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Editorial
Estamos aqui para servir
O compromisso com a transparência, com a prestação

É um grande avanço no atual modelo de gestão, e alinha a

de serviço de qualidade e com a coisa pública está cada

filosofia de trabalho desde a mantenedora até a assistência,

vez mais evidente na Fundação do ABC. Nosso objetivo tem

na ponta de todo este trabalho.

sido a sistematização de processos em toda a instituição,

Outras ações em andamento são no sentido de me-

com mecanismos rigorosos de controle, transparência e

lhorar a divulgação das informações institucionais, aper-

gestão. Afinal, queremos uma FUABC forte, alicerçada em

feiçoar o Portal da Transparência e permitir, dessa forma,

processos de gestão que garantam confiabilidade e credi-

que a própria população participe mais ativamente da

bilidade, e que sejam perpetuados independentemente de

FUABC, cobrando, fiscalizando e atuando com parte im-

quem esteja à frente da Presidência.

portante da gestão.

Para atingir este objetivo, em 9 de outubro de 2018

A Fundação do ABC iniciou um novo estágio em sua

demos um grande passo: assinamos com o Ministério Pú-

história cinquentenária. Apesar do longo caminho a ser tri-

blico do Estado de São Paulo (MPSP) um “Protocolo de

lhado e dos desafios, já conseguimos vislumbrar novos ho-

Intenções”, cuja finalidade é, justamente, construir um pla-

rizontes. Este cenário recente e promissor é fruto do traba-

nejamento interdisciplinar de gestão administrativa, visando

lho dos profissionais desta instituição, que demonstram dia

alinhar as práticas da FUABC aos princípios constitucionais

após dia o compromisso de transformar a FUABC. Temos

da Administração Pública. Em parceria com municípios

aqui incontáveis colaboradores desenvolvendo iniciativas

instituidores, Conselho Curador, diretorias das unidades

exemplares, alinhados com o propósito maior de colocar a

mantidas e municípios contratantes, temos discutido am-

instituição no caminho sem volta das boas práticas.

plamente nossa gestão administrativa, com o propósito de

Por fim, é importante lembrar que nossa responsabi-

firmar, oportunamente, um Termo de Ajustamento de Con-

lidade vai muito além dos muros da sede administrativa.

duta junto ao MPSP.

Cada um de nós tem compromisso com a sociedade, pois
a FUABC presta um serviço público à sociedade. Isso nunca

de um instrumento de compliance, que será submetido a

deve ser perdido de vista. É o princípio que deve nos mo-

todos os gestores da FUABC. Trata-se de uma ferramenta de

ver em busca de melhorias, de inovação, de processos de

controle, que estabelece com clareza obrigações e limites

gestão e de controles mais modernos e eficazes, de novas

de atuação, formalizando a responsabilidade dos executivos

tecnologias e de um serviço de saúde de excelência à po-

com a política de boas práticas acolhida pela mantenedora.

pulação. Afinal, nós estamos aqui para servir.

Crédito: Mauricio Vieira

Paralelamente, também estamos trabalhando na minuta

Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes
presidente da fuabc
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dra. Adriana Berringer Stephan
vice-presidente da fuabc

José Antônio Acemel Romero
secretário-geral da fuabc

Fundação do ABC Mais de 50 anos dedicados à saúde

Caracterizada como pessoa jurídica de
direito privado, qualificada como Organização
Social de Saúde e entidade filantrópica de assistência social, saúde e educação, a Fundação do ABC foi criada em 1967 com intuito
de viabilizar uma faculdade de medicina no
Grande ABC. Foi instituída como fundação
sem fins lucrativos pelos três municípios do
ABC Paulista – Santo André, São Bernardo
do Campo e São Caetano do Sul. É declarada
instituição de Utilidade Pública nos âmbitos
federal e estadual e na cidade-sede de Santo
André através do registro CMC nº 132.124-1
(PMSA). Em 2007 foi reconhecida como Entidade Benemérita pelas Câmaras de Vereadores
de São Bernardo e São Caetano e, em 2009,
pela Câmara de Santo André.
Com o passar dos anos, a Fundação do
ABC começou a ser encarada como parceira
estratégica das prefeituras do Grande ABC para
a gestão e assistência em saúde. Com o braço
de ensino da Faculdade de Medicina do ABC,
hoje a Fundação do ABC está à frente de diversas unidades de saúde denominadas mantidas
– modelo em que a gestão plena dos equipamentos está a cargo da FUABC, tanto na área
administrativa como na clínica, sob diretrizes
pré-estabelecidas pelo parceiro (prefeitura ou
Governo do Estado).
A Fundação do ABC encerrou 2018 com
total de 22.416 funcionários diretos e receita
de R$ 2.323.051.440,00. É mantenedora de
17 hospitais e 3 AMEs (Ambulatórios Médicos
de Especialidades), além da Faculdade de Medicina do ABC e de uma Central de Convênios

(CC), que atua por meio de contratos de gestão e convênios específicos. Entre as parcerias
mais recentes, assumiu em julho de 2017 o
programa de Estratégia de Saúde da Família
(ESF) de Itatiba, que engloba 20 equipes de
ESF e duas equipes do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF). Em 2018 ampliou
o convênio com Mogi das Cruzes ao assumir
diversas unidades no município, entre as quais
o Pronto Atendimento e UBS Jardim Universo
e o Pronto Atendimento Jundiapeba.
ENSINO, PESQUISA E
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Com perfil filantrópico e dedicada integralmente ao ensino, pesquisa, gestão e à
assistência à saúde, a Fundação do ABC disponibiliza praticamente 100% da capacidade
instalada a serviço do SUS (Sistema Único de
Saúde). Presta atendimento à população a partir de parcerias com o Governo do Estado de

São Paulo e prefeituras, para a gestão compartilhada e convênios em diversas unidades nos
municípios de Santo André, São Bernardo, São
Caetano, Mauá, Guarulhos, Itatiba, Francisco
Morato, São Paulo e Mogi das Cruzes, além de
Praia Grande, Santos e Guarujá.
Anualmente, a rede FUABC realiza mais de
5 milhões de consultas e atendimentos. Além
disso, são 14 milhões de exames e procedimentos, 81 mil cirurgias e 110 mil internações.
A participação efetiva da FUABC nos campos da educação e da saúde dos três municípios instituidores e das demais cidades que
compõem a rede de atuação demonstra-se pela
qualidade do atendimento oferecido à comunidade. Os serviços promotores, preventivos
e orientadores para a saúde da população são
diversos e abrangem mais de 30 especialidades médicas, sem contar as áreas não médicas,
como enfermagem, nutrição e fisioterapia, por
exemplo. Já a integração social se faz presente

Fundação do ABC disponibiliza praticamente 100% da capacidade instalada a serviço do SUS
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nos vários mutirões gratuitos de saúde e em diversas parcerias firmadas com o Poder Público,
que se efetivam por meio de contratos de gestão,
convênios e planos de trabalho específicos.
Novo presidente
Procurador-Geral do município de São
Bernardo do Campo, Dr. Luiz Mario Pereira de
Souza Gomes assumiu a Presidência da Fundação do ABC em 2018. Indicado pelo prefeito
Orlando Morando para o mandato 2018-2019,
o advogado foi empossado em 26 de julho, em
reunião do Conselho de Curadores – órgão máximo de deliberação da FUABC.
COMPLIANCE
O Conselho de Curadores aprovou, em
agosto de 2018, a vinculação de um instrumento de ‘compliance’ ao cargo de diretorgeral nas unidades de saúde gerenciadas.
Dessa forma, para estar à frente dos hospitais
administrados pela FUABC, o gestor deverá
concordar e assinar o instrumento de controle,
que estabelecerá com clareza as obrigações e
os limites de atuação, formalizando a responsabilidade do executivo com a política de boas
práticas acolhida pela mantenedora. Todas as
unidades deverão se ajustar aos padrões e
critérios legais e gerenciais que serão implantados. O objetivo é garantir que os gestores
realizem as atividades de maneira responsável,
alinhados às diretrizes da FUABC.
SUSTENTABILIDADE
O Departamento de Qualidade da Fundação do ABC, por meio do Programa Meio
Ambiente e Sustentabilidade, promoveu
dia 29 de novembro de 2018 a quarta
edição do “Fórum em Saúde e Sustentabilidade”, cujo objetivo é dar visibilidade
a ações socioambientais relevantes, assim
como promover a discussão de temas relacionados ao desenvolvimento sustentável,
responsabilidade social, gestão ambiental,
saúde e meio ambiente. Cerca de 180 pessoas participaram do evento organizado no
campus universitário da FMABC, em Santo
André, que reuniu representantes de todas
as mantidas e palestras com especialistas
relativas ao tema.
GRANDE MEDALHA DI THIENE
Em comemoração aos 141 anos de São
Caetano do Sul, a noite de 29 de julho de
2018 foi marcada pela entrega da Medalha
de Honra di Thiene a 40 personalidades que
prestaram serviços de relevância à sociedade.
A condecoração com mérito cívico foi rea-
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Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes assumiu a Presidência da FUABC em julho de 2018

Quarta edição do Fórum em Saúde e Sustentabilidade da FUABC

Dra. Adriana Berringer na entrega da Grande Medalha Di Thiene

Campanhas educativas orientam funcionários

lizada no Salão Nobre da Câmara Municipal
e deu à Fundação do ABC a Grande Medalha
di Thiene – honraria outorgada a uma única
entidade de grande destaque e que melhor
personifica o espírito dos fundadores da cidade. Em 2017, a edição do ranking “Valor
1000”, do jornal Valor Econômico, listou as
1.000 maiores empresas do país e classificou
a Fundação do ABC em 253° lugar. Ao filtrar
o ranking por categorias, no setor de atuação
indicado à FUABC, o de Serviços Médicos, a
instituição do ABC é a 6ª maior do país.

Qualidade na assistência é marca da FUABC

periodicidade anual e é uma das atividades
obrigatórias da CIPA, formada por representantes dos empregados e do empregador.
PRAIA GRANDE
Após dez anos de parceria, em dezembro de 2018 a Fundação do ABC e a Prefeitura de Praia Grande encerraram o contrato

de gestão do Complexo Hospitalar Irmã
Dulce, formado pelo Hospital Municipal,
pelo Pronto-Socorro Central, pela Unidade de Alta Complexidade em Cuidados ao
Portador de Doença Renal Crônica e Terapia Renal Substitutiva (Nefro-PG) e pela
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr.
Charles Antunes Bechara.

CAMPANHAS EDUCATIVAS
Em 2018, os departamentos de Recursos
Humanos e de Comunicação da Fundação do
ABC realizaram 12 campanhas mensais focadas nos colaboradores da mantenedora e de
todas as mantidas. As temáticas são variadas,
sempre privilegiando boas práticas em saúde,
qualidade de vida, promoção e prevenção de
doenças. Em 2018 foram abordados temas
como obesidade, tabagismo, prevenção ao
suicídio, câncer de mama, câncer de próstata, doenças do inverno, entre outras.
SIPAT
Sob responsabilidade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e
do Serviço de Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT), a Fundação
do ABC e a Central de Convênios organizaram de 3 a 7 de dezembro a SIPAT 2018 Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho. Ao todo foram cinco palestras
sobre temas variados como saúde da mulher,
biossegurança, saúde mental, ergonomia
e assédio moral. A SIPAT é realizada com
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Faculdade de Medicina do ABC

Com sede e foro na cidade de Santo
André, a Faculdade de Medicina do ABC foi
autorizada a funcionar pelo Decreto Federal
Nº 64.062, de 5 de fevereiro de 1969, e reconhecida pelo Decreto Federal Nº 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.
A escola contabiliza 2.371 alunos na graduação. Também conta com 39 cursos de pósgraduação “Lato Sensu”, quase 180 projetos
de iniciação científica em andamento e “Stricto Sensu” – Mestrado e Doutorado – reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Centro Universitário
A Faculdade de Medicina do ABC conquistou em 2018 o status de Centro Universitário. O credenciamento foi publicado pelo
Ministério da Educação na edição de 12 de
novembro do Diário Oficial da União e tem
validade de cinco anos. A visita da comissão de avaliação do MEC ocorreu no final de
2017, quando a FMABC recebeu nota máxima 5. Nas considerações finais do relatório
de credenciamento, os avaliadores ponderaram: “A FMABC possui forte tradição na área
do ensino de saúde. Sua infraestrutura e os
8

serviços que oferece atendem de forma excelente os propósitos da instituição. As ações
de gestão estão ancoradas em dispositivos
institucionalizados por meio de sua Congregação, órgão máximo da instituição. Há forte
coerência entre a missão institucional, como
expressa no seu PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), e os cursos ofertados e
as atividades de pesquisa e inserção social
desenvolvidas na instituição, fortemente ligada à rede pública de saúde da região”.
INSERÇÃO REGIONAL
Os novos preceitos constitucionais que
estabelecem a universalização e o direito de
acesso à atenção integral à saúde têm colocado a faculdade como parceira privilegiada
para suprir as lacunas em termos de assistência e assessoria técnica na organização
dos modelos de saúde.
Nesse sentido, a FMABC mantém projetos de integração com o Poder Público da
região do Grande ABC, o que propicia amplo

Feira de Saúde de 2018 ocorreu em Santo André

campo de atuação e estágio para seus alunos.
Entre 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 de Ensino 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 Ambulatório de Especialidades,
que funciona no próprio campus universitário
da Faculdade de Medicina do ABC.
Esta integração tem formalizado a vocação regional da faculdade e seu potencial em
colaborar com o desenvolvimento de programas e projetos no campo da saúde e assistência médica do Grande ABC.
FMABC entre as melhores
A Faculdade de Medicina do ABC recebeu
nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) divulgado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

FMABC está entre as melhores do País

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação. O anúncio foi feito em dezembro de 2018, em Brasília, e é relativo ao ciclo de
2017. Ao todo, foram avaliadas 2.066 faculdades,
centros universitários e universidades públicas e
particulares de todo o País. Do total, 391 escolas
receberam nota 4 e 35 o conceito máximo, 5. Já
os cursos avaliados somam 10.210.
ACREDITAÇÃO CFM
Em 2018 a Faculdade de Medicina do
ABC também foi reconhecida com o selo de
acreditação do Conselho Federal de Medicina
(CFM), referente ao Sistema de Acreditação de
Escolas Médicas, o Saeme. A certificação atesta
a qualidade da formação oferecida aos recémgraduados em Medicina sob diversos aspectos,
como qualidade da gestão, projeto pedagógico,
programa educacional, corpo docente, discente
e infraestrutura. Ao todo, foram 29 escolas médicas certificadas em todo o País.
PARCERIA IQVIA
Detentora de 50% do mercado de pesquisa clínica mundial, a multinacional IQVIA
- The Human Data Science é uma das maiores fontes de dados de saúde com curadoria
do planeta. Em novembro, a FMABC firmou
aliança com a empresa para ampliação e
desenvolvimento da área de Pesquisa Clínica. A organização internacional é dedicada
à prestação de serviços em pesquisa clínica
a empresas envolvidas no desenvolvimento,
distribuição e venda de produtos farmacêuticos. A IQVIA também certificou o Centro de
Pesquisa Clínica da FMABC com o selo de
qualidade ‘Prime Site’.
43º COMUABC
Alunos da Faculdade de Medicina do ABC
organizaram em agosto a 43ª edição do Comuabc - Congresso Médico Universitário do ABC,
considerado o maior do gênero no País. O evento tem como objetivo complementar a formação
acadêmica e desenvolver a pesquisa científica
na graduação. Ao longo de quatro décadas foram mais de 20 mil participantes e profissionais
de saúde como palestrantes ou membros de
comissões julgadoras. A edição 2018 do Comuabc teve 182 trabalhos científicos inscritos e
reuniu 800 congressistas durante cinco dias.
SIECS
Enquanto alunos do curso de Medicina
organizaram o 43º Comuabc, as graduações
de Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Gestão em Saúde
Ambiental, Tecnologia em Gestão Hospitalar
e Tecnologia em Radiologia se uniram no 6º
Simpósio Internacional de Educação em Ciências da Saúde (SIECS). A abertura contou
com explanação da então deputada federal
Mara Gabrilli.

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
Integram a relação de objetivos institucionais da Faculdade de Medicina do ABC:
- Promover a pesquisa e estimular trabalhos que enriqueçam o acervo de conhecimentos
e técnicas nos setores por ela abrangidos.
- Estender serviços à comunidade, sob as mais diferentes formas e em colaboração
com instituições de caráter público e privado.
- Manter intercâmbio com instituições congêneres do País e do exterior, visando
à atualização e o aperfeiçoamento da metodologia do ensino, da pesquisa e do
conhecimento especializado.
- Oferecer programas de pós-graduação lato sensu, incluindo-se a Residência Médica,
conforme demanda por recursos humanos especializados na região.
- Propiciar a formação de mestres e doutores em Ciências da Saúde.

43ª edição do Comuabc - Congresso Médico Universitário do ABC

FEIRA DE SAÚDE
Alunos da FMABC organizaram, em
agosto de 2018, a 15ª edição da Feira de
Saúde – evento que orienta e promove atendimentos gratuitos à população, com exames, consultas e palestras educativas. A
ação, realizada em parceria com a Prefeitura
de Santo André e com apoio da Comissão

de Extensão da FMABC (COMEX), ocorreu
na Unidade de Saúde da Vila Guiomar. Entre
os serviços disponíveis estiveram exame de
Papanicolau, aferição de pressão arterial, tipagem sanguínea e teste de diabetes (glicemia capilar), além de atendimentos básicos,
orientações em saúde e vacinação contra a
poliomielite e sarampo.
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Central de Convênios

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. Em dezembro de 2018 somava 7.761 funcionários
diretos e encerrou o ano com receita total de
R$ 693,9 milhões.
A Central de Convênios atua por meio
de contratos de gestão e convênios. Em
2018, esteve à frente de parcerias junto às
prefeituras de Santo André, São Bernardo,
São Caetano, Itatiba, 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), PSF (Programa de Saúde da Família) e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência),
entre outros.
Com 1.300m², a sede da CC conta com
10 salas, além de copa, anfiteatro para treinamentos com capacidade para acomodar
até 50 pessoas e espaços reservados para
reuniões e entrevistas.
PORTAL DO RH
Em 2018, o departamento de Tecnologia
da Informação da Fundação do ABC implantou na Central de Convênios o Portal do RH.
A nova ferramenta trouxe facilidades para
gestores de RH e funcionários em geral, que

10

passaram a ter login específico para consultas on-line a recibos de pagamentos, holerites e informações sobre férias e informes de
rendimentos. Além de praticidade e agilidade, a iniciativa trouxe redução de custo, uma

vez que há diversas despesas para impressão, emissão e distribuição dos documentos
junto a bancos ou empresas terceirizadas,
além do gasto com deslocamento de funcionários para executar as tarefas.

Funcionários da Central de Convênios “vestiram a camisa” na ação pelo Outubro Rosa

Equipe de TI da FUABC implantou novo Portal do RH

Guarulhos | Central de Convênios
A Central de Convênios da Fundação do
ABC deu início em 1º de abril de 2015 à 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. As unidades caracterizam-se
como serviços de saúde que têm por missão
manter em regime de cooperação mútua entre
os partícipes um programa de gestão compartilhada para a prestação de assistência à
saúde. Estão inseridas na rede de estabelecimentos da saúde do SUS/Guarulhos, com
a finalidade de servir como referência para a
prestação de assistência integral à saúde dos
usuários, particularmente nos níveis de baixa e
média complexidade.
Em dezembro de 2017 foi inaugurada a
UPA Cumbica - Prefeito Vicentino Papotto,
também sob gestão da FUABC/Central de
Convênios. Classificada como porte II, a unidade atingiu 100 mil atendimentos após um
ano de funcionamento, em dezembro de 2018.
A UPA tem capacidade para 400 atendimentos diários e oferece assistência de urgência
e emergência em clínica médica e pediatria,
além de exames de raio X e atendimento odontológico no período diurno.
UPA SÃO JOÃO LAVRAS
Em fevereiro de 2018, na UPA São João

Lavras, membros da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA) organizaram
treinamento para todos os funcionários sobre
o Dia Mundial de Combate à Lesão por Esforço
Repetitivo e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/Dort). As equipes
tiveram aula de ginástica laboral em todos os
setores, alongamento e exercícios leves.

Treinamento da CIPA na UPA São João Lavras

-

-

472.361

450.989

452.907

-

-

310.422

387.514

367.666

-

-

71.474

79.778

81.626

Itatiba | Central de Convênios
A Central de Convênios 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 equipes de ESF e duas equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). À
época, a FUABC promoveu processo seletivo com 1.540 vagas, sendo 154 vagas para
contratação imediata e 1.386 para formação
de cadastro reserva.
Em 2018, a equipe do Programa de
Meio Ambiente e Sustentabilidade da Fundação do ABC visitou diversas UBSs do município para treinar os colaboradores sobre
gerenciamento de resíduos de Saúde. Foram
fornecidas orientações sobre tipos de resíduos, coleta consciente e riscos à saúde do
trabalhador e pacientes.

Equipes das UBSs de Itatiba com representantes do Programa de Meio Ambiente e Sustentabilidade da FUABC

-

-

-

24.808

74.045

-

-

-

18.619

67.560

-

-

-

5.116

10.118
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Mogi das Cruzes | Central de Convênios
Sob gestão da Fundação do ABC desde
a inauguração, em 31 de outubro de 2015, a
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do
bairro Rodeio em Mogi das Cruzes conta com
equipamentos de ponta e profissionais capacitados para prestar atendimentos de urgência e
emergência em toda a região de Cézar de Souza, Rodeio e bairros próximos.
Em 2018, ano que a UPA completou três
anos de atividades, a Comissão de Humanização da unidade arrecadou 266 litros de
leite em ação organizada pelo Fundo Social
de Solidariedade do município. O montante
foi doado ao Lar Batista de Crianças, entidade social sem fins lucrativos que presta
atendimento a crianças e adolescentes em
situação de risco.

Equipe da Central de Convênios e da
UPA Mogi durante campanha de doação de leite

Em agosto de 2018, a FUABC venceu
chamamento público e ampliou sua presença
em Mogi das Cruzes, com a prestação de serviços no Pronto Atendimento e UBS do Jardim
Universo e no Pronto Atendimento Jundiapeba, assim como no Centro de Detenção Pro-

visória de Mogi das Cruzes, Serviço de Apoio
e Diagnose (exames radiológicos de urgência
e emergência nas unidades de saúde Jardim
Universo, Jundiapeba e Pró-Criança), e Serviço de Imagem (tomografia computadorizada na unidade de saúde Vila Suissa).

-

-

109.820

118.219

118.639

-

-

56.247

53.373

65.112

-

-

13.448

12.029

12.591
*Valor relativo a UPA Rodeio

UPA de Santos | Central de Convênios
Inaugurada em 2016, a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) Central de Santos tem estrutura física moderna, é amplamente climatizada e
informatizada. Conta com equipamentos de alta
tecnologia, com destaque para camas motorizadas e para monitores multiparâmetros da sala
de emergência. A Fundação do ABC gerencia a
unidade desde sua abertura.
Principal porta de entrada para casos de urgência e emergência do município, a UPA Central passou por reformas estruturais em 2018,
recebeu investimentos para melhoria da ambiência e, principalmente, adotou medidas de ordem administrativa que otimizaram a estrutura e
reduziram o tempo de espera por atendimento.
Entre as principais mudanças realizadas está
a implantação de nova controladoria de acesso,
área que auxilia na orientação aos pacientes e
familiares, e que garante maior estabilidade aos
demais profissionais da unidade. Também foram promovidos treinamentos com as equipes
de recepção, a fim de ampliar o trabalho de aco12

lhimento e humanização do atendimento desde
a chegada do paciente à unidade.
No âmbito da infraestrutura, a UPA Central
de Santos recebeu nova pintura, teve trocadas
todas as cadeiras das salas de espera, passou
por reformas nas estruturas física e predial, além
de ganhar cortina de ar e longarinas no saguão
de entrada – onde também foram instaladas
cinco câmeras, com transmissão de imagens
em tempo real para os setores administrativos.

UPA é referência para casos de urgência no município

-

-

205.615

205.761

194.130

-

-

227.499

274.168

291.400

-

-

14.642

9.403

10.870

-

-

18.504

17.153

20.545

Hospital Estadual Mário Covas

O Hospital Estadual Mário Covas de Santo
André conta com 2.500 profissionais. Possui
300 leitos entre internação, terapia intensiva e
leitos pediátricos destinados ao atendimento
de crianças com câncer. Seu centro cirúrgico é
composto por 13 salas. O hospital também conta com 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: Santo
André, São Bernardo, São Caetano, Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – e
beneficia cerca de 3 milhões de moradores.
São quase 30 mil metros quadrados de área,
divididos em sete pavimentos. Cerca de 7 mil
pessoas circulam pelas instalações da unidade
diariamente, entre pacientes e funcionários. Um
dos grandes diferenciais do HEMC é o corpo
clínico, composto por muitos profissionais ligados à Faculdade de Medicina da Fundação do
ABC – vários deles docentes.
O início das obras data de 1976, quando o
equipamento foi denominado Hospital Regional
de Clínicas. A construção sofreu longas interrupções, até que em 2000 foi definitivamente
retomada pelo então governador Mário Covas,
que batiza o hospital. A entrega ocorreu em
2001 com a inauguração da primeira fase. A
segunda etapa de atendimento teve início em
2002, com oferta de leitos cirúrgicos, de UTI,
além da introdução de cirurgias de maior porte.
Na condição de hospital de alta complexidade,
a importância do “Mário Covas” para o Grande
ABC se evidencia diariamente. São mais de 1,2
milhão de atendimentos por ano entre consultas, exames, procedimentos e cirurgias.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
A Comissão Intra-Hospitalar de Órgãos e
Tecidos para Transplantes do HEMC recebeu
da Organização de Procura de Órgãos (OPO)
do Instituto Dante Pazzanese, em setembro de
2018, homenagem pela conquista do 1º lugar
nas taxas de doadores por óbitos referentes a
2017, na categoria de hospitais. O dado referese ao número de notificações do mesmo ano. A
instituição também foi contemplada com o Selo
Hospital Amigo do Transplante.

EVENTO COREN-SP
Em agosto de 2018 a unidade sediou a quarta
edição da “Roda de Conversa sobre Atenção Básica: Inserção da Enfermagem nas Políticas de Saúde do SUS”, do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP). Foram abordados
temas como desafios na Política Nacional da Atenção Básica, a prática profissional da enfermagem e
protocolos de assistência. O objetivo do evento é
discutir a temática a partir de categorias de análise
como fragilidades, potências e desafios.

Dr. Alexandre Cruz Henriques, diretor técnico do hospital, a enfermeira Amanda Guedes e o diretor-geral, Dr. Desiré Callegari

190.817

191.130

197.804

191.137

139.697

969.776

1.001.057

1.077.817

1.117.388

1.086.086

14.711

15.099

16.007

15.407

15.831

11.388

11.629

12.475

13.320

14.020

164.484

171.615

180.957

194.893

208.497
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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 Hospital Anchieta (HA),
Hospital Municipal Universitário (HMU), Hospital de Clínicas Municipal José Alencar (HC) e Hospital e Pronto-Socorro Central (HPSC).

Hospital de Ensino Anchieta

Hospital Municipal Universitário

Nova máquina atesta qualidade do leite no HMU

HOSPITAL ANCHIETA
Mantido pela Fundação do ABC - Faculdade de Medicina do ABC (FUABC-FMABC)
desde 1994, em parceria com a Prefeitura de
São Bernardo, o Anchieta é um hospital dedicado ao cuidado de pacientes oncológicos
e cirúrgicos. As cirurgias abrangem as especialidades médicas de cirurgia geral, otorrinolaringologia, urologia, cirurgia vascular,
cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia de
cabeça e pescoço, oftalmologia, proctologia,
cirurgia oncológica, cirurgia cardíaca, nefrologia e cirurgia pediátrica. Já as internações
clínicas contemplam as áreas de oncologia,
nefrologia e cardiologia.
Em outubro de 2018, a Prefeitura realizou
vistoria nas obras de reforma da unidade,
que se prepara para receber o primeiro equipamento público de radioterapia do Grande
ABC. A implantação do novo aparelho pela
Prefeitura será possível graças ao investimento obtido junto ao Governo Federal, de
R$ 10 milhões, para a compra e instalação de
toda a estrutura. Com o novo setor, o equipamento precisa estar dentro dos padrões atuais
de qualidade e segurança determinados pelo
Ministério da Saúde.
Mesmo com as obras, o atendimento no
Anchieta segue normalmente. Em setembro
de 2018, foram registrados mais de 2 mil
atendimentos em diversas especialidades
como endocrinologia, fonoaudiologia, aplicação de quimioterapia, consultas médicas,
entre outros.

plexidade em Neonatologia, com assistência
integral às gestações de alto risco e a bebês
prematuros.
Voltado exclusivamente ao cuidado materno-infantil e à saúde da mulher, que recebe
acompanhamento desde o conhecimento da
gravidez até o nascimento do bebê, o HMU
conta com as especialidades de ginecologia,
obstetrícia e neonatologia e realiza exames de
ultrassonografia, ecocardiografia, radiologia,
endoscopia digestiva, análises clínicas e ultrassonografia fetal.

BANCO DE LEITE MATERNO
Referência no Estado de São Paulo, o
banco de leite do HMU apresentou, em
setembro de 2018, uma nova máquina
que atesta a qualidade nutricional do leite
oferecido aos recém-nascidos, a Human
Milk Analyser – Myris. O hospital é o primeiro da rede pública de saúde do Grande ABC e o quarto no Brasil a oferecer a
tecnologia, doada pelo Rotary Clube de
São Bernardo – Rudge Ramos. O banco
recebe por mês 180 litros de leite das
mães dos bebês internados no hospital
e de doadoras externas. O aparelho, que
detalha a quantidade exata de proteínas
e gorduras, fornece leite mensalmente
para 80 bebês prematuros.

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 com-
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Hospital Municipal Universitário recebe
certificação de qualidade ONA 2

CERTIFICAÇÃO ONA 2
Referência no atendimento às gestantes, o
HMU foi reconhecido em novembro de 2018
com mais uma certificação da Organização
Nacional de Acreditação (ONA). O equipamento de saúde conquistou desta vez a “Acreditação Plena”, que atesta excelência no serviço.
O selo ONA 2 valida a qualidade no atendimento e segurança aos pacientes do HMU,
diminuindo os índices de mortalidade materna/infantil, de possíveis erros e priorizando o
atendimento humanizado à população.
Segundo dados da Organização Nacional
de Acreditação (ONA), apenas 5% dos hospitais brasileiros possuem a certificação.
O HMU é o primeiro hospital municipal do
Grande ABC a receber o reconhecimento.

NOVO HOSPITAL DA MULHER
A Prefeitura de São Bernardo do Campo
autorizou em dezembro de 2018 o projeto
que garante a construção de um novo hospital para a cidade: o Hospital da Mulher –
segundo equipamento de saúde em andamento pela atual gestão. A nova unidade
será localizada no bairro Nova Petrópolis e
irá incorporar o atendimento do HMU.
O número de leitos será ampliado de
128 para 150. O projeto e a construção são
viabilizados pelo Banco Interamericano de
Investimentos (BID) e a conclusão da obra
está prevista para 2020.
Atualmente, o HMU ostenta taxa de
mortalidade infantil compatível à de países de primeiro mundo. Graças ao trabalho 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).

pacientes, dobrando o número de leitos hoje
disponíveis no HPSC. Ao todo serão 38 quartos.
O local também estará apto para realizar procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade
ou procedimentos de urgência. O investimento
total da obra é de R$ 107,9 milhões.

HPSC é porta de entrada para os casos de emergência

HOSPITAL E PRONTO-SOCORRO
CENTRAL
A Fundação do ABC e a Faculdade de Medicina do ABC deram início em dezembro de
2005 à gestão do Hospital e Pronto-Socorro
Central (HPSC). Trata-se de unidade hospitalar
dedicada às urgências e emergências traumáticas e clínicas. É o serviço municipal de saúde que recebe a maior demanda de pacientes
de urgência e serve de referência para as nove
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da
cidade. Tem como especialidades clínica geral, ortopedia, pediatria e oftalmologia.

Tecnologia de ponta é marca do HC de São Bernardo

HOSPITAL DE CLÍNICAS MUNICIPAL
Inaugurado em dezembro de 2013, o
Hospital de Clínicas Municipal José Alencar – o HC – tem ampliado gradativamente
sua atuação. A unidade realiza procedimentos
em cardiologia, neurocirurgias de urgência,
cirurgias de politrauma, cirurgias ortopédicas
e outras especialidades.
O edifício reúne três blocos e 11 pavimentos, além de ambulatório, Hospital Dia e Terapia Renal Substitutiva para procedimentos
de hemodiálise. Equipado com tecnologia
de ponta, totalmente informatizado e com
arquitetura que privilegia a humanização dos
ambientes, o HC é considerado um dos mais
modernos hospitais públicos do País. Dispõe
de estrutura para ensino e pesquisa, com salas de estudo, auditório com 200 lugares e
câmeras de vídeo nos centros cirúrgicos para

que os médicos residentes acompanhem os
procedimentos em tempo real.
CIRURGIA CARDÍACA INFANTIL
Em março de 2018, o Hospital de Clínicas
foi oficializado como centro de referência de
cirurgias cardíacas infantis para o Estado de
São Paulo. O equipamento de saúde passou a
atender crianças e adolescentes, de zero a 18
anos, que sofrem com cardiopatias congênitas.
O anúncio contou com a presença do então
governador Geraldo Alckmin e do secretário de
Estado da Saúde à época, Dr. David Uip.
Para desenvolver o projeto, foi firmada
parceria entre o Estado, Prefeitura e o Instituto
do Coração. O governo estadual destinou verba de R$ 20 milhões para compra de equipamentos, contratação de novos profissionais,
medicamentos, recursos humanos, entre outros. Deste total, o município irá receber R$
2 milhões por mês para arcar com todos os
custos do centro de referência.
Desde então, o quinto andar do HC-SBC é
destinado a esses pacientes. Foram inaugurados
10 leitos de Terapia Intensiva (UTI) e 17 leitos de
enfermaria. Os pacientes são referenciados pela
Central de Regulação de Oferta de Serviços de
Saúde (CROSS) – setor do Estado que direciona
os pacientes – e encaminhados para tratamento no município. Esse serviço contempla préoperatório, exames de imagem, cirurgia, pósoperatório e acompanhamento ambulatorial. A
primeira cirurgia foi realizada em setembro, em
uma criança de um ano diagnosticada com cardiopatia congênita.

Novos equipamentos de raio X, tomografia e ultrassom

EXAMES DE IMAGENS
Em 2018, o HPSC recebeu investimentos
na área de exames de imagens. Foram instalados novos equipamentos de raio X, tomografia e ultrassom. Cerca de 12.900 exames
são realizados por mês, sendo 10 mil radiografias, 600 ultrassonografias e 2.300 tomografias. A Prefeitura substituiu a empresa
responsável e formalizou novo contrato. Além
de reduzir custos, o município melhorou a
qualidade no serviço.
A brinquedoteca da Pediatria do HPSC
também recebeu modernização. Por meio
de parceria firmada entre o Fundo Social e a
Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias, o espaço ganhou nova decoração, brinquedos, livros e toda a estrutura apropriada
para divertir as crianças.
HOSPITAL DE URGÊNCIA
Em construção para substituir os atendimentos atualmente realizados no HPSC, o Hospital
de Urgência mantém a previsão de inauguração
para o primeiro trimestre de 2020. Quando finalizado, o HU terá capacidade para atender 250

Geraldo Alckmin anuncia HC-SBC como referência em cirurgias cardíacas infantis para o Estado

987.633

1.325.665

1.321.717

1.305.927

1.370.132

3.111.194

3.254.036

3.294.350

4.248.633

3.755.971

12.925

11.445

11.123

12.871

13.628

29.144

28.194

28.215

29.610

36.137

313.613

345.653

372.075

375.310

373.463
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Complexo Hospitalar Municipal de
		

São Caetano do Sul

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 Municipal
de Emergências Albert Sabin, Hospital São Caetano, Hospital Municipal
Euryclides de Jesus Zerbini e Complexo Municipal de Saúde.

Em janeiro de 2010, a Prefeitura de São Caetano assinou parceria
com a FUABC para a gestão plena do Complexo Hospitalar, à época
composto somente pelos Hospitais Márcia Braido, Maria Braido e Albert
Sabin. Até então, os três equipamentos integravam planos de trabalho
individuais da Fundação do ABC por meio da Central de Convênios.

HOSPITAL INFANTIL E
MATERNIDADE MÁRCIA BRAIDO
Referência para o atendimento às crianças
do município, o Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido foi inaugurado em 28 de
julho de 1973. Realiza hoje internações nas
áreas de Pediatria, Ginecologia e Maternidade.
Também desenvolve atendimentos em prontosocorro infantil, ortopedia infantil, pediatria e
pré-parto. Exames laboratoriais e radiológicos
completam a lista de serviços ofertados.
Em abril de 2018, foi inaugurado o setor
de Radiologia Dr. Carlos Alberto Lopes. A recepção principal e as salas de raios X foram
reformadas para receber decoração infantil
com motivos marinhos. Produzida com adesivo vinílico em laminação fosca, sem odor
e ecologicamente correta, a nova decoração
criou ambiente lúdico e alegre, que tranquiliza
as crianças, permitindo a realização de exames
de forma mais humanizada e eficiente.
O setor foi revitalizado a partir de parceria entre Prefeitura e a Fundação Instituto de
Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem
(FIDI), organização social responsável por
gerir sistemas de diagnóstico por imagem na
rede pública de saúde. O investimento foi de
cerca de R$ 60 mil.
CIRURGIA BARIÁTRICA
A Prefeitura de São Caetano reativou em abril
de 2018 o Programa de Endoscopia e Cirurgia
Bariátrica. A cidade foi a primeira do País, em
2008, a oferecer esse procedimento com recursos do município. O serviço, porém, foi interrompido em 2013 e retornou ampliado e modernizado. À época do lançamento do programa,
havia cerca de 300 pacientes na fila de espera,
que passaram por nova triagem e avaliação. O
programa tem capacidade para realizar sete cirurgias por mês no Hospital Márcia Braido.
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. Hoje o equipamento realiza internações em clínica geral e especialidades,
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clínica cirúrgica, especialidades cirúrgicas,
além de UTI adulto. Estão disponíveis ambulatórios de cardiologia infantil, fonoaudiologia, fisioterapia respiratória, proctologia e
quimioterapia, assim como exames de biópsia guiada por ultrassonografia, ecodoppler,
radiologia, tomografia computadorizada e
ultrassonografia (com ou sem doppler).
HOSPITAL MUNICIPAL DE
EMERGÊNCIAS ALBERT SABIN
Com proposta de prestar atendimento completo ao paciente emergencial, desde o primeiro socorro, até o diagnóstico e encaminha-

mento para tratamento, São Caetano inaugurou
em 28 de junho de 2008 o Hospital de Emergências Albert Sabin. O equipamento público
foi projetado com 28 leitos e conta com pelo
menos 300 profissionais na assistência, entre
médicos e equipes de enfermagem, psicologia
e fisioterapia, entre outros colaboradores.
Durante 2018 a unidade permaneceu fechada temporariamente para reformas estruturais completas, que tiveram início no ano
anterior. Na ocasião, o atendimento à população foi transferido provisoriamente para o
Hospital São Caetano, que recebeu obras de
adequação.

O Albert Sabin atende cerca de 26 mil
pacientes por mês e oferece atendimento em
urgência e emergência nas áreas de clínica
médica e cirúrgica, odontologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia e UTI adulto.
Também conta com ala de psiquiatria, exames
laboratoriais, de radiologia, tomografia computadorizada e ultrassonografia.
COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE
Em 21 de abril de 2012, a rede municipal
de São Caetano ganhou o Complexo Municipal
de Saúde, formado pelo Hospital de Olhos Dr.
Jaime Tavares e pelo Centro de Oncologia e
Hemoterapia Luiz Rodrigues Neves. O equipamento ocupa prédio do antigo Pronto-Socorro
Municipal, no bairro Oswaldo Cruz, e foi entregue já sob gestão da FUABC.
Na Unidade de Tratamento ao Câncer os
serviços contemplam todas as terapias quimioterápicas necessárias aos pacientes. Já o
Hospital de Olhos funciona com consultórios,
centro de diagnósticos e área cirúrgica com
conceito de Hospital Dia Oftalmológico.
Em dezembro de 2018, a unidade foi a primeira da Prefeitura a concluir a implantação do
prontuário eletrônico. Por mês, o equipamento
realiza, em média, 5 mil exames, 2,3 mil consultas e 300 cirurgias. Para possibilitar a implantação, o prédio passou por adequações e
reestruturações na rede elétrica e de logística.
Já os funcionários que operam o sistema participaram de diversas capacitações.
NOVO CENTRO CIRÚRGICO
Em maio de 2018, a Prefeitura de São Caetano reinaugurou o centro cirúrgico do Complexo
Hospitalar Municipal, batizado Prof. Dr. Carlos
Alberto Bezerra. Totalmente revitalizado do ponto de vista estrutural e tecnológico, o centro
cirúrgico tornou-se um dos mais modernos do
ABC. O espaço conta com seis salas cirúrgicas
e tecnologias avançadas que garantem maior
eficiência e segurança nas intervenções, como
as mesas cirúrgicas elétricas, painel de monitoramento eletrônico e ar-condicionado com fluxo
laminar, que garante a esterilidade do ambiente.
Foram investidos R$ 980 mil do tesouro municipal, além de R$ 1 milhão em equipamentos
por meio de emenda parlamentar.
HOSPITAL SÃO CAETANO
Os três hospitais do complexo municipal –
Albert Sabin, Márcia e Maria Braido – ganharam reforço importante em janeiro de 2012,
quando a Prefeitura reinaugurou o Hospital São
Caetano após municipalizá-lo. Desde então, a
unidade tem sido vocacionada como um grande centro de especialidades, além de abrigar
diversos mutirões de saúde. Em 2018, assumiu provisoriamente os atendimentos do Hospital Albert Sabin, que passou por reformas.
O Hospital São Caetano é uma das casas

Centro Cirúrgico Prof. Dr. Carlos Alberto Bezerra foi entregue totalmente revitalizado

de saúde mais tradicionais do ABC, inaugurado em 25 de julho de 1954. A história de
sucesso do hospital, que se tornou referência
a todo o Grande ABC, durou até 2010, quando
foi declarada a falência da unidade.
HOSPITAL DR. EURYCLIDES
DE JESUS ZERBINI
São Caetano inaugurou em 30 de setembro
de 2012 o Hospital Municipal Euryclides de
Jesus Zerbini, erguido na esquina da Rua São
Paulo com a Avenida Vital Brasil Filho, no bairro
Santa Paula. Integrada ao CHMSCS e, dessa for-

ma, cogerida pela Fundação do ABC, a unidade
recebeu investimento de R$ 20 milhões e foi
construída anexa ao complexo de saúde formado pelo Hospital Maria Braido e pelo Hospital
Infantil e Maternidade Márcia Braido.
Com cinco andares em espaço que totaliza 6
mil metros quadrados, o hospital tem capacidade
para mais de 80 leitos, três salas cirúrgicas direcionadas ao atendimento obstétrico (parto normal
e humanizado) e para cirurgias ginecológicas.
Também conta com UTIs Neonatal e Pediátrica,
serviço 24 horas de ginecologia e pré-parto, alas
de internação e a Casa da Gestante.

Referência em Oftalmologia, Hospital de Olhos Dr. Jaime Tavares está instalado no Complexo Municipal de Saúde
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AME Santo André

Gerido pela Fundação do ABC desde a
inauguração em 2010, o Ambulatório Médico
de Especialidades (AME) de Santo André oferece 17 especialidades, 22 tipos de exames e
Hospital Dia para cirurgias de baixa e média
complexidade. O centro cirúrgico ocupa todo
o quarto andar e reúne 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).
A unidade encerrou 2018 com 6.929
pequenas e médias cirurgias concluídas nas
áreas de oftalmologia, dermatologia, plástica,
ortopedia, entre outras.
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.
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,
topografia, entre outros.
CIPA E COMISSÃO DE ÉTICA
Em março de 2018, o AME-SA promoveu
a eleição dos novos membros da Comissão Interna de Acidentes (CIPA), gestão 2018/2019.
18

Nova Comissão de Ética de Enfermagem do AME-SA

Com apoio da diretoria, a CIPA também realizou comemoração especial da Páscoa entre
colaboradores. Funcionários diretos e indiretos
foram recepcionados na entrada da unidade
com entrega de lembranças e chocolates. Já
em maio, foi eleita a nova Comissão de Ética de Enfermagem. A cerimônia coletiva foi
promovida na sede do Conselho Regional de
Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), na Capital. Ao todo, foram eleitos seis membros.

VACINAÇÃO GRIPE
Em maio de 2018, cerca de 200 funcionários foram vacinados contra a gripe. A
imunização funciona contra três tipos de vírus: H1N1, H3N2 e B. As doses foram destinadas a funcionários diretos e terceirizados.
Segundo diretrizes do Ministério da Saúde,
trabalhadores da saúde pertencem aos grupos prioritários para proteção, assim como
idosos, crianças e gestantes.
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AME Praia Grande

Inaugurado em agosto de 2009 pelo Governo do Estado, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Praia Grande está sob
gestão da Fundação do ABC desde o primeiro
dia de funcionamento. Instalada na Vila Mirim, a
unidade é referência em serviços de média complexidade para sete municípios no Litoral Sul e
beneficia cerca de 1 milhão de moradores.
O AME Praia Grande conta com 15 especialidades à disposição da população e oferece
cerca de 20 tipos de exames, além de pequenas
cirurgias. Também dispõe de serviço ambulatorial composto por primeira consulta, interconsulta, retornos, procedimentos terapêuticos não
médicos e cirurgias ambulatoriais.
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.
RENOVAÇÃO DE CONTRATO
Em 2018, a Fundação do ABC renovou o
contrato de gestão da unidade pela segunda
vez. A validade é de cinco anos. Considerando
a estatística média dos últimos cinco anos de
gestão, a unidade realizou, por ano, cerca de
112 mil consultas, 242 mil exames e procedimentos, e 4.500 cirurgias.
O AME-PG também implantou moderno
sistema de gestão documental eletrônica que
reduziu em 60% o volume de impressões.
Com isso, os arquivos físicos foram otimizados e transferidos para acervo digital após
minucioso trabalho de validações. Antes da
implantação do programa, eram feitas cerca
de 100 mil impressões por mês, número que

caiu para 40 mil. O investimento foi de cerca
de R$ 150 mil.
FÓRUM DE HUMANIZAÇÃO
Em outubro, o trabalho “Acompanhamento
à gestão de alto risco”, elaborado pela área de
Serviço Social, foi selecionado para participar do
Fórum de Humanização – SUS – Baixada Santis-

ta, na Santa Casa de Santos. A unidade estabeleceu parceria com o Hospital Regional de Itanhaém para, na ocasião de indicação da obstetra,
referenciar as gestantes de Itanhaém, Mongaguá
e Peruíbe para o parto cesárea. Foi possível observar a qualificação do vínculo entre pacientes
e profissionais e a construção de parcerias para
continuidade do atendimento em rede.

A funcionária Fernanda Freitas de Almeida representou a unidade no Fórum de Humanização - SUS
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AME Mauá

O Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) de Mauá é referência para atendimento
médico de média complexidade à população
da microrregião do Grande ABC composta
pelos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra, além de também atender aos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.
Inaugurado em 2011, o equipamento
da Secretaria de Estado da Saúde funciona
em prédio com dois pavimentos e um anexo operacional, totalizando 3.200 metros
quadrados de área construída. A unidade
conta com 17 consultórios médicos e 4
não médicos, 2 salas de curativo, laboratório clínico, 6 salas de espera, sala de
observação, 4 salas de exames de métodos diagnósticos, posto de enfermagem,
Central de Material e Esterilização (CME),
entre outros espaços.
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. Em 2018, por exemplo,
concluiu no segundo semestre 900 cirurgias
de catarata após mutirão realizado entre outubro e dezembro. Do total, 750 foram relativas
ao mutirão, e 150 já estavam previstas em
contrato. Durante todo o ano, foram cerca de
1.350 procedimentos.
Já no Prêmio Amigo do Meio Ambiente
2018, o ambulatório recebeu menção honrosa da Secretaria de Estado da Saúde pela
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Unidade realizou 900 cirurgias de catarata em mutirão realizado entre outubro e dezembro

elaboração do projeto “Estruturação da Educação Permanente na gestão dos resíduos”.
O AME Mauá também oferece à população exames de diagnóstico e terapia, entre os

quais endoscopia, ecodopplercardiograma,
eletrocardiograma, eletroneuromiografia, teste ergométrico, holter, MAPA, eletroencefalografia, topografia e retinografia.
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Hospital da Mulher de Santo André
Inaugurado em agosto de 2008 pela Prefeitura de Santo André e gerido desde o início
pela Fundação do ABC, o Hospital da Mulher
Maria José dos Santos Stein é considerado
hoje o maior centro de referência em saúde da
mulher da região do ABC, com atendimento
qualificado, equipamentos modernos e profissionais especializados.
Voltada exclusivamente à saúde da mulher,
a unidade tornou-se referência graças à excelência e humanização do atendimento. Oferece
assistência total em obstetrícia e ginecologia,
nos períodos de pré-parto, parto, pós-parto e
pós-operatório. Promove o alojamento conjunto para mãe e bebê, incentiva e dá condições para acompanhamento familiar e presta
assistência integral aos recém-nascidos.
Todos os exames necessários para apoio
ao parto e procedimentos obstétricos estão à
disposição das usuárias. Instalado no Parque
Novo Oratório, o Hospital da Mulher responde
por 100% dos partos da cidade realizados via
Sistema Único de Saúde. Oferece mais de 6
mil exames mensais e possui 113 leitos, incluindo Maternidade, Centro de Parto Natural,
Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal,
Unidade de Cuidados Intermediários Canguru,
UTI Adulto e Centro Cirúrgico, além de prontosocorro 24 horas nas áreas de Ginecologia,
Obstetrícia e Violência Sexual.
O nome escolhido para batizar o Hospital
da Mulher de Santo André homenageia a profissional Maria José dos Santos Stein, falecida
em 2005 e que construiu no município marcante carreira na área da saúde, inclusão social
e direitos da mulher.
BALANÇO
Só em 2018 foram registrados 4.205 partos,
sendo 168 com laqueaduras, 2.857 mamografias, 6.564 ultrassons, 1.088 cirurgias ginecológicas e 149 mastológicas (cirurgia mamária).
A unidade também fez o acompanhamento de
gestantes no pré-natal de alto risco – ao todo,
foram mais de 3 mil atendimentos no ano.
CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL
O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital da Mulher recebeu, em março de 2018, o
certificado “A” do Programa Ibero-Americano de
Banco de Leite Humano (IBERBLH). Este é o nível
mais alto de classificação do projeto e atesta que
o equipamento atende aos padrões de qualidade
e cumpre as normas de funcionamento. O BLH foi
criado há nove anos e, além da coleta, realiza o
processamento e armazenamento do leite, assim
como apoio, promoção e incentivo ao aleitamento materno junto à comunidade.

ANIVERSÁRIO DE DEZ ANOS
Em 2018 o Hospital da Mulher completou
dez anos em atividade. A data foi comemorada junto ao Dia Mundial da Prematuridade
(17/11), em evento que reuniu 150 pessoas
entre crianças nascidas prematuras e seus
pais, além da equipe de profissionais da saúde. Também estiveram presentes diretores da
unidade, da FUABC e membros da Prefeitura.

CURSO DE GESTANTE
O Hospital da Mulher realizou em 2018 seis
cursos preparatórios gratuitos para orientação
de gestantes e pais de primeira viagem. Ao todo,
receberam a certificação 297 mães e acompanhantes. A atividade é realizada bimestralmente
e desenvolvida para orientar mães e pais sobre
o período da gestação, o parto, puerpério e os
cuidados com o recém-nascido.

Certificação do Banco de Leite atesta padrões de
qualidade de coleta, processamento e armazenamento

Unidade completou aniversário de 10 anos em 2018 e
realizou o evento “10 Anos Salvando Vidas”
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Complexo Hospitalar

Irmã Dulce de Praia Grande

O Complexo Hospitalar Irmã Dulce de Praia Grande é formado pelo Hospital Municipal, pelo Pronto-Socorro Central, pela Unidade de Alta Complexidade em Cuidados ao Portador de Doença Renal Crônica e Terapia Renal Substitutiva, a Nefro-PG, – todos localizados no Boqueirão – e pela Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Charles Antunes Bechara, situada no bairro Samambaia.
Após dez anos de parceria, em dezembro de 2018 a Fundação do ABC e a Prefeitura de Praia Grande
encerraram o contrato de gestão do Complexo Hospitalar Irmã Dulce.
HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ DULCE
Inaugurado em 16 de maio de 2008, o
Hospital Municipal Irmã Dulce (HMID), por
meio de acordo com a Prefeitura de Praia Grande, passou a ser gerenciado pela Fundação do
ABC em agosto do mesmo ano. Atendendo
100% no Sistema Único de Saúde (SUS), o
Hospital Irmã Dulce possui centro cirúrgico
adequado para atender emergências e cirurgias eletivas. Conta ainda com UTIs (Adulto,
Pediátrica e Neonatal) e um Hospital Dia, que
agiliza pequenos procedimentos cirúrgicos.
Ao todo são 219 leitos, sendo 143 sob responsabilidade do município e 76 contratualizados
pelo Estado. O atendimento em várias especialidades beneficia mais de 800 mil moradores
do Litoral Sul e Vale do Ribeira.
MUTIRÃO DE CATARATA
O Hospital Municipal Irmã Dulce sediou em
janeiro de 2018 um mutirão de atendimento para
cirurgias de catarata. A ação beneficiou cerca de
2 mil pessoas que aguardavam agendamento
pelos governos estadual e federal. Para atender
aos pacientes, uma carreta equipada com consultórios, centros cirúrgicos e sala de exames
foi instalada no pátio da unidade.
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CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS
O hospital tem um dos melhores índices
de captação de órgãos do Estado de São Paulo.
Em 2018, seguiu cronograma de treinamento
da equipe multiprofissional sobre abordagem
de familiares de pacientes, protocolos da
morte encefálica - condição que possibilita a
doação de órgãos - e a correta notificação dos
casos. Em março, as equipes participaram de
treinamento na Escola Paulista de Medicina
(EPM), em São Paulo.
Por este trabalho, equipes multidisciplinares do Irmã Dulce compostas por médicos, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas e profissionais de enfermagem,
integram levantamento entre 77 hospitais
de todo Brasil que abordam a captação de
órgãos em 21 estados. O reconhecimento
em nível nacional foi feito por pesquisadores do Hospital Moinhos de Vento, de Porto
Alegre, que coordena o Estudo Donors, sobre captação de órgãos e tecidos no Brasil.
Em julho, uma captação de órgãos realizada
na unidade beneficiou sete pacientes que
aguardavam por transplante em todo o Estado. Foram transportados pulmão, coração,
pâncreas, fígado, rins, ossos e tendões.

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
Em sintonia com a política municipal de
redução de filas na rede básica de saúde de
Praia Grande, o CHID deu início em 2018 à implantação do sistema de prontuário eletrônico
do paciente em suas unidades. Por meio da
tecnologia, é possível otimizar o atendimento,
já que são eliminadas etapas que retardam o
processamento de informações sobre os pacientes. A iniciativa vai ao encontro do que
preconiza o Ministério da Saúde. Além da organização de dados sobre os pacientes, os benefícios incluem a integração entre unidades
e a disponibilização de exames laboratoriais e
de imagem acessíveis à equipe médica durante as consultas.
PRONTO-SOCORRO CENTRAL
Em 8 de abril de 2011, Fundação do ABC e
Prefeitura de Praia Grande expandiram a parceria
na gestão do Hospital Municipal para o ProntoSocorro Central, também no Boqueirão, dando
início ao Complexo Hospitalar Irmã Dulce.
Dotada de suporte semi-intensivo e funcionando 24 horas, a unidade visa a estabilizar o quadro clínico do paciente grave, que
posteriormente pode ser encaminhado para

internação hospitalar ou permanecer em outro
setor do pronto-socorro, como observação ou
repouso, dependendo da evolução.
Em novembro de 2018, uma nova tecnologia foi incorporada à unidade: o eletrocardiograma à distância. Pacientes com sintomas de
problemas cardíacos atendidos no PS Central
podem ser avaliados por um cardiologista do
Instituto Dante Pazzanese, referência nacional
na área. Graças à tecnologia do eletrocardiograma à distância, o profissional pode determinar o diagnóstico real e qual a solução
médica imediata a ser adotada. O aparelho está
instalado no setor de Emergência, onde os casos são atendidos por clínicos gerais.

bem como salas de medicação, coleta, sutura
e curativo, inalação e imobilização ortopédica.
Os consultórios médicos são divididos em
espaços específicos para pacientes adultos e
infantis. A estrutura também inclui quartos de
isolamento, enfermaria pediátrica, de adultos,
posto de enfermagem e serviço social.
A exemplo do que ocorre no PS Central, a
UPA funciona no Sistema de Acolhimento com
Classificação de Risco, pelo qual o paciente
passa por triagem, que determina a prioridade
para a consulta médica. Moderno aparelho afere sinais vitais, como pressão arterial, oxigenação do sangue e temperatura. Casos graves
são atendidos imediatamente.

BRINQUEDOTECA
O PS Central inaugurou em agosto de
2018 uma nova brinquedoteca para seus pacientes mirins. Com recursos destinados por
moradores e outros apoiadores, os voluntários
adquiriram piso emborrachado, bonecas, carrinhos, jogos de montar e decoração. Parte dos
brinquedos entregues às crianças foi doada
pela Comissão de Humanização do hospital.
A iniciativa é do grupo Amigos Solidários do
Bairro Flórida.

NEFRO-PG
Parceria entre Prefeitura, Fundação do ABC
e Complexo Hospitalar Irmã Dulce, a Unidade

de Alta Complexidade em Cuidados ao Portador de Doença Renal Crônica e Terapia Renal
Substitutiva – Nefro-PG – foi inaugurada em
19 de janeiro de 2016 e atende pacientes diagnosticados com problemas de insuficiência renal, encaminhados via rede pública de saúde.
O serviço conta com equipe multidisciplinar composta por médicos nefrologistas
(adulto e pediátrico), enfermeiro, psicólogo,
nutricionista e assistente social. Também realiza exames e tratamentos que proporcionam
mudanças significativas na qualidade de vida
dos usuários.
Na Páscoa de 2018, pacientes em tratamento na unidade receberam a tradicional visita do
coelhinho da Páscoa, que distribuiu bombons e
fez recreações entre usuários. A iniciativa é do
grupo Amigos Solidários do Bairro Flórida e do
Canil da Guarda Civil Municipal.

Mutirão de catarata atende 2 mil pacientes no HMID

NEFRO-PG foi inaugurada já sob gestão da FUABC

Festa de Páscoa animou pacientes na Nefro-PG

‘Irmã Dulce’ se tornou referência na Baixada Santista

Nova brinquedoteca do PS Central

UPA SAMAMBAIA
Com capacidade para atender até 700
pacientes por dia, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Charles Antunes Bechara,
no bairro Samambaia, iniciou suas atividades
em 2 de julho de 2012. Desde então, passou
a integrar o Complexo Hospitalar Irmã Dulce,
sob gestão da Fundação do ABC.
A UPA Samambaia oferece atendimentos
de urgência e emergência 24 horas por dia nas
áreas de clínica médica, pediatria, ortopedia e
odontologia. Conta com salas de raio X, eletrocardiograma e serviço de análises clínicas,
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Complexo de Saúde de Mauá
		
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 os demais equipamentos da rede.
A partir da nova parceria, além do Nardini, a FUABC passou a responder pela gestão clínica e administrativa de 23 Unidades
Básicas de Saúde (UBSs), além das quatro
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do
município: Vila Assis, Jardim Zaíra, 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 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 Infantojuvenil, 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 Nardini é o principal equipamento hospitalar para
os municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra. Ocupa área de 11.978 m²
e conta com 177 leitos cadastrados no Ministério da Saúde. O hospital é mantido com
recursos municipais, estaduais e repasses do
Ministério da Saúde.
NOVA UTI E UPA
Foi entregue em novembro de 2018 a
nova ala de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do primeiro andar do Hospital Nardini.
Os dez leitos foram totalmente revitalizados e
modernizados para acomodação dos pacientes que necessitam de cuidados intensivos.
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Hospital Nardini

Outros dez leitos estão localizados no sexto
pavimento. Também foram modernizados os
ambientes do almoxarifado, farmácia, conforto médico e sala do Coreme (Comissão de
Residência Médica).
Já a UPA Barão de Mauá, no Jardim Ma-

ringá, foi reaberta em dezembro de 2018 após
oito meses em reforma. O equipamento tem
capacidade para atender 16 mil pacientes por
mês e conta com estrutura nova e uma base
fixa e descentralizada do SAMU (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência).

UTI do Hospital Nardini foi revitalizada e conta atualmente com 20 leitos
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*Valor relativo ao Complexo
de Saúde de Mauá (COSAM)

Centro Hospitalar do
		

Sistema Penitenciário

Em 20 de novembro de 2014, a Fundação
do ABC ampliou a parceria com o Governo do
Estado de São Paulo ao assumir a gestão do
Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário
(CHSP). Tanto as áreas clínicas quanto administrativas estão sob responsabilidade da
FUABC, em contrato firmado no modelo de
Organização Social de Saúde (OSS).
Localizado no Carandiru, na Zona Norte da
capital paulista, o CHSP – antigo Centro de
Observação Criminológica (COC) – é diferente
da maioria dos hospitais brasileiros, pois tem
como foco a atenção aos pacientes do sistema
prisional do Estado de São Paulo. Vinculado
à Secretaria de Administração Penitenciária
(SAP), o equipamento foi transferido para a
Secretaria de Estado da Saúde em 2009, que
responde pela gestão hospitalar. A gestão de
segurança continua a cargo da SAP.
Os profissionais da FUABC não têm acesso à ficha criminal dos pacientes, documento
que especifica o delito cometido e o tempo de
reclusão. Trata-se de medida que incentiva a
humanização do atendimento e faz parte do
esforço para que todos sejam tratados igualmente e sem preconceito.
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. A unidade
conta com 375 leitos. São três alas com 91
leitos cada e uma ala com 90 leitos, além de
unidade semi-intensiva com 12 leitos. Hoje
são 251 leitos em operação.
As especialidades médicas disponíveis
são: Clínica Cirúrgica, Dermatologia, Fisiatria,
Gastroenterologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, Urologia,
Anestesia, Ortopedia, Clínica Psiquiátrica e
Clínica Médica – cujo foco principal é a Infectologia, devido ao grande número de pacientes
portadores do vírus HIV e de tuberculose.
PRÊMIO AMIGO DO MEIO AMBIENTE
Em 2018, a unidade recebeu pela primeira vez o Prêmio Amigo do Meio Ambiente,
concedido anualmente pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo às organizações
de saúde que compõem o Sistema Único de
Saúde (SUS) em âmbito nacional e se destacaram por iniciativas de proteção ao meio
ambiente e sustentabilidade.
O projeto do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário tem como objetivo incen-

tivar os colaboradores a utilizar o transporte
público e não o carro, contribuindo, dessa
forma, com a redução da emissão de gás
carbônico. Para isso, foi contratado um veículo institucional pela unidade de saúde para
deslocamento de funcionários da estação do

Metrô Carandiru até o hospital. O trajeto de
um quilômetro que os funcionários realizariam a pé é feito pela van em sete minutos.
Entre 2014 e 2018, calcula-se que a redução
de emissão de gás carbônico (CO2) no ar tenha chegado a 323 toneladas por ano.
Edmilson Magalhães

Em 2018, unidade recebeu pela primeira vez o Prêmio Amigo do Meio Ambiente
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Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Baixada Santista (Guarujá)

A Fundação do ABC deu início em 2014
à gestão plena do Instituto de Infectologia
Emílio Ribas Baixada Santista, no Guarujá
– hospital estadual especializado no atendimento de doenças infecciosas e parasitárias.
O equipamento funciona 24 horas por dia e
conta com 46 leitos – 33 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. 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.
CAMPANHA ADORNO ZERO
A Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) da unidade realizou em
março de 2018 a campanha “Adorno zero”. A
ideia é conscientizar os colaboradores sobre
a importância de não utilizar adornos como:
brincos, pulseiras, colares, relógio de pulso,
sapatos abertos e cabelo solto durante a jornada de trabalho. O foco principal é o cumprimento das orientações previstas na Norma
Regulamentadora 32 (NR 32) do Ministério
do Trabalho, que estipula diretrizes básicas
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sobre medidas de proteção à segurança e à
saúde dos trabalhadores da área da saúde.
CICLO DE PALESTRAS
Em dezembro de 2018, a unidade organizou
a 11ª edição do Ciclo de Palestras para orientação e conscientização dos profissionais da

saúde. O tema pautado para a ocasião foi a Aids.
Foram discutidas as características principais da
doença, prevenção, diagnóstico e tratamentos.
Durante o ano outros ciclos de palestras
foram promovidos com especialistas sobre
temas como febre amarela, tuberculose, dengue e chikungunya.

Campanha conscientizou colaboradores sobre uso de adornos como brincos, pulseiras e relógios
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Hospital Estadual de Francisco Morato

Em novembro de 2014, a Fundação do
ABC ampliou a parceria com o Governo do Estado de São Paulo, quando passou a responder
pela gestão do Hospital Estadual de Francisco
Morato “Prof. Carlos da Silva Lacaz”. Desde
então, tanto as áreas clínicas quanto administrativas estão sob responsabilidade da FUABC,
em contrato firmado no modelo de Organização Social de Saúde (OSS).
Inaugurada em 2004, a unidade dispõe
de 109 leitos – sendo 29 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). É um hospital regional 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. É referência médico-hospitalar para residentes da
região de Franco da Rocha, Caieiras, Cajamar
e Mairiporã, além de Francisco Morato.
O HEFM está dividido em dois prédios –

Nova sala dispõe de profissional paramentado e
climatização adequada para manipulação de remédios

um administrativo e outro assistencial. Os leitos ofertados são: 10 de UTI adulto, 8 de UTI
pediátrica, 11 de UTI Neonatal, 10 de berçário
médio risco, 3 de berçário externo e 4 de unidade semi-intensiva adulto.
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. Também realiza exames
de raio X, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia geral, endoscopia e
colonoscopia.
Entre os destaques da unidade está o serviço de Obstetrícia, referência para gestação de
alto risco, com média de 190 partos por mês.
PREPARO DE MEDICAMENTOS
Em novembro de 2018, a Assistência
Farmacêutica da unidade inovou ao elaborar
projeto de administração segura de medica-

mentos. A equipe inaugurou a sala de preparo
de doses unitárias de medicamentos não estéreis e unitarização de ampolas e comprimidos com objetivo de aumentar a segurança
do processo e evitar desperdícios. O projeto
foi elaborado de acordo com as seis metas
internacionais de segurança do paciente estipuladas pela Organização Mundial da Saúde
(OMS). A nova sala conta com equipe paramentada com avental, máscara, touca e luvas
para manuseio e preparo em bancada previamente submetida à desinfecção. O espaço
também dispõe de impressora de etiquetas,
seladora e climatização adequada.
No mesmo mês, a equipe realizou atividade
de orientação sobre uso racional de medicamentos junto aos pacientes. Nas visitas leito a leito os
profissionais abordaram a questão da segurança
do paciente e a importância da participação dos
mesmos no ato de administração de medicamentos durante a permanência no serviço de saúde.
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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 Mateus, na Zona Leste da Capital paulista, que em 2018 completou três anos.
Com vigência de cinco anos, a parceria
contempla cerca de 40 serviços em aproximadamente 20 endereços – alguns funcionam de forma conjugada. São eles: Pronto
Atendimento, AMA/UBS integradas (Assistência Médica Ambulatorial/Unidade Básica
de Saúde), Hospital Dia da Rede Hora Certa,
Centro de Especialidades Odontológicas, NIR
(Núcleo de Reabilitação), NASF (Núcleo de
Atenção à Saúde da Família), EMAD (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar),
EMAP (Equipe Multiprofissional de Apoio) e
UBSs (Unidades Básicas de Saúde).
PREMIAÇÃO DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Em 2018, o Programa de Acompanhamento de Idosos (PAI) de São Mateus, gerenciado pela Fundação do ABC, recebeu pelo
terceiro ano seguido premiação nacional por
projeto de destaque relacionado ao cuidado
do idoso. O resultado foi divulgado durante
o 6º Mapeamento de Experiências Estaduais,
Municipais e do Distrito Federal no Campo
do Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa,
em Brasília. A iniciativa é do Ministério da
Saúde em parceria com a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz). Ao todo, foram premiados 14
projetos de serviços públicos de saúde de
todo o País.
A premiação foi destinada ao PAI Iguatemi, que integra o território de São Mateus
e foi criado em março de 2018. Atualmente,
são dois “PAIs”, que atendem aproximadamente 300 idosos na região, sendo 90% em
atendimentos domiciliares. Com auxílio de
médicos e nutricionistas da Rede, a equipe
desenvolveu um suplemento alimentar destinado aos idosos com sarcopenia, quadro
de desnutrição caracterizado por importante
perda de massa muscular. Sete idosos com
peso médio de 30kg e entre 80 e 107 anos
participaram do projeto. Foram observadas
melhorias como aumento da massa muscular
e melhoria progressiva da qualidade de vida.
ALEITAMENTO MATERNO
A Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde (STS) São Mateus realizou
em agosto de 2018 a ação Amamenta São
Mateus, em comemoração à 26ª Semana
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Mundial do Aleitamento Materno (SMAM).
O tema central escolhido foi “Amamentação
é a base da vida”, com foco na redução da
pobreza, nutrição e segurança alimentar. O
evento envolve anualmente todas as equipes
do território que desenvolvem ações em favor
do aleitamento materno. Entre as atividades
estiveram apresentações artísticas e palestras
sobre desmame precoce e estresse infantil.
O encerramento do evento foi marcado por
homenagens e premiações da 5ª edição da Gincana pela Amamentação de São Mateus. A unidade bicampeã de 2018 foi a UBS Recanto Verde
e Sol. Em segundo lugar ficou a UBS Palanque,
seguida da UBS Jardim da Conquista III.

SUSTENTABILIDADE
No Prêmio Amigo do Meio Ambiente,
promovido anualmente em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde, a equipe de
São Mateus recebeu menção honrosa pela
apresentação do projeto “Aleitamento materno e segurança alimentar: reduzindo a desnutrição e desigualdades sociais e promovendo
a sustentabilidade”. O evento foi promovido
no Hospital Santa Catarina, em São Paulo.
Ao todo, as unidades da FUABC receberam
dez menções honrosas no evento, além de 11
placas referentes ao cumprimento do “Desafio A Saúde pelo Clima”, “Desafio Resíduos”
e um Prêmio Amigo do Meio Ambiente.

UBS Recanto Verde e Sol venceu a gincana
de 2018 sobre aleitamento materno

Equipes PAI São Mateus / Pai Iguatemi
recebem premiação em Brasília
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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

Diploma Mérito da Saúde

Melhores Hospitais do Estado

Prêmio Desempenho

Prêmio CONASS

Programa Gestão com Qualidade
COREN (SP)

Melhores Universidades

Prêmio Líderes da Saúde 2017
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