importante foi a ampliação das vagas
do estacionamento, nova pavimentação, instalação
de lombofaixas, nova iluminação e regularização de
calçadas, cujo objetivo central foi regulamentar o
trânsito no campus universitário e aumentar a segurança dos pedestres.
De maneira geral, o campus passou por amplas
melhorias estruturais, com destaque para o Complexo Poliesportivo Dr. Eric Roger Wroclawski, novas
instalações do restaurante Quintal do ABC, pintura
externa de todos os prédios, adequação de fachadas,
reformas de telhados e da Sala de Videoconferência.
Também foram iniciadas as obras para a nova portaria
da FUABC-FMABC, que garantirá entrada exclusiva
aos usuários do campus. Dessa forma, será possível
evitar o trânsito do sistema atual, em que os espaços
são compartilhados com a Fundação Santo André.
Outra obra aprovada e que será entregue em breve é a
dos Laboratórios Multidisciplinares, que melhorarão
sobremaneira a qualidade do ensino e da pesquisa
na Faculdade de Medicina do ABC.
Agradecemos o apoio e a participação de todos
os funcionários, diretores e do Conselho de Curadores, assim como dos prefeitos dos municípios
instituidores, que confiaram nessa Presidência e
garantiram a autonomia necessária para os avanços
obtidos. Também agradecemos às nossas unidades de serviços, aos fornecedores, Poder Público
e a todos que, direta ou indiretamente, participaram desse amplo processo de modernização para o
crescimento da Fundação do ABC.

Mauricio Mindrisz
VICE-PRESIDENTE

Maria Aparecida Batistel Damaia
SECRETÁRIA-GERAL
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Fundação do ABC

Capacitação profissional e investimento em infraestrutura
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A preocupação com a melhoria da infraestrutura do campus universitário e o investimento permanente em capacitação profissional
estiveram entre as ações centrais da Fundação
do ABC em 2015. Indicado pelo município
de São Caetano, o presidente Marco Antonio
Santos Silva também avançou na modernização administrativa da instituição, que incluiu
desde adequações relacionadas às instalações
da FUABC e à aproximação com as unidades
gerenciadas, até o aprimoramento de processos e reestruturação interna.
Economista e administrador pós-graduado
em educação, Marco Antonio Santos Silva
teve ao seu lado, como vice-presidente, o engenheiro Mauricio Mindrisz. A Secretaria Geral
ficou sob responsabilidade da assistente social Maria Aparecida Batistel Damaia.
Em relação ao quadro de pessoal, em 2010
a Fundação do ABC contava com 11.767 funcionários. Em dezembro de 2015 o número
chegou a 21.738. A ampliação do quadro está
diretamente relacionada ao crescimento da
FUABC. A parceria com Mauá foi ampliada, o
Hospital Municipal Central de Osasco Antonio
Giglio foi incorporado ao grupo de mantidas
e a Central de Convênios passou a gerenciar
unidades em Guarulhos, Mogi das Cruzes e
São Paulo (região de São Mateus).

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

INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO
Uma das principais atribuições da Diretoria
Executiva de Recursos Humanos da FUABC foi
o desenvolvimento de cursos e treinamentos
para os mais diversos segmentos profissionais,

DIAS DA SECRETÁRIA E DO PROFESSOR
Como forma de valorização dos profissionais que atuam na instituição, a Fundação do
ABC passou a organizar eventos de confraternização em 30 de setembro, Dia da Secretá-

SEESMT organiza palestra sobre ergonomia em São Caetano
ria, e em 15 de outubro, Dia do Professor. Cafés da manhã e da tarde, jantar, homenagens
e entrega de lembranças aos colaboradores
estiveram entre as ações propostas, que também se estenderam a outras ocasiões, como
o Dia Internacional da Mulher, por exemplo.

Dia da Secretária

FUABC - SANTANDER UNIVERSIDADES
Em dezembro de 2015, Fundação do ABC
e Santander, por meio do Programa Santander Universidades, assinaram renovação de
parceria que já dura mais de duas décadas,
garantindo o desenvolvimento de novos projetos para os próximos 5 anos. A partir do
acordo, a instituição financeira se compromete a investir, principalmente, em quatro grandes áreas: infraestrutura do campus universitário da Faculdade de Medicina do ABC, na
Revista MedABC e em obras para instalação
do Instituto de Cardiologia e dos Laboratórios
Multidisciplinares, ambos da FMABC.
CONGRESSO DE SECRETÁRIOS
DE SAÚDE

COSEMS/SP em Campos do Jordão
A Fundação do ABC marcou presença no
congresso do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, o
COSEMS/SP. Em 2015, o evento teve lugar no
Campos do Jordão Convention Center. A FUABC contou com estande para receber os secretários de saúde e demais dirigentes que atuam
no segmento. Profissionais capacitados estiveram à disposição para atender aos congressistas e distribuir materiais informativos sobre
a Fundação do ABC, com intuito de divulgar o
trabalho desenvolvido ao longo de quase 50
anos, com foco na qualificação da assistência, modernização dos processos de gestão,
transparência administrativa, humanização do
atendimento e satisfação dos usuários.
DIA DO MEIO AMBIENTE

FUABC e Santander renovam parceria
pelo Hospital Estadual de Francisco Morato
“Prof. Carlos da Silva Lacaz” para incremento
da área verde da unidade. Ao todo foram disponibilizadas 10 espécies, todas doadas pelo
Parque Escola da Prefeitura de Santo André.
São elas: Pitanga, Uvaia, Cássia, Pau Jacaré,
Urucum, Ipê Amarelo, Canafistula, Araçá, Canudo de Pito e Eritrina. A entrega das mudas
em junho ocorreu em virtude das comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente.
REVISTA MEDABC

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

Central de Convênios ganha sede própria
Depois de 19 anos e 147 edições do jornal Crescendo ABC, cujo alvo é o público
interno da instituição, a Fundação do ABC e
a Faculdade de Medicina do ABC inovaram e
lançaram em julho de 2015 mais um veículo
de comunicação: a Revista MedABC. Trata-se
de publicação com periodicidade mensal e tiragem de 60 mil exemplares, que tem como
objetivo central alcançar o público leigo e passar orientações que favoreçam a prevenção de
doenças, a promoção da saúde e a busca pelo
tratamento e acompanhamento adequados.

Ampliação da sede incluiu anfiteatro

Doação de mudas no Dia do Meio Ambiente
A Diretoria Executiva de Qualidade da
Fundação do ABC, através do Programa Meio
Ambiente e Sustentabilidade, organizou dias
16 e 17 de junho a entrega de 140 mudas de
árvores a funcionários das sedes administrativas da FUABC e da Central de Convênios.
Além disso, outras 10 mudas foram levadas

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

Pavimentação do estacionamento

Adequação da fachada do Biotério

Nova iluminação do campus

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

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

FUNDAÇÃO DE BAURU
Em março de 2015, com pouco mais de seis
meses de criação, a Fundação Estatal Regional
de Saúde - Região de Bauru assinou convênio
de cooperação técnica com a Fundação do

FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE
Em dezembro de 2015, o Programa Meio
Ambiente e Sustentabilidade da FUABC organizou a primeira edição do “Fórum em Saúde
e Sustentabilidade”, cujo objetivo foi dar visibilidade a ações socioambientais relevantes,
assim como promover a discussão de temas
relacionados ao desenvolvimento sustentável,
responsabilidade social, gestão ambiental,

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

Crescimento e
novas parcerias
Receita total saltou de
R$ 1,291 bilhão em 2013 para
R$ 1,9 bilhão em 2015,
com projeção de
R$ 2,1 bilhões em 2016
AMPLIAÇÃO EM MAUÁ

Complexo de Saúde de Mauá

Cooperação com fundação da Região de Bauru
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A Prefeitura de Mauá assinou em 2015
novo contrato com a Fundação ABC para
operacionalização de todos os equipamen-

tos de saúde da cidade. A FUABC foi eleita
vencedora do processo nº8020/2015, referente ao chamamento público do município
para contrato de gestão de apoio técnico para
“execução de atividades de prestação de serviços de saúde em caráter complementar no
âmbito da rede do município”.
A parceria engloba o Hospital de Clínicas
Dr. Radamés Nardini de Mauá, além de 23
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e quatro
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do
município: Vila Assis, Jardim Zaira, MaginiCentro e Barão de Mauá. Também fazem parte
do contrato de gestão o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Serviço
de Atenção Domiciliar (SAD), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Álcool e outras 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, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e
da sede da Secretaria de Saúde de Mauá.
PRONTO ANTENDIMENTO
EM GUARULHOS

UPA São João Lavras
A Fundação do ABC iniciou em 1º de abril
de 2015 a gestão de três unidades de saúde
no município de Guarulhos: Policlínica do
Jardim Maria Dirce, Policlínica do Jardim Paraíso e Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
do Jardim São João Lavras. A futura UPA do
Jardim Cumbica, em fase de construção,
também está contemplada no contrato com
a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde de Guarulhos informou a FUABC em 11 de fevereiro sobre
a concretização da parceria. Em março teve
início o processo de transição, com a implantação da filosofia da Fundação do ABC
nas unidades, organização dos quadros de
funcionários e dos processos de trabalho. A

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

Início do convênio em São Mateus

Hospital Municipal de Osasco
Em abril de 2015, a Fundação do ABC deu
início à gestão do Hospital Municipal Central
de Osasco Antonio Giglio. A parceria inédita
com a Prefeitura marcou a entrada da FUABC
no município, após ser eleita vencedora de
processo seletivo para gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde.
Hoje o HMCO atende, em média, 700 pessoas diariamente e realiza 340 cirurgias por
mês. A unidade de saúde conta com mais de
200 leitos e 700 funcionários diretos vinculados à Fundação do ABC. Trata-se de hospital
geral, sem maternidade, que oferece prontosocorro adulto e infantil – ambos atendendo
à demanda espontânea e à demanda referenciada. O equipamento mantém leitos de
internação em áreas como Clínica Médica,
Clínica Cirúrgica, Ortopedia e Pediatria, além
de contar com Unidade de Terapia Intensiva
adulto e infantil e, desde agosto de 2015,
com Hospital Dia.
REGIÃO DE SÃO MATEUS - SP
Teve início em setembro de 2015 a prestação de serviços da Fundação do ABC na região de São Mateus, na Zona Leste da Capital
paulista. A parceria inédita com a Prefeitura
de São Paulo marcou a entrada da FUABC
no município, após vencer processo seletivo
para “gerenciamento e execução das ações
e serviços de saúde em Unidades de Saúde

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

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

Aprovação pelo Cremesp

Feira de Saúde
Com sede e foro na cidade de Santo André,
a Faculdade de Medicina do ABC foi autorizada a funcionar pelo Decreto Federal N.64.062,
de 5 de fevereiro de 1969 e reconhecida pelo
Decreto Federal N.76.850, de 17 de dezembro
de 1975, publicado no Diário Oficial da União
em 19 de dezembro de 1975. Primeira mantida da Fundação do ABC, a FMABC abriga hoje
9 cursos de graduação na área de Ciências
da Saúde: Medicina, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição,
Gestão em Saúde Ambiental, Tecnologia em
Gestão Hospitalar e Tecnologia em Radiologia. Tem como missão promover o ensino, a
pesquisa, a assistência e a extensão segundo
critérios de excelência acadêmica.
ENTRE AS MELHORES DO ESTADO
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo divulgou no primeiro semestre de 2015 os resultados da edição 2014 do
Exame do Cremesp, realizado com formandos
de Medicina de todo o Estado. Das 30 faculdades que participaram da avaliação, somente 10
obtiveram nota superior a 60 – entre as quais a
Faculdade de Medicina do ABC. Representada
por 104 alunos, a FMABC obteve média 64,78.
Já o conceito médio geral da prova, que engloba o resultado de todas as instituições participantes, foi de 57,52%.
Os alunos da FMABC obtiveram resultado superior à média geral da prova em todas as nove
áreas do conhecimento avaliadas. A conquista
ratificou a seriedade e a excelência com que os
trabalhos são realizados na escola e acompanhou
a nota máxima 5 que o curso de Medicina obteve
em 2014 no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE), do Ministério da Educação.
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BRINQUEDOTECA NA ONCOLOGIA
A partir da parceria entre o curso de Terapia
Ocupacional e a empresa Mattel/Fisher-Price,
crianças com câncer em tratamento no Ambulatório de Oncologia Pediátrica da FMABC
ganharam em 16 de março importante espaço
de lazer: a brinquedoteca. São cerca de 250
brinquedos novos doados pela Mattel/FisherPrice, que atendem à faixa etária de zero a 14
anos e estão à disposição dos pacientes do
ambulatório, além de colaborarem com o projeto “Dia do Brincar” – trabalho realizado via
Comissão de Extensão da FMABC (COMEX)
em Paranapiacaba e Parque Andreense.
FEIRA DE REABILITAÇÃO
O curso de Terapia Ocupacional participou
em abril da 14ª edição da Reatech - Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação,

Inclusão e Acessibilidade. A graduação da
FMABC contou com estande fixo, que destacou os trabalhos realizados no Projeto AdapTO
de Mobiliários Adaptados em PVC. O evento
entre os dias 9 a 12 teve lugar no São Paulo
Expo Exhibition & Convention Center, em São
Paulo, promovido pela Fiera Milano.
SALA DE AMAMENTAÇÃO
O Departamento de Pediatria da FMABC organizou em 6 de agosto reunião comemorativa
pelo “Dia do Pediatra”. O evento teve início com
palestra da consultora da Coordenação Geral
de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do
Ministério da Saúde, Dra. Maria José Guardia
Mattar. Em seguida, todos os convidados seguiram para o Instituto de Hebiatria, onde foi
inaugurada a Sala de Amamentação da FMABC. O espaço beneficia todas as funcionárias,

Parceria para coleta de DNA para exames de paternidade

40º COMUABC

Doação de desfibriladores

Primeiro Cine NEA

Sala de Amamentação

Inauguração da Quimioteca

Mutirão da Alegria

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

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

e medição de pressão arterial, tipagem sanguínea, papanicolau e testes para detecção de sífilis, hepatites B e C. Também houve atendimento
em diversas especialidades médicas, entre as
quais Cardiologia, Endocrinologia, Vascular,
Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Legal, Infectologia, Reumatologia, Neurologia, Psiquiatria, Pneumologia, Clínica Médica,
Nefrologia, Hebiatria, Oncologia, Pediatria, Hematologia, Ortopedia e Acupuntura.

‘EXOESQUELETO’ NO 40º COMUABC
Alunos da Faculdade de Medicina do ABC
organizaram de 10 a 15 de agosto a 40ª edição
do Comuabc - Congresso Médico Universitário do ABC, considerado o maior do gênero
no país. A solenidade de abertura reuniu autoridades regionais em coquetel no Centro de
Pesquisas CEPES, no campus universitário,
e foi marcada por palestra do médico e professor dos departamentos de Neurobiologia,
Engenharia Biomédica e Psicologia da Duke
University (EUA), Dr. Miguel Nicolelis. Considerado um dos maiores cientistas do mundo,
Nicolelis é o responsável pelo projeto ‘Walk
Again’ (Andar de Novo), cujo exoesqueleto
foi apresentado durante a abertura da Copa do
Mundo de futebol no Brasil, em 2014.
PERÍCIAS DE DNA NO ABC
A Casa da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Santo André foi
palco em 14 de agosto do lançamento da 14ª
Unidade de Descentralização das Perícias de
Vínculo Genético, do Instituto de Medicina
Social e Criminologia de São Paulo (IMESC) –
entidade vinculada à Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania do Governo do Estado de
São Paulo. Instalada na Faculdade de Medicina
do ABC, a nova unidade começou a atender
em 2 outubro, com objetivo beneficiar toda a

FEIRA DE SAÚDE
Estudantes da FMABC organizaram em 22
de agosto a 12ª edição da Feira de Saúde –
evento que orienta e faz atendimento gratuito à
população com exames, consultas e palestras
educativas. A ação das 9h às 17h teve lugar na
Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Guiomar, em Santo André, e recebeu cerca de 700
pessoas. Entre os atendimentos disponíveis estiveram exames de glicemia capilar (diabetes)

DOAÇÃO DE DESFIBRILADORES
Multinacional especializada em inovação
tecnológica para a área da saúde, a empresa CMOS Drake doou em 9 de setembro três
equipamentos de ponta à Faculdade de Me-
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dicina do ABC, cujo valor total soma aproximadamente R$ 100 mil. Foram dois desfibriladores – um para a disciplina de Cardiologia
e outro para a Associação Atlética Acadêmica
– e um cardioversor para a Oncologia, com
funções de desfibrilação, eletrocardiografia e
oximetria de pulso.
FESTA DO CANECO
Os alunos da FMABC foram os campeões
gerais da Intermed 2015 – competição esportiva realizada entre 5 e 12 de setembro na cidade de Taquaritinga, no interior de São Paulo.
O título inédito conquistado na 49ª edição do
torneio foi comemorado em 19 de setembro
no campus universitário, na “Festa do Caneco”, que recebeu mais de 1.000 pessoas entre
atletas, alunos, ex-alunos e corpo docente, entre outros convidados.
MUTIRÃO DA ALEGRIA
Iniciativa pioneira de humanização desenvolvida por alunos de Medicina da FMABC, a
ONG Sorrir é Viver organizou em 23 de outubro
a 5ª edição do “Mutirão da Alegria” – evento
em comemoração ao Dia do Médico, que visa
aumentar o alcance de ação da entidade e impactar positivamente ambientes assistenciais.
Vestidos de palhaços, contando histórias ou
tocando instrumentos musicais, cerca de 200
estudantes percorreram as ruas de Santo André
em carro de som, com três paradas realizadas: a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE), o Centro Hospitalar Municipal (CHM) e
o ambulatório de especialidades da FMABC.
INAUGURAÇÃO DA ‘QUIMIOTECA’
As crianças atendidas no Ambulatório de
Oncologia Pediátrica ganharam em 28 de outubro espaço moderno e ousado, que torna a
assistência mais humanizada tanto para os pacientes quanto para os acompanhantes. A antiga sala de quimioterapia deu lugar à Quimioteca. Trata-se de local com novas poltronas para
quimioterapia com tablets individuais, sistema
de ar-condicionado e piso especial que previne contaminações, entre outras novidades.
O projeto orçado em aproximadamente R$
100 mil foi desenvolvido voluntariamente pela
designer de interiores Maximira Durigan. Grande parte do investimento necessário para viabilizar a Quimioteca – R$ 92 mil – foi arrecadada
por um grupo de empresários da região do ABC,
que realiza anualmente o Arraiá dos Amigos Solidários. Além do empresariado, a Quimioteca
contou com investimento e apoio da Associação de Voluntárias para o Combate ao Câncer
do ABC (AVCC) e do Colégio Piaget.
CAMPANHA SOBRE ‘FOTOPROTEÇÃO’
O curso de Farmácia, com apoio dos alunos membros da Liga de Assistência Farmacêutica, participou entre 24 e 26 de novem12

Prêmio ‘Palmas para o Bem’

Brinquedoteca na Oncopediatria

Curso de Farmácia faz campanha sobre ‘Fotoproteção’

14ª edição da Reatech

Vitória na Intermed 2015

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

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

TRAGÉDIA EM MARIANA (MG)
O Núcleo Especializado em Aprendizagem
(NEA) organizou na noite de 25 de novembro
a primeira edição do “Cine NEA”. Trata-se de
atividade programada inicialmente para 2016,
cujo piloto foi antecipado com intuito de arrecadar doações de leite em pó em favor das
famílias atingidas pela tragédia ambiental na
região de Mariana, em Minas Gerais (MG). O
“Cine NEA - SOS Mariana” conseguiu angariar
100 quilos de leite em pó, que foi o “ingresso”
para assistir ao filme “O Segredo”, cujo tema
central é a dislexia.
PALMAS PARA O BEM
Docentes da FMABC, as doutoras Odete
Miranda e Registila Beltrame receberam em 2

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

Central de Convênios

Central ganha sede própria

Treinamento da CIPA
Criada em 2007 para prestar serviços relacionados a necessidades específicas em
saúde, a Central de Convênios (CC) é hoje a
maior unidade da Fundação do ABC. Conta
com cerca de 9.000 funcionários diretos e atua
por meio de contratos de gestão e convênios
junto ao Governo do Estado (maternidades de
Caieiras e de Interlagos) e às prefeituras de
Santo André, São Bernardo, São Caetano, Rio
Grande da Serra, São Paulo (Região de São
Mateus), Franco da Rocha, Mogi das Cruzes,
Guarulhos e Santos.
Os colaboradores atuam tanto na assistência à saúde da população quanto nas áreas
administrativas e de serviços gerais de UPAs
(Unidades de Pronto Atendimento), UBSs
(Unidades Básicas de Saúde), PID (Programa
de Internação Domiciliar), CAPS (Centro de
Atenção Psicossocial), Programa de Saúde
da Família e SAMU (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência), entre outros.
A Central de Convênios é responsável por
quase metade do orçamento total da FUABC.
São cerca de 40 planos de trabalho e centenas
de unidades de saúde atendidas.
NOVAS PARCERIAS
Em 2015, a Central de Convênios passou
a gerenciar três novos contratos da Fundação
do ABC. Em 1º de abril teve início convênio
com a Prefeitura de Guarulhos, que contempla
a gestão de três unidades: Policlínica Jardim
Maria Dirce, Policlínica Jardim Paraíso e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim São
João Lavras. Já em setembro teve início parceria inédita com a Prefeitura de São Paulo. Com
foco na Atenção Básica, o trabalho abrange 32
unidades na região de São Mateus, localizadas

em 19 endereços – algumas funcionam de
forma conjugada.
Por fim, em 24 de outubro, Prefeitura de
Mogi das Cruzes e FUABC entregaram a primeira Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas do
município, a UPA Rodeio. O equipamento tem
capacidade para realizar até 6 mil atendimentos
por mês e funciona como um grande prontosocorro, com equipamentos de ponta, medicamentos e profissionais especializados.
SEDE PRÓPRIA
Maior unidade da Fundação do ABC, a
Central de Convênios ganhou espaço próprio
em 2015. O piso térreo do prédio administrativo da FUABC, antes destinado somente ao
estacionamento, foi totalmente reformado e
tornou-se, em meados de março, sede administrativa para a Central de Convênios.
Antes disso, a CC ocupava área de aproximadamente 150 m2 no primeiro andar da
FUABC e outros 150 m2 no prédio administrativo da Faculdade de Medicina do ABC, onde
ficava o setor de Recursos Humanos. Com a

construção do novo andar térreo, funcionários
dos dois prédios foram acomodados em espaço único de 1.300 m2, que conta com total de
10 salas, além de copa, anfiteatro para treinamentos com capacidade para acomodar até 50
pessoas e espaços reservados para reuniões
e entrevistas. Criado segundo concepção moderna, com ilhas de trabalho que integram setores e aproximam colaboradores de diferentes
áreas, o piso térreo tem capacidade para até
140 postos de trabalho.
TREINAMENTO DA CIPA
O Serviço Especializado de Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação
do ABC realizou de 22 a 26 de junho curso de
formação para os novos cipeiros da Central de
Convênios. Ao todo foram destacados 42 membros para a gestão 2015/2016 da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), sendo
21 eleitos pelos funcionários e 21 indicados
pelo empregador. O treinamento para a Central
de Convênios teve lugar Anfiteatro Natália Podboy, no campus universitário da FMABC.
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Complexo Hospitalar de São Bernardo

CAISM-SBC faz 25 anos

Capacitação no HPSC
O Complexo Hospitalar de São Bernardo é
composto pelo Hospital Anchieta (HA), Hospital Municipal Universitário (HMU), Hospital
de Clínicas Municipal José Alencar (HC) e
Hospital e Pronto-Socorro Central (HPSC). Em
2015, as unidades contabilizaram mais de 1,3
milhão de consultas e atendimentos, mais de
3 milhões de exames e procedimentos, assim
como 11.445 cirurgias.
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
O Hospital Anchieta e o Hospital de Clínicas Municipal (HC) começaram a receber
alunos da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, pós-graduação lato sensu
promovida pela Faculdade de Medicina do
ABC (FMABC). Desde o início de 2015, as
unidades passaram a cenário de prática para
os profissionais de enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e terapia ocupacional que
integram o programa.
CANTINHO DA AMAMENTAÇÃO
O Hospital Municipal Universitário (HMU),
que integra a rede municipal de São Bernardo,
inaugurou em 3 de agosto o Cantinho da Amamentação. O espaço é destinado às trabalhadoras
do hospital que desejam alimentar seus filhos
durante o expediente, e também pode ser usado por pacientes e acompanhantes que desejam
amamentar em local reservado e com conforto.
O recanto, localizado na Casa da Gestante,
Bebê e Puérpera, foi apresentado oficialmente durante a abertura da Semana Mundial da
Amamentação no HMU, quando o hospital
promoveu série de atividades para incentivar
o aleitamento materno entre as colaboradoras
e pacientes da unidade. Oficinas e rodas de
14

conversa que tratam sobre os inúmeros benefícios da prática tanto para a mãe quanto para o
recém-nascido estiveram na programação.
ACOLHIMENTO NO HPSC
A equipe de recepção do Hospital e ProntoSocorro Central (HPSC) se destacou pelo bom
atendimento prestado aos usuários. Pacientes
começaram a procurar espontaneamente o SOU
(Soluções e Orientação ao Usuário) para registrar elogios sobre o acolhimento recebido. O
bom desempenho é fruto de uma série de ações
implementadas pelo HPSC para qualificar o trabalho dos profissionais que compõem a linha
de frente da unidade. Curso de capacitação de
seis meses ofertado à equipe foi fundamental
para melhorar os processos de trabalho.

CUIDADOS PALIATIVOS
O Hospital Anchieta deu início ao serviço
de cuidados paliativos para pacientes com
câncer. O objetivo é garantir qualidade de
vida aos usuários que estão na fase avançada da doença, e também aos que enfrentam
efeitos colaterais severos durante a terapia. A
assistência multiprofissional inclui o controle
dos sintomas físicos, psicológicos e sociais
e também se estende à família.
CONTRA O CÂNCER BUCAL
Com objetivo de diagnosticar casos de
câncer bucal em estágios iniciais e levar informações sobre a doença para a população,
a Prefeitura de São Bernardo, com apoio da
Faculdade de Medicina do ABC, organizou de

Acolhimento na recepção do Hospital e Pronto-Socorro Central

23 a 27 de novembro a 8ª edição da campanha Abra a Boca para a Saúde. A ação,
realizada anualmente no Poupatempo, pela
primeira vez ocorreu também na Rede Fácil
do Paço Municipal.
FORMAÇÃO AVANÇADA
Médicos e enfermeiros do Hospital e
Pronto-Socorro Central (HPSC) e das UPAs
(Unidades de Pronto Atendimento) passaram por capacitação em cursos avançados
de atendimento a urgências e emergências,
com certificação internacional. O objetivo foi
melhorar e padronizar a assistência, além de
diminuir os indicadores de morbimortalidade. A iniciativa foi da Secretaria da Saúde, em
parceria com o Ministério da Saúde.
AMPLIAÇÃO EM CARDIOLOGIA
Em 2015, o Hospital de Clínicas Municipal ampliou a atenção em cardiologia e começou a realizar cirurgias na especialidade.
Revascularizações do miocárdio (ponte de
safena) e implante e troca de marcapasso estão entre os procedimentos mais comuns. As
cirurgias cardíacas antes eram realizadas pelo
Hospital Anchieta, unidade que vem se dedicando cada vez mais à atenção aos pacientes
oncológicos. Com a mudança, o HC ampliou
o serviço no município, tornando-se referência em cardiologia. O hospital já ofertava
serviços em hemodinâmica (angioplastias e
cateterismos) para situações de urgência.
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Também em 2015, o HC-SBC passou a
disponibilizar o serviço de ressonância magnética. O moderno equipamento foi entregue
em março, integrando o parque de diagnóstico por imagem da unidade. Em média, podem ser realizados cerca de 300 procedimentos por mês. O hospital investiu R$ 5 milhões
na implementação do serviço, recurso obtido
junto ao Ministério da Saúde e utilizado na
compra do aparelho e infraestrutura necessária ao seu funcionamento – como blindagem
magnética e acústica da sala.
CAISM 25 ANOS
Braço do HMU, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher de São Bernardo
(CAISM-SBC) completou 25 anos de atividade em 2015 com a marca de 100 mil
pacientes beneficiadas e incorporando novo
recurso tecnológico para o tratamento e reabilitação das usuárias. Mulheres que necessitam de fisioterapia para voltar a realizar as
atividades básicas do dia a dia têm agora no
videogame Wii um importante aliado. O equipamento está disponível para uso e beneficia,
principalmente, as pacientes atendidas pelos
ambulatórios de mastologia, uroginecologia
e climatério.

Cantinho da Amamentação

‘Abra a Boca para a Saúde’

Videogame na fisioterapia

Cuidados paliativos

NOVEMBRO AZUL
Em 28 de novembro, as 34 Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) de São Bernardo
estiveram abertas das 8h às 17h exclusivamente para marcar o Novembro Azul. Todos
que compareceram foram convidados a
aferir a pressão arterial e a realizar exame
de glicemia para diagnóstico de diabetes.
Também receberam orientações sobre questões como tabagismo e alcoolismo e foram
estimulados a fazer o exame para detecção
do câncer de próstata.
MAIS CONSULTAS UROLÓGICAS
A Secretaria de Saúde de São Bernardo
ampliou o atendimento em urologia realizado pelo ambulatório do Hospital Anchieta.
A unidade passou a ofertar maior número
de novas consultas – de 160 para 220 por
mês –, destinadas à identificação de casos
que precisam dos cuidados da especialidade.

Também inaugurou serviço inédito no município, para pacientes com problemas relacionados à sexualidade. Trata-se do ambulatório
de andrologia, que começou a atender em
julho. O foco são pacientes com problemas
de ereção, ejaculação precoce e queda das
taxas do hormônio masculino.
PAVAS COMPLETA 15 ANOS
O Programa de Atenção à Violência e Abuso Sexual (Pavas) de São Bernardo completou
15 anos de existência e se consolidou como
referência no acolhimento às vítimas desse
tipo de crime. Pioneiro na região do ABC, o
serviço vem sendo usado como modelo para
a implementação de programas similares em
outras cidades brasileiras. Também qualifica
profissionais da saúde e de outras iniciativas
assistenciais para oferecer atenção humanizada em situações de vulnerabilidade. Os
atendimentos são feitos no Centro de Atenção
Integral à Saúde da Mulher.
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Complexo Hospitalar de São Caetano do Sul

Controle de acesso

Mutirão no ‘Outubro Rosa’
O Complexo Hospitalar Municipal de São
Caetano do Sul está sob gestão da Fundação
do ABC e contempla seis unidades: Hospital
Infantil e Maternidade Márcia Braido, Hospital Maria Braido, Hospital de Emergências
Albert Sabin, Hospital São Caetano, Hospital
Euryclides de Jesus Zerbini e Complexo Municipal de Saúde.
FILA ZERO
Com objetivo de zerar as consultas de pacientes em espera de todas as especialidades
médicas na rede municipal de saúde, a Prefeitura de São Caetano do Sul lançou em 7 de
maio o Programa Fila Zero, que funciona em
duas vertentes: Mutirões da Saúde e Saúde
em Movimento.
Ao longo de 2015 foram sete edições, que
totalizaram mais de 15 mil pacientes beneficiados. Com sede no Hospital São Caetano,
constaram entre as especialidades oferecidas
em demanda espontânea Clínica Geral, Fisioterapia, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia,
Gastroenterologia, Odontologia, Oftalmologia, Ortopedia, Sexologia, Urologia e Vascular. Já as consultas pré-agendadas abrangem
Cardiologia, Cardiologia Pré-operatório, Dermatologia, Endocrinologia, Fonoaudiologia,
Hematologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Psicologia, Psiquiatria e Reumatologia.

especialidades médicas (demanda espontânea e pré-agendamento). Com agenda aberta
de sexólogos e urologistas, os homens sulsancaetanenses deixaram o preconceito de
lado e optaram pelo bem-estar. Ao todo,
foram promovidos 426 exames de prevenção
ao câncer de próstata. Também houve Espaço
Educativo, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por
Imagem (Fidi), com minipalestras para esclarecer questões do universo masculino sobre
para que serve a próstata, quais as principais
doenças, exames e tratamentos.
CONTRA O GLAUCOMA
A Secretaria de Saúde de São Caetano
promoveu em 19 de março, na Unidade de
Saúde Oftalmológica Dr. Jaime Tavares, um
dia totalmente dedicado à orientação de

moradores contra o glaucoma. A atividade
contou com café da manhã e distribuição de
materiais informativos.
CONTROLE DE ACESSO
Em mais uma iniciativa buscando o bemestar da população, São Caetano aprimorou o
controle de acesso de todo o Complexo Hospitalar Municipal. A modernização do sistema
visou garantir o conforto e a segurança dos
pacientes. A novidade foi a confecção de um
adesivo para cada acompanhante ou visitante
do complexo, que se soma ao crachá de identificação. Nele constam a data e o horário da
chegada da pessoa à recepção. Além disso, o
adesivo é marcado com a cor correspondente
ao andar a ser visitado – nome e documentos
pessoais também são solicitados para cadastro informatizado.

SAÚDE DO HOMEM
Contra o câncer de próstata, foi realizado em São Caetano o Mutirão da Saúde do
Homem em alusão à campanha ‘Novembro
Azul’. Foi a sétima edição do Programa Fila
Zero, que atendeu 2,5 mil moradores em 22
Início do programa “Terceiro Turno”
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CARRETA DE MAMOGRAFIA
São Caetano recebeu em 2015 a carreta
itinerante do Programa Mulheres de Peito,
da Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo. O veículo realiza exames preventivos ao câncer de mama e ficou estacionado em frente ao Teatro Santos Dumont. A
carreta conta com salas para mamógrafo e
para tratamento de imagem de radiografia
computadorizada, com capacidade diária de
atendimento de até 50 pacientes.
SIPAT SÃO CAETANO
O Serviço Especializado de Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação
do ABC e a Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) do Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano organizaram
de 10 a 14 de agosto a segunda edição da
SIPAT - Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho. Voltado à orientação
sobre prevenção de doenças ocupacionais e
acidentes de trabalho, o evento na Associação Paulista de Medicina de São Caetano recebeu ao longo da semana 440 funcionários
do complexo, que puderam participar de 20
palestras – sendo 4 por dia.

Carreta do Programa Mulheres de Peito

TERCEIRO TURNO
Teve início em 2015 o Programa Terceiro Turno da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Caetano, que amplia o horário
de funcionamento de Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) até às 23h. Dentro do novo
conceito de gestão da municipalidade, a
iniciativa integra o eixo estratégico Saudável e Ativa. Em julho, a primeira unidade a
receber o Programa foi a UBS Nair Spina
Benedicts. Em setembro, o segundo equipamento contemplado foi o Centro Policlínico
Gentil Rstom.
OUTUBRO ROSA
Mais de 3 mil moradoras foram atendidas
em 22 especialidades médicas no Mutirão
da Saúde da Mulher em alusão ao ‘Outubro
Rosa’ e sexta edição mensal do Programa
Fila Zero, da Prefeitura de São Caetano. A
ação ocorreu em 17 de outubro no Hospital São Caetano, com objetivo de trabalhar
a prevenção dos diversos tipos de cânceres
femininos.
Atuaram no Outubro Rosa mais de 40
médicos, com o apoio de especialistas,
auxiliares e técnicos do Instituto Paulista
de Enfermagem. Foram oferecidas aferições de pressão arterial e glicemia. A
Ouvidoria da Saúde e as Unidades Móveis
de Odontologia e de Oftalmologia do Saúde em Movimento, vertente do Fila Zero,
também estiveram no evento, prestando
consultas, exames e triagens.

Programa Fila Zero

Orientação sobre glaucoma

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
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11.408
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17.712
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88.178
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Hospital Estadual Mário Covas

Cirurgia para troca de sexo

14º aniversário do HEMC
Maior unidade hospitalar do Grande ABC, o
Hospital Estadual Mário Covas de Santo André
conta com mais de 300 leitos, 13 salas cirúrgicas e 1.800 colaboradores. Hospital-escola
da Faculdade de Medicina do ABC, a unidade
ocupa lugar de destaque no sistema público
de Saúde da região do ABC pela estrutura, volume de atendimento e foco na assistência de
alta complexidade.
TROCA DE SEXO
Em 2015, o Hospital Estadual Mário Covas
foi definido pela Secretaria de Estado da Saúde como centro referenciado para realização de
cirurgias de troca de sexo. Conhecido tecnicamente como redesignação sexual, o procedimento é destinado à população transgênero
atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A primeira intervenção na unidade ocorreu em
6 de maio. Os trabalhos são coordenados pela
disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC, em conjunto com o Centro de
Referência e Treinamento DST/AIDS-SP.
AMIGO DO MEIO AMBIENTE
O HEMC recebeu três menções honrosas
do Prêmio Amigo do Meio Ambiente – iniciativa da Secretaria da Saúde do Estado de São
Paulo, que em 2015 chegou à oitava edição. A
entrega da premiação ocorreu dias 1º e 2 de
setembro, no Hospital Sírio Libanês.
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
Conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos e incentivar a postura
proativa dos familiares foi o objetivo do “Setembro Verde” – mês da doação de órgãos.
A fim de contribuir nesse esforço, o HEMC
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ao 14º aniversário do Hospital Estadual Mário
Covas. O vereador Carlos Ferreira (PDT) presidiu a sessão, compondo a mesa diretora ao
lado do superintendente do HEMC, Dr. Desiré
Carlos Callegari, entre outras autoridades.
‘Amigo do Meio Ambiente’
esteve empenhado na divulgação do “Setembro Verde” para as cerca de 5 mil pessoas que
circulam pela instituição todos os dias.
NOVOS LEITOS DE UTI
O HEMC ganhou em 2015 mais 10 leitos de
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para internação de adultos. O investimento da Secretaria de
Estado da Saúde foi de R$ 3 milhões e também
contemplou o setor de emergência, no terceiro
andar, que foi modernizado e recebeu sistema
de climatização e ar-condicionado – que até então não estava disponível no espaço.
14º ANIVERSÁRIO
A Câmara de Santo André promoveu em 18
de novembro sessão solene em comemoração

MOSTRA DE ARTES
Profissionais da Psiquiatria, Enfermagem e
Terapia Ocupacional do Hospital Estadual Mário
Covas promoveram em 26 de novembro a “VII
Mostra de Artes - Expressão de Potencialidades
Humanas”. Composta por trabalhos de pacientes da Clínica Psiquiátrica do HEMC, a atividade
contou com programação cultural e atividades
para integração de pacientes e familiares.
ORQUESTRA SINFÔNICA
Em 9 de dezembro, a Orquestra Sinfônica
de Santo André (OSSA) se apresentou no Hospital Estadual Mário Covas. A iniciativa inédita
encerrou a temporada de concertos do Conversando sobre Música, programa pelo qual
maestro e público interagem sobre o universo
da música instrumental.
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Ambulatório Médico de Especialidades de Mauá

Gerenciamento de resíduos

Unidade é referência regional
O Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) de Mauá é referência para atendimento
médico de média complexidade à população
da microrregião do Grande ABC composta
pelos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra, além de também atender aos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.
O equipamento da Secretaria de Estado da
Saúde funciona em prédio com dois pavimentos e um anexo operacional, totalizando 3.200
metros quadrados de área construída. A unidade conta com 17 consultórios médicos e 4
não médicos, 2 salas de curativo, laboratório
clínico, 6 salas de espera, sala de observação,
4 salas de exames de métodos diagnósticos,
posto de enfermagem e Central de Material e
Esterilização (CME), entre outros espaços.
Localizado na região central de Mauá, o
AME tem fácil acesso via transporte público
viário ou trem, com várias estações de embarque e desembarque nas proximidades.
O quadro de especialidades médicas do AME
Mauá conta com as áreas de alergologia, neurologia, cardiologia, oftalmologia, dermatologia,
ortopedia, endocrinologia, urologia, gastroclínica
e nefrologia. As áreas não médicas atendidas são
enfermagem, psicologia e fisioterapia. A unidade
também realiza pequenas cirurgias ambulatoriais,
assim como exames de diagnóstico e terapia, entre os quais endoscopia, ecodopplercardiograma,
eletrocardiograma, eletroneuromiografia, teste
ergométrico, holter, MAPA, eletroencefalografia,
urodinâmica, ultrassonografia simples e com doppler, tomografia de coerência óptica, retinografia, topografia, microscopia especular de córnea,
angiofluoresceinografia, biometria e campimetria
computadorizada.

BIOSSEGURANÇA
Os colaboradores do Ambulatório Médico
de Especialidades de Mauá participaram entre
15 e 26 de junho de ciclo de palestras sobre
biossegurança. A iniciativa é do Programa de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da Fundação do ABC, por meio do Serviço Especializado
de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT),
que utiliza bibliografia baseada nas normatizações da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério do Trabalho e
Emprego (Norma Regulamentadora nº 32).
O treinamento ocorreu nas próprias instalações do AME Mauá e destacou temas
como “Proteção Respiratória contra Agentes
Biológicos” e “Prevenção de Acidentes com
Materiais Perfurocortantes”.
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
De 18 a 29 de maio, o tema em destaque no AME Mauá foi “Gerenciamento de
Resíduos”. O treinamento teve por objetivo
minimizar a geração de resíduos e capacitar
os colaboradores para o manejo seguro e efi-

Palestras sobre biossegurança
ciente, visando à proteção dos trabalhadores,
preservação da saúde, dos recursos naturais
e do meio ambiente.
Segundo a Comissão de Gerenciamento
de Resíduos do AME Mauá – responsável
pela capacitação –, a gestão dos resíduos
hospitalares deve ser bastante cautelosa e
detalhada, pois representa grande risco para
a saúde humana e para o meio ambiente caso
seja feita de maneira incorreta.

-

46.803

53.064

61.632

58.986

-

82.875

66.072

130.250

116.486

-

1.266

1.362

2.491

3.267

-

-

-

-

-

-

6.381

7.153

9.078

9.646

19

Ambulatório Médico de Especialidades de Praia Grande

Unidade é gerida pela FUABC desde 2009

Referência para média complexidade
Inaugurado em agosto de 2009 pelo
Governo do Estado, o AME - Ambulatório
Médico de Especialidades de Praia Grande
está sob gestão da Fundação do ABC desde
o primeiro dia de funcionamento. Instalada
na Vila Mirim, a unidade é referência em
serviços de média complexidade para sete
municípios no Litoral Sul, beneficiando cerca de 1 milhão de moradores.
O AME-PG realiza anualmente diversos
treinamentos, capacitações e atividades de
integração direcionadas aos funcionários.
Trata-se de esforço coletivo, cujo objetivo é
o aprimoramento profissional permanente e a
manutenção do clima organizacional favorável, que refletem diretamente na melhoria do
atendimento aos usuários.
A unidade em Praia Grande conta com
mais de 20 especialidades à disposição da
população e cerca de 20 tipos de exames,
além de pequenas cirurgias. Também oferece
serviço ambulatorial composto por primeira
consulta, interconsulta, retornos, procedimentos terapêuticos não médicos, cirurgias
ambulatoriais e SADT - Serviço de Apoio
Diagnóstico e Terapêutico interno e externo.
Os AMEs foram instituídos pelo Estado em
2007 com objetivo de agilizar o atendimento,
concentrando em um único dia consultas,
exames e retorno com o médico. Quando há
necessidade de tratamento especializado, o
paciente é encaminhado na mesma data.
Em 2015, o Ambulatório Médico de Especialidades de Praia Grande realizou mais
de 115 mil consultas e atendimentos, além
de 271,6 mil exames e procedimentos e
4.683 cirurgias.
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CAMPANHA CARDIOVASCULAR
O AME-PG organizou em setembro a
“Campanha de Combate às Doenças Cardiovasculares”. Iniciativa da Diretoria Técnica,
Equipe de Enfermagem e Educação Continuada, a ação buscou orientar e conscientizar os
funcionários da unidade sobre a importância
da prevenção e os principais cuidados com
os fatores de risco.
Segundo a Organização Mundial da Saúde,
as doenças cardiovasculares figuram entre as
principais causas de óbito no mundo. O Brasil atualmente é um dos campeões de morte
cardiovascular – e mais de 25% dessas mortes ocorrem em indivíduos de meia-idade, no
auge da idade produtiva para o país.
Em vista deste cenário alarmante, o AME
Praia Grande mobilizou seus colaboradores,
distribuiu panfletos informativos e procurou
abordar de forma simples e objetiva as principais doenças cardiovasculares e a necessidade da adoção de hábitos de vida saudáveis,
como alimentação balanceada, prática de atividades físicas regulares, controle da pressão

arterial, diabetes e do colesterol, além ficar
longe do cigarro e evitar bebidas alcoólicas
em excesso.
“A iniciativa foi um sucesso e trouxe
grande incentivo aos nossos colaboradores.
A conclusão de toda a equipe é que pequenos gestos podem gerar grandes resultados”,
resume o superintendente do AME Praia
Grande, Cassio Lopes, que solicitou a confecção de banners com o conteúdo da campanha para colocação nas salas de espera
da unidade, a fim de expandir o trabalho de
conscientização e atingir também pacientes
e acompanhantes.

Campanha cardiovascular
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Ambulatório Médico de Especialidades de Santo André

Atendimento humanizado

Unidade conta com exames de ponta
Gerido pela Fundação do ABC desde a
inauguração em 2010, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André
oferece 17 especialidades, 22 tipos de exames e Hospital-Dia para cirurgias de baixa
e média complexidade. O centro cirúrgico
ocupa todo o quarto andar, reunindo três
salas de cirurgia, duas salas de observação
(masculino e feminino) com seis leitos cada
e sala de observação rápida para procedimentos oftalmológicos, além da CME (Central de Materiais e Esterilização).
Ao todo são 19 consultórios e mais de
26 salas de apoio para o atendimento de
especialidades como cardiologia, ortopedia, mastologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologia, endocrinologia,
dermatologia, anestesiologia, gastroenterologia, proctologia e urologia, além das
áreas de cirurgia vascular, cirurgia geral e
cirurgia plástica.
Outro destaque da unidade é o Centro
de Reabilitação para atendimentos em fisioterapia e nutrição. O equipamento de
saúde também conta com salas de coleta
para exames laboratoriais e realiza exames
de tomografia, raio-x, mamografia, densitometria óssea, prova de função pulmonar,
ultrassonografia, colposcopia, colonoscopia, endoscopia, audiometria, eletroencefalograma, ecodopplercardiograma/
vascular, mapa, holter, teste ergométrico,
nasofibroscopia, retinografia, paquimetria,
topografia e biometria.
Instalado em área de 5,2 mil metros
quadrados, o prédio de 6 pavimentos –
sendo o térreo e mais cinco andares – está
localizado na Vila Luzita e foi cedido pela

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

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

KIDS DAY
O Ambulatório Médico de Especialidades
de Santo André organizou em 9 de outubro o
evento “Kids Day: Hoje eu vou trabalhar com
você”. A ação em comemoração ao Dia das
Crianças teve como proposta abrir as portas
da unidade para filhos de colaboradores, na
faixa etária de 5 a 14 anos, permitindo que
conhecessem as instalações, a rotina profissional e os colegas de trabalho dos pais,
além de poderem ajudar em tarefas preparadas para a visita.
Entre os objetivos da iniciativa estiveram

Kids Day
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Complexo de Saúde Irmã Dulce

Mortalidade infantil cai em PG

Teste do Pezinho
Composto pelo Hospital Municipal Irmã
Dulce, Pronto-Socorro Central e Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) Dr. Charles Antunes
Bechara, o Complexo de Saúde Irmã Dulce de
Praia Grande respondeu em 2015 pela realização de mais de 425 mil consultas e atendimentos, 535 mil exames e procedimentos,
além de 4.722 cirurgias e 9.940 internações.
NÚMEROS E CRESCIMENTO
O Hospital Municipal Irmã Dulce registrou
grande movimento em 2015, especialmente
para cirurgias, internações, partos e exames.
Dados do Serviço de Arquivo Médico e Estatísticas (SAME) da unidade apontam 9.940
internações no ano, sendo a maioria nas especialidades de Obstetrícia e Ortopedia. As
mesmas áreas se destacaram entre as 4.722
cirurgias realizadas em 2015.
Apontado como uma das principais referências de serviços de saúde para a população da Baixada Santista, em 2014, o Complexo de Saúde Irmã Dulce foi responsável
por quase 50% da demanda da região para os
serviços regulados pela Central de Vagas do
Estado. Em 2015, o levantamento aponta que

o quadro praticamente acompanhou a mesma
tendência do ano anterior.
A ocupação de leitos hospitalares para gestantes em 2015 foi responsável por quase 30%
das internações, seguida pelos casos de traumatismos e fraturas, que consumiram em torno de
15% dos leitos. Das 9.940 internações, 2.785
foram para a especialidade de Obstetrícia e 1.464
para atendimentos de Ortopedia e Traumatologia.
As cirurgias emergenciais e eletivas também registraram números expressivos. Dos
4.722 procedimentos cirúrgicos realizados em
2015 no hospital municipal, 1.559 foram eletivos. Foram 3.163 cirurgias emergenciais, o
que representou quase 67% do total. Os atendimentos incluem pacientes de Praia Grande e
de outros municípios da região.
O Hospital Municipal Irmã Dulce conta com
219 leitos, sendo 84 regulados pelo Estado e
135 de responsabilidade do município. A UPA
realizou 174.347 atendimentos durante 2015
nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria e Bucomaxilo. O PS Central registrou
234.868 atendimentos nas especialidades de
Clínica Médica, Cirurgia Geral, Gineco/Obstetrícia, Ortopedia/Trauma e Bucomaxilo. O

Refeitório varia cardápio dos funcionários
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Ambulatório de Especialidades Cirúrgicas do
hospital fechou o ano com 16.030 atendimentos. Na Maternidade do Irmã Dulce ocorreram
2.948 partos – 65% partos normais.
TESTE DO PEZINHO
Realizada em todos os bebês nascidos na
Maternidade do Hospital Municipal Irmã Dulce
de Praia Grande, a Triagem Neonatal – mais
conhecida como Teste do Pezinho – foi tema
de atualização ministrada pelo enfermeiro
Thiago Santos Rosário, da APAE (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São
Paulo. A capacitação técnica ocorreu dias 27
e 28 de janeiro, em dois horários, envolvendo profissionais do hospital responsáveis pela
coleta do exame.
OFICINA DE ARTESANATO
Pacientes do Hospital Municipal Irmã
Dulce e seus familiares tiveram experiência
diferente em 19 de março. Em parceria com
voluntárias, a unidade promoveu oficina de
artesanato. O tema central das atividades foi
a Páscoa e outras iniciativas desse tipo ocorreram ao longo de 2015. O principal objetivo
da oficina foi proporcionar momentos de descontração aos usuários, com envolvimento da
equipe multidisciplinar.
CARDÁPIO VARIADO
O refeitório do Hospital Municipal Irmã Dulce inovou seu cardápio, oferecendo comidas típicas de diferentes países e culturas para acompanhantes e funcionários. A cada dois meses, a
Unidade de Nutrição e Dietética do hospital disponibiliza um novo menu, que além de todos os
ingredientes característicos, também traz músi-

ca e decoração com temas pertinentes. Receitas
portuguesas, por exemplo, foram as primeiras a
serem utilizadas, em 9 de abril.
RESPIRAÇÃO EM PREMATUROS
Profissionais que atuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e UTI Pediátrica
do Hospital Irmã Dulce participaram em 7 de
abril de videoconferência sobre procedimentos
que corrigem anormalidades que acometem
o aparelho respiratório em recém-nascidos,
principalmente prematuros. A Ventilação de
Alta Frequência Oscilatória (VAFO) visa estabilizar a respiração de bebês frequentemente
diagnosticados com Síndrome do Desconforto
Respiratório Agudo (SDRA) em quadro inicial
mais frágil. A técnica é fundamental para resgatar a qualidade pulmonar em bebês que nasceram antes do período gestacional ideal.
ESPAÇO DE CONFORTO
Foi inaugurado em 11 de agosto, no Complexo de Saúde Irmã Dulce de Praia Grande,
um local para entretenimento e conforto de
funcionários, que recebeu o nome “Espaço
Carminha”. As novas dependências são utilizadas pelas equipes nos intervalos de refeições e em plantões do Hospital Municipal e do
Pronto-Socorro Central. Salas de TV, internet,
café, biblioteca e sala de estudos integram a
unidade, cujo nome homenageia a voluntária
Carmen Sylvia Gomes Correia, carinhosamente chamada de Carminha, que integra o Grupo
Feliz – composto por quase 30 pessoas e que
realiza atividades filantrópicas no complexo.
Em meados de outubro, os funcionários
da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Charles Antunes Bechara, no bairro Samambaia,
também passaram a contar com espaço para
conforto e entretenimento.
ALERTA CONTRA O ‘AEDES’
O alerta para observação de sintomas de
doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti foi a pauta de treinamento realizado dias
8 e 9 de dezembro, no anfiteatro do Hospital
Municipal Irmã Dulce de Praia Grande. A capacitação reuniu profissionais de saúde que
atuam na rede básica, da Secretaria de Saúde
Pública (Sesap), e equipes do Pronto-Socorro
Central, UPA e Hospital Municipal. O objetivo
foi ressaltar os relatos e sintomas, assim como
a importância de orientar pacientes para que
não favoreçam a proliferação de criadouros.
QUEDA DA MORTALIDADE INFANTIL
O estímulo ao aleitamento materno e ao
parto natural estão entre as ações desenvolvidas pelo Hospital Municipal Irmã Dulce de
Praia Grande na atenção materno-infantil, que
colaboraram para a significativa redução do
índice de mortalidade infantil. Em 2014, Praia
Grande registrou a taxa de 12 mortes para cada
1.000 crianças nascidas vivas, uma redução de

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

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

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
Apesar da grande demanda por atendimento médico nas unidades do Complexo de
Saúde Irmã Dulce de Praia Grande, o nível de
satisfação dos pacientes supera 80% em muitos serviços. Os dados são obtidos por meio
de pesquisas realizadas na UPA Samambaia,
assim como no PS Central e no próprio Hospital Municipal Irmã Dulce. As entrevistas ocorrem mensalmente e avaliam os serviços oferecidos de forma qualitativa nas três unidades
hospitalares, com foco no nível de satisfação

SALVAMENTO DE AFOGADOS
Pela primeira vez, profissionais de saúde
que atuam em pronto-socorros de Praia Grande participaram de treinamento para reanimação cardiopulmonar de afogados com equipes
do Corpo de Bombeiros. A capacitação ocorreu em novembro para enfermeiros e auxiliares
da Secretaria de Saúde Pública (Sesap), assim
como integrantes do Complexo de Saúde Irmã
Dulce. As aulas teóricas e práticas foram realizadas dias 26 e 27, no Posto de Bombeiros
Marítimo e na praia do bairro Mirim.

Palestras contra a dengue

Hospital Dia

Cresce índice de internações

Oficina de artesanato

Salvamento de afogados

Respiração em prematuros
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Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini

Campanha do Agasalho

Sistema APURASUS
A Prefeitura de Mauá assinou em 2015
novo contrato com a Fundação ABC para operacionalização de todos os equipamentos de
saúde da cidade, dando origem ao Complexo
de Saúde de Mauá (COSAM). A facilidade administrativa da Organização Social de Saúde
possibilita mais agilidade em muitas ações,
que são mais burocráticas quando geridas diretamente pelo poder público. Anteriormente
existiam dois contratos com a FUABC, sendo
um específico para o Hospital Nardini e outro
para alguns equipamentos da rede.
O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini
é considerado o principal equipamento hospitalar para atendimento do SUS em Mauá, referência regional também para os municípios de
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
CAMPANHA DO AGASALHO
Organizada em parceria com a Associação
de Voluntários Calor Humano, a campanha do
agasalho do Nardini em 2015 recebeu 1.446
itens como casacos, calças, camisetas e tênis
entre os dias 30 de abril e 26 de junho. O montante, que passou por triagem e higienização,
foi destinado a pacientes e acompanhantes
que vivem em situação de vulnerabilidade social e passam por dificuldades durante a estação mais fria do ano.
HOSPITAIS SAUDÁVEIS
Assim como em 2014, o Nardini foi premiado
no Seminário Hospitais Saudáveis, organizado
anualmente pela Rede Global Hospitais Verdes e
Saudáveis. A premiação reconheceu os benefícios da substituição de produto químico utilizado na desinfecção de aparelhos do ambulatório
e também de materiais da Central de Materiais
24

Esterilizados. A troca reduziu o risco ocupacional aos trabalhadores, trouxe mais segurança ao
paciente e estimulou economia financeira da
instituição. Menção honrosa também foi recebida pela participação no Prêmio Amigo do Meio
Ambiente 2015, do Governo do Estado, a partir
do envio do projeto de gestão e gerenciamento
de resíduos químicos perigosos.
APURASUS
O Hospital Nardini foi o primeiro hospital
municipal do país a receber treinamento para
utilização do APURASUS, ferramenta gratuita que auxilia na tomada de decisões quanto
ao uso de recursos públicos. Trata-se de um
sistema de informação desenvolvido pelo Ministério da Saúde para auxiliar no processo de
apuração e gestão de custos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

propõe a geração de energia inteligente a partir
da instalação de turbinas – espécie de moinhos – na tubulação de esgoto. O objetivo é
prover fonte de energia elétrica alternativa para
o abastecimento da unidade.
OUTUBRO ROSA
A ação de Outubro Rosa teve ampla repercussão entre os trabalhadores do Hospital Nardini. Ao todo, 200 funcionários participaram da
atividade realizada dias 26 e 27 no auditório,
nos plantões diurnos e noturnos, sendo 95%
mulheres. A proposta foi baseada em orientações e na exibição de vídeos e animações produzidos pelo Ministério da Saúde com foco na
prevenção do câncer de mama e identificação
dos primeiros sintomas da doença.

PRÊMIO BASF
O Nardini foi um dos vencedores do programa Connected To Care, promovido pela indústria química alemã BASF. O projeto do hospital

Outubro Rosa

294.892

135.395

94.041

100.180

99.258

375.995

358.998

292.680

378.305

434.422

2.367

2.209

2.455

4.550

3.412

12.534

11.427

10.184

10.683

10.788

40.199

56.187

60.799

69.722

143.259

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

Hospital da Mulher de Santo André

Selo de Sustentabilidade

Trabalho em equipe
Inaugurado em agosto de 2008 pela Prefeitura de Santo André e gerido desde o início
pela Fundação do ABC, o Hospital da Mulher
Maria José dos Santos Stein é considerado
hoje o maior centro de referência em saúde da
mulher da região do ABC, com atendimento
qualificado, equipamentos modernos e profissionais especializados.
Instalado no Parque Novo Oratório, em área
construída de mais de 7 mil metros quadrados,
o hospital responde por 100% dos partos da
cidade realizados via Sistema Único de Saúde.
Oferece mais de 6 mil exames mensais e possui 113 leitos.
CENTRO DE PARTO NORMAL
Em 2015, o Hospital da Mulher entregou à
população o novo Centro de Parto Normal. Com
investimentos da Prefeitura de Santo André e do
Ministério da Saúde, o espaço conta com estrutura física e tecnológica projetadas para proporcionar maior segurança, conforto, aconchego e
privacidade às mães, bebês e às famílias.
AMIGO DA MULHER
O Hospital da Mulher “Maria José dos
Santos Stein”, em Santo André, foi o único
equipamento em todo Estado de São Paulo a
receber em 2015 o Prêmio Dr. Pinotti - Hospital Amigo da Mulher, cuja entrega ocorreu
em 27 de maio. Trata-se de reconhecimento
da Câmara dos Deputados, concedido às instituições com atuação destacada na promoção,
acesso e qualificação dos serviços de saúde
da mulher.
SELO DE SUSTENTABILIDADE
Em 10 de junho, o Hospital da Mulher re-

cebeu o certificado Selo Verde de Pró-Sustentabilidade da Ecologia Humana e do Planeta.
O prêmio foi entregue durante a 7ª edição do
Programa Benchmarking Ambiental Brasileiro em reconhecimento a trabalho sustentável
desenvolvido pela Central de Esterilização de
Materiais do hospital.
TRABALHO EM EQUIPE
O setor de Gestão de Pessoas do Hospital
da Mulher promoveu até 30 de junho treinamento sobre “Trabalho em Equipe”. A capacitação envolveu todas as áreas da instituição
e esteve sob responsabilidade de Suely Silva
e Yukio Yoshimura. O objetivo foi destacar a
importância do trabalho em equipe visando
melhorar o relacionamento interpessoal no
ambiente de trabalho.
ALEITAMENTO MATERNO
A Semana Mundial de Aleitamento Materno
(SMAM) faz parte da história mundial focada

na sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança. Em 2015, o Hospital da Mulher
de Santo André contou com programação
especial pautada no tema “Amamentação e
trabalho: para dar certo, o compromisso é de
todos!”. As atividades ocorreram na primeira
semana de agosto e envolveram a entrega de
uma cartilha explicativa e de apoio ao aleitamento materno nos estabelecimentos comerciais no entorno do hospital.
OUTUBRO ROSA
Durante o movimento mundial Outubro
Rosa, desde o início do mês o Hospital da Mulher iluminou sua fachada com a cor da campanha. Além disso, a unidade promoveu em 20
de outubro palestras gratuitas sobre câncer de
mama. Aberta à comunidade, a atividade teve
participação de colaboradores e usuários do
serviço de saúde. O objetivo foi apresentar e
discutir as principais medidas de prevenção e
controle da doença.

105.901

118.248

115.464

136.446

146.056

125.193

129.298

133.741

120.930

129.525

1.357

1.253

1.322

1.228

1.254

6.212

6.561

6.906

6.795

6.913

3643

4.088

4.180

4.270

4.314

30.004

34.623

35.913

40.751

39.249
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Instituto de Infectologia Emílio Ribas II – Guarujá

Semana de Higiene das Mãos

Outubro Rosa
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Com quase 50 anos dedicados ao ensino,
pesquisa e assistência à saúde, a Fundação
do ABC expandiu fronteiras e deu início em
julho de 2014 à gestão plena do Instituto de
Infectologia Emílio Ribas II do Guarujá – hospital estadual especializado no atendimento
de doenças infecciosas e parasitárias. O equipamento conta com total de 46 leitos – 33
leitos de enfermaria e 13 de Terapia Intensiva
(UTI). A unidade recebe pacientes encaminhados de hospitais dos nove municípios que
integram a Baixada Santista para o cuidado de
diferentes doenças infectocontagiosas, entre
as principais HIV/Aids, tuberculose, leptospirose, meningites meningocócicas, complicações por gripe e hepatites. No verão, uma das
maiores preocupações é a dengue.
O Emílio Ribas II funciona 24 horas por dia
ininterruptamente e conta com cerca de 200
colaboradores. Além do atendimento médico
e de enfermagem, também estão disponíveis
exames laboratoriais e de imagem, como
raio-x, ultrassonografia e endoscopia. Os pacientes são atendidos mediante encaminhamento coordenado pela Central de Regulação
de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS), do
Governo do Estado.
Entre os destaques de 2015 estão a reforma
da UTI com ampliação dos leitos de isolamento, readequação do sistema de ar-condicionado e adaptações estruturais, entre outros.

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

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

AÇÃO CONTRA DENGUE
Em 31 de março, o ERII organizou encontro sobre dengue destinado a equipes de assistência externa, que contou com representantes dos nove municípios que compõem a
Baixada Santista. Com 100% das vagas preenchidas e grande repercussão, outras duas
edições foram programadas – dias 7 e 8 de
abril –, a fim de contemplar o maior número
possível de profissionais. O objetivo foi ampliar a integração entre municípios e Governo
do Estado e fortalecer toda a rede de atenção
da região, tendo em vista que somente entre
janeiro e março foram registradas 34 internações por dengue no ERII.

AZUL E ROSA
Toda a equipe de colaboradores esteve envolvida no “Novembro Azul” – mês de conscientização sobre saúde masculina, com foco
principal na prevenção do câncer de próstata.
No mês anterior, o ERII já havia participado do
movimento mundial “Outubro Rosa”, quando o
centro dos trabalhos foi a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

-

-

-

-

91.656

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
O Instituto de Infectologia Emílio Ribas II
realizou em 14 de janeiro a primeira reunião
ordinária da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Além de possibilitar a
troca de informações e maior integração entre

-

-

-

-

373

-

-

-

-

744

-

-

-

-

19.090

HIGIENE DAS MÃOS
A primeira edição da “Semana de Higiene
de Mãos” no ERII ocorreu de 19 a 22 de maio,
organizada pelo Serviço de Controle de Infec-

Reunião da CIPA

Hospital Estadual de Francisco Morato

Plantio de mudas

Campanha contra o HIV
O Hospital Estadual de Francisco Morato
“Prof. Carlos da Silva Lacaz” conta hoje com
aproximadamente 460 funcionários diretos e
cerca de 240 colaboradores terceirizados. Dispõe de 109 leitos – sendo 29 de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI). É um hospital regional
de Atenção Secundária, de “porta fechada”,
que integra o Sistema Único de Saúde (SUS)
por meio de sistema de referência e contra referência controlado pela Central de Regulação
de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS), do
Governo do Estado.
O corpo clínico é composto por equipes de
Clínica Médica, UTI, Emergência, Cirurgia Geral,
Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, UTI Pediátrica, UTI Neonatal, Cirurgia Pediátrica e Anestesiologia. Na área de diagnóstico por imagem
estão disponíveis exames de raio-x, tomografia
computadorizada, mamografia, ultrassonografia
geral e com doppler. Também constam serviços
de endoscopia e colonoscopia, ecocardiografia,
fisioterapia, fonoaudiologia, nefrologia e diálise
de urgência, assim como avaliação oftalmológica de recém-nascidos.
REATIVAÇÃO DA CME
O HEFM reativou em 20 de maio a Central
de Material e Esterilização (CME). Até então, o
trabalho era realizado por empresa terceirizada.
“Com a adequação de instalações, conseguimos
agilizar a disponibilização de materiais cirúrgicos
e, consequentemente, ganhar tempo entre as cirurgias”, afirma o diretor geral Nelson Seixas.
MULHERES E HUMANIZAÇÃO
O HEFM preparou programação especial
para o mês de maio em comemoração ao Dia
das Mães e também pelo Dia das Mulheres. En-

tre as ações realizadas, a unidade ofereceu penteados gratuitos para as parturientes internadas.
Além disso, durante todo o mês as colaboradoras também foram beneficiadas e participaram
de aulas e palestras com temas variados, assim
como de demonstrações de danças.
DIA DO MEIO AMBIENTE
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, o Hospital Estadual de Francisco Morato recebeu em junho, da Fundação do ABC, 10
mudas para incremento da área verde da unidade.
Doadas pelo Parque Escola da Prefeitura de Santo
André, as espécies são de Pitanga, Uvaia, Cássia,
Pau Jacaré, Urucum, Ipê Amarelo, Canafistula,
Araçá, Canudo de Pito e Eritrina.
NOVO SISTEMA DE COMPRAS
Outra novidade em Francisco Morato é o
portal eletrônico para compra de materiais e
medicamentos. A ferramenta começou a ser
testada em fevereiro. Até junho, quando o
sistema foi oficializado, foram realizados trei-

namentos, adequações e compras eletrônicas
que conferiram agilidade aos processos de cotações e redução de 20% nos custos.
PROTOCOLO DE MANCHESTER
Resultados do HEFM divulgados em junho,
referentes ao pronto-socorro, apontaram redução de 30% nos atendimentos do setor. A diminuição foi fruto do trabalho de classificação
de risco segundo o Protocolo de Manchester,
que permitiu melhorar a dinâmica de atendimentos, agilizar processos e organizar a assistência segundo a gravidade dos casos.
CAMPANHA CONTRA O HIV
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do HEFM aproveitou o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, em 1º de dezembro,
para realizar campanha de conscientização
sobre a importância da prevenção contra o
vírus HIV. Os colaboradores da unidade foram
convidados a participar da palestra “Proteção,
Prevenção e Preconceito”.
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59.557
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Hospital Municipal Central de Osasco

Abertura do Hospital Dia

Outubro Rosa
A Fundação do ABC assumiu a gestão do
Hospital Municipal Central de Osasco “Antonio Giglio” em 27 de abril de 2015. A unidade
atende, em média, 700 pessoas diariamente
e realiza 340 cirurgias por mês. Conta com
mais de 200 leitos e 770 funcionários diretos vinculados à FUABC. Trata-se de hospital
geral, sem maternidade, que oferece prontosocorro adulto e infantil – ambos atendendo
à demanda espontânea e à demanda referenciada. O equipamento mantém leitos de
internação em áreas como Clínica Médica,
Clínica Cirúrgica, Ortopedia e Pediatria, além
de contar com Unidade de Terapia Intensiva
adulto e infantil e Hospital Dia.
Entre os serviços de apoio diagnóstico e
terapêutico estão exames laboratoriais de hematologia, bioquímica, análises de amostras
biológicas (urina, fezes, secreções e liquor,
por exemplo), imunoquímicos, hormonais,
microbiologia, anatomia patológica e parasitologia. No campo de imagem, o parque
tecnológico oferece radiologia, tomografia,
ultrassom, endoscopia e doppler.
BALANÇO 2015
Entre os destaques do período estão o
início do serviço de cirurgias por videolaparoscopia, a abertura de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto com 8 leitos destinados
à retaguarda de usuários do pronto-socorro,
e a inauguração do Hospital Dia, destinado à
internação de pacientes para cirurgias eletivas de baixa complexidade, cuja alta médica
ocorre no mesmo dia do procedimento.
Outras conquistas importantes foram a implantação do Protocolo de Manchester – um
sistema internacional de classificação de risco
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dos usuários segundo a gravidade do quadro
clínico – e o início do Ambulatório Cirúrgico –
serviço inédito, específico para pacientes encaminhados da rede de saúde municipal para
realização de cirurgias eletivas.
“Foi um ano repleto de desafios, desde a
elaboração do plano de trabalho para gestão
do hospital até o dia a dia da assistência na
unidade. Tivemos que readequar muitas áreas
e investir em infraestrutura. Também implantamos programa de gerenciamento de leitos,
iniciamos a aplicação efetiva de indicadores
de gestão hospitalar, assim como a educação
continuada dos colaboradores e protocolos de
atendimento humanizado, de referência e contra referência, entre outras medidas”, enumera
o diretor geral do HMCO, Dr. Alessandro Neves, que acrescenta: “Apesar do pouco tempo
que estamos à frente da unidade, tenho certeza
de que conseguimos atingir nossos objetivos
centrais de atendimento eficiente à população
e de valorização de nossos profissionais, sem
os quais nada disso seria possível”.

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

Videolaparoscopia
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Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário

Rodas de conversa

Projeto ‘Música no CHSP’
Em 20 de novembro de 2014, a Fundação
do ABC ampliou a parceria com o Governo do
Estado de São Paulo ao assumir a gestão do
Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário
(CHSP). Tanto as áreas clínicas quanto administrativas estão sob responsabilidade da
FUABC, em contrato firmado no modelo de
Organização Social de Saúde (OSS).
Localizado no Carandiru, na Zona Norte da
capital paulista, o CHSP – antigo Centro de
Observação Criminológica (COC) – é diferente
da maioria dos hospitais brasileiros, pois tem
como foco a atenção aos pacientes do sistema
prisional do Estado de São Paulo. Vinculado
à Secretaria de Administração Penitenciária
(SAP), o equipamento foi transferido para a
Secretaria de Estado da Saúde em 2009, que
responde pela gestão hospitalar. A gestão de
segurança continua a cargo da SAP.
TUBERCULOSE
Com a frase-tema “A informação pode ser
a cura”, o CHSP comemorou em 24 de março
o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A
equipe da unidade preparou breve texto sobre
a doença, encaminhado via e-mail a todos os
colaboradores. Além disso, durante as ações
de conscientização também houve distribuição de cartilhas fornecidas pela SUVIS Santana - Supervisão de Vigilância em Saúde.
INFECÇÃO HOSPITALAR
As equipes do Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH) e Epidemiologia
do CHSP organizaram de 4 a 8 de maio a
“Campanha de Controle de Infecção Hospitalar”, cujo objetivo foi reforçar a importância
de medidas preventivas junto aos colabora-

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

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

CONTRA O TABAGISMO
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) organizou dias 31 de agosto
e 1º de setembro campanha alusiva ao Dia
Nacional do Combate ao Fumo. Tanto durante o dia quanto no turno da noite, membros
da CIPA estiveram à disposição dos funcionários para passar orientações e incentivar
os colaboradores a aderirem a programa de
combate ao tabagismo.

PROJETO MUSICAL
Os funcionários do Centro Hospitalar do
Sistema Penitenciário organizaram em dezembro o projeto “Música no CHSP - Porque é Natal!”. Ao todo foram quatro apresentações no
refeitório da unidade, cada uma com duração
aproximada de 30 minutos. Funcionários de
diversos setores e até mesmo terceiros aderiram e passaram a frequentar os ensaios. Foram
quase 50 integrantes nas apresentações.

RODAS DE CONVERSA
O CHSP implantou em outubro o programa Roda de Conversa – iniciativa sugerida
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como
ferramenta de humanização do ambiente assistencial. O objetivo é que, ao longo do ano,
todos os funcionários da unidade participem
do trabalho, que visa melhorar a comunicação

Campanha contra o tabagismo
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Prêmios e Certificações

Entidade Benemérita - São Caetano

Medalha João Ramalho - São Bernardo

Prêmio Ideia Saudável

Entidade Benemérita - São Bernardo

Hospital Amigo do Meio Ambiente

Entidade Benemérita - Santo André

Banco de Leite Padrão Ouro - IBERBLH

Prêmio Cidadania Sem Fronteiras

Prêmio Capella Aurea

Certificação Soluções Integradas em Saúde

Hospital Amigo da Criança

Organização Nacional de Acreditação (ONA)

CQH - Qualidade Hospitalar

Melhores Hospitais do Estado

Prêmio CONASS

Melhores Universidades
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Diploma Mérito da Saúde

Prêmio Desempenho

Programa Gestão com Qualidade
COREN (SP)
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