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Editorial

TAC, Compliance e o
alinhamento às boas práticas
A Fundação do ABC é um patrimônio do Grande ABC.

Esse trabalho culminou na assinatura de um Termo

Uma ferramenta de gestão primordial para a Saúde da re-

de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MP, em 10 de

gião e de todo o Estado. Com mais de 50 anos de história

outubro de 2019. Trata-se de sinalização clara sobre os

e na condição de maior empregadora do ABC Paulista,

caminhos que a FUABC já trilha e que seguirá trilhando.

com cerca de 22 mil funcionários diretos, a entidade é

Não haverá retrocessos. O TAC é um presente para o futu-

parceira estratégica do Poder Público, capaz de executar

ro. Novos rumos para a Mantenedora, que subiu degraus

em um único ano 16 milhões de exames e procedimentos

e alcançou novo patamar. É uma evolução institucional

e 6 milhões de consultas e atendimentos. São indicadores

oportuna, sem precedentes e que serve de base para o

extraordinários, alcançados em função de muito trabalho,

próximo passo: o Compliance.

dedicação e comprometimento.
Desde 2018, a instituição tem passado por intenso

boas práticas a ser construído e que estará respaldado em um

processo de modernização da gestão, com objetivo de

termo externo, o TAC. A ideia é aumentar a segurança jurídica

resgatar a credibilidade e, principalmente, promover ade-

institucional e ampliar os mecanismos de controle da Mante-

quação das práticas aos princípios constitucionais da Ad-

nedora e das unidades mantidas. Nesse sentido, o Compliance

ministração Pública. Em uma parceria inédita, a entidade

deverá adotar conjunto de mecanismos e procedimentos inter-

trabalhou lado a lado com o Ministério Público do Estado

nos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregu-

de São Paulo em busca de um documento sólido, capaz

laridades, assim como observar a efetiva aplicação de códigos

de fortalecer o planejamento, a eficácia e a execução de

de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com objetivo de

um Programa de Compliance na Mantenedora e em to-

evitar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos.

das as unidades gerenciadas, com propósito de promover

São novos tempos para a Fundação do ABC. Um ca-

maior fiscalização, legalidade, eficiência, moralidade e

minho sem volta, pautado na transparência, legalidade,

impessoalidade na gestão administrativa.

gestão moderna e profissional.

DR. LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE DA FUABC
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O instrumento de Compliance é um programa interno de

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 na
região do 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.
No decorrer dos anos, a Fundação do
ABC passou a ser encarada como parceira
estratégica das prefeituras do 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 2019 com
cerca de 22 mil funcionários diretos e orçamento de R$ 2,4 bilhões aprovado para
2020. É mantenedora de 16 hospitais e 4
AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), além do Centro Universitário Saúde
ABC / Faculdade de Medicina do ABC e de
uma Central de Convênios, que atua por
meio de contratos de gestão e convênios.
Entre as parcerias mais recentes, assumiu
em 2019 o AME Itapevi, localizado na microrregião de Osasco, e o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.
VOCAÇÃO SOCIAL
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 Sistema Único de Saúde (SUS). 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, Itapevi, 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 15 milhões de exames e
procedimentos, 82 mil cirurgias e 100 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 demonstrase pela qualidade do atendimento oferecido
à comunidade. Os serviços promotores, preventivos e orientadores para a saúde da po-

Participantes do 5º Fórum em Saúde e Sustentabilidade da FUABC
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Assinatura do TAC com o Ministério Público do Estado de SP

pulação 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 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.
ASSINATURA DO TAC
De forma pioneira e histórica, a Fundação
do ABC assinou em outubro de 2019 um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o
Ministério Público do Estado de São Paulo.
Trata-se da primeira fundação do Estado a assinar um TAC e vinculá-lo ao programa interno
de boas práticas, o compliance. A solenidade
ocorreu no campus universitário da Faculdade
de Medicina do ABC, em Santo André, com
presenças do Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio, dos prefeitos dos municípios instituidores

Campanhas educativas orientam funcionários
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da FUABC, entre outras autoridades.
O acordo visa fortalecer o planejamento, a eficácia e a execução de um Programa de Compliance na Fundação do ABC e
em todas as unidades gerenciadas, com
propósito de promover maior fiscalização,
legalidade, eficiência, moralidade e impessoalidade na gestão administrativa do
ente fundacional, instituindo e promovendo
a adequação das práticas da FUABC aos
princípios constitucionais da Administração Pública. Por sua vez, o compliance
consiste na adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, e na aplicação efetiva de códigos
de ética e de conduta, políticas e diretrizes,
com objetivo de evitar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos.

SUSTENTABILIDADE
O Departamento de Qualidade da Fundação do ABC, por meio do Programa Meio Ambiente e Sustentabilidade, promoveu em novembro de 2019 a quinta 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
110 pessoas participaram do evento organizado no campus universitário da FMABC, que
reuniu representantes de todas as mantidas e
palestras com especialistas na área.
CAMPANHAS EDUCATIVAS
Em 2019, 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 e privilegiam boas práticas em saúde,
qualidade de vida, promoção e prevenção de
doenças. Em 2019 foram abordados temas
como aleitamento materno, distúrbios do
sono, Aids, suicídio, câncer de mama, câncer
de próstata, tabagismo, doenças do inverno,
entre outras.
ELEIÇÃO DA PRESIDÊNCIA
Diretora de Saúde da Prefeitura de São
Caetano do Sul, a médica Adriana Berringer
Stephan foi eleita presidente da Fundação

Dra. Adriana Berringer foi eleita presidente da FUABC para o mandato 2020-2021

do ABC para o mandato 2020-2021. A cirurgiã geral e endoscopista foi indicada pelo
prefeito José Auricchio Júnior e teve o nome
aceito por unanimidade em 12 de dezembro
de 2019, durante reunião extraordinária do
Conselho de Curadores – órgão máximo de
deliberação da FUABC. A nova presidente
assume o lugar do advogado Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, de São Bernardo, que
assume o posto de vice-presidente da FUABC. Não houve mudança na Secretaria-Geral
da instituição, que segue sob comando de
José Antônio Acemel Romero, designado
por Santo André.
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
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
9 a 13 de dezembro a SIPAT 2019 - Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Foram organizadas palestras sobre temas como saúde da mulher, biossegurança,
saúde mental, ergonomia e assédio moral. A
SIPAT é realizada com periodicidade anual e
é uma das atividades obrigatórias da CIPA,
formada por representantes dos empregados
e do empregador.

Anualmente, as unidades geridas pela FUABC realizam 5 milhões de consultas e atendimentos

RESCISÃO EM FRANCISCO MORATO
Após cinco anos de parceria, em novembro de 2019 a Fundação do ABC e o
Governo do Estado de São Paulo encerraram
o contrato de gestão do Hospital Estadual de
Francisco Morato. Preocupada em manter o
nível de assistência compatível às necessidades dos pacientes, a FUABC não mediu
esforços para elevar a qualidade do serviço
prestado durante a vigência do contrato. A
trajetória de sucesso traz números que merecem destaque. Ao longo dos 5 anos de
gestão, o hospital realizou mais de 185 mil
consultas e atendimentos, 150 mil exames
e procedimentos, 9 mil cirurgias, 30 mil internações e mais de 11 mil partos. Dados
que expressam a importância estratégica
da unidade para a população regional, que
durante os últimos anos pode contar com
uma assistência humanizada, acolhedora e
comprometida com os princípios que balizam o Sistema Único de Saúde. Além disso,
por meio de seu corpo técnico qualificado,
a FUABC desenvolveu e liderou inúmeros
projetos de sucesso, alguns até premiados
e certificados nacionalmente, como na área
de saúde ambiental e sustentabilidade.
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Centro Universitário Saúde ABC
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
10 cursos de graduação na área de Ciências
da Saúde: Medicina, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição,
Gestão em Saúde Ambiental, Tecnologia em
Gestão Hospitalar, Tecnologia em Radiologia
e Psicologia. Tem como missão promover o
ensino, a pesquisa, a assistência e a extensão
segundo critérios de excelência acadêmica.
Pouco antes de completar 50 anos de tradição, a escola realizou um antigo sonho: no
final de 2017 foi aprovada como centro universitário. Conforme resultado emitido pelo Ministério da Educação (MEC), a FMABC obteve
nota máxima 5 no processo de credenciamento. Com validade de cinco anos, a habilitação
foi publicada pelo Ministério da Educação, na
edição de 12 de novembro de 2018 do Diário
Oficial da União, formalizando o Centro Universitário Saúde ABC.
Ocupa hoje posição de destaque entre as
melhoras escolas de Ciências da Saúde do
País, com seus 10 cursos de graduação, Residência Médica, Iniciação Científica, Extensão
e mais de 50 cursos de pós-graduação Lato
Sensu, além de Stricto Sensu – Mestrado
e Doutorado – reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES). Em 50 anos de história, a
escola formou 6.257 profissionais de saúde,
sendo 4.572 médicos. No campo da especialização, orgulha-se em registrar mais de 3.500
médicos residentes formados. Paralelamente à
questão acadêmica, a Faculdade desenvolve

Lançamento do livro “FMABC 50 anos: Histórias e Memórias”
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importante trabalho no âmbito da pesquisa e
também da assistência à população que utiliza o Sistema Único de Saúde. Por ano são
realizadas mais de 220 mil consultas, 12 mil
cirurgias e quase 7 milhões de exames.
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 ABC, o que propicia amplo 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 de Clínicas, 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 do Centro Universitário
Saúde ABC - FMABC.
Essa integração tem formalizado a vocação regional e o potencial em colaborar com
o desenvolvimento de programas e projetos
no campo da saúde e assistência médica do
Grande ABC.
JUBILEU DE OURO: 50 ANOS
A Faculdade de Medicina do ABC completou 50 anos em 2019 e organizou série
de eventos de homenagem entre outubro e
novembro. O ponto de partida das comemorações pelo Jubileu de Ouro ocorreu em 10 de
outubro, com o lançamento do livro “FMABC
50 anos: Histórias e Memórias”. Em 14 de outubro, a instituição foi homenageada em sessão solene organizada pela Câmara Municipal
de São Caetano do Sul. Já a solenidade oficial,
em 25 de outubro, no Centro de Formação dos
Profissionais da Educação de São Bernardo
(Cenforpe), contou com apresentação musical
do maestro João Carlos Martins e a Orquestra
Fundação Bachiana. O evento teve presenças
de prefeitos e secretários de Saúde do ABC,
do governador João Doria, do ex-governador

Solenidade oficial do Jubileu de Ouro contou com diversas autoridades

compõem o Sistema Único de Saúde (SUS)
em âmbito nacional e que se destacaram por
iniciativas de proteção ao meio ambiente e
sustentabilidade. O prêmio refere-se ao projeto “Progresso no gerenciamento dos resíduos
infectantes”, sobre tratamento e destinação final de resíduos infectantes na instituição. Entre
maio de 2017 e agosto de 2019, a economia
alcançada foi de R$ 67 mil.

Geraldo Alckmin, entre outras autoridades. Em
26 de outubro houve extensa programação
científica no campus universitário durante o
dia. À noite, as comemorações seguiram em
grande festa no Expo Barra Funda, na Capital.
Em parceria com a Associação dos Ex-Alunos
(ASSEX), cerca de 1.800 convidados participaram de jantar, que teve como atração musical a banda Os Paralamas do Sucesso.
44º Comuabc teve recorde de trabalhos inscritos

HOMENAGEM PRÓ-MEMÓRIA
A Fundação Pró-Memória de São Caetano
lançou em 22 de novembro a exposição “Conhecimento, serviço e tradição: o cinquentenário na Faculdade de Medicina do ABC”, cuja
curadoria foi da ex-aluna e atual dirigente da
Fundação do ABC, Dra. Adriana Berringer Stephan. Painéis retrataram em textos e fotografias
históricas a evolução cronológica da instituição, fundada em 1969.
PRÊMIO MÉRITO REGIONAL
O Consórcio Intermunicipal Grande ABC
realizou em dezembro a entrega do Prêmio Mérito Regional ABC 2019. Entre as instituições
reconhecidas esteve a Faculdade de Medicina
do ABC. A honraria foi instituída pelos prefeitos
da região em Assembleia Geral do Consórcio
ABC em tributo a exemplos que servem de
inspiração para a sociedade. A Medicina ABC
conquistou a premiação em 2019 por indicação
do município de São Caetano do Sul.
PARCERIA EM ANGOLA
O Centro Universitário Saúde ABC assinou,
em maio de 2019, acordo de cooperação com
a Universidade Privada de Angola (UPRA),
em Luanda, na capital do país. A parceria foi
oficializada durante o primeiro Simpósio Internacional de Biossegurança e Controle das
Infecções Hospitalares, realizado em 30 de
maio em Luanda. O convênio prevê a troca de
experiências entre docentes, alunos e pesquisadores, com objetivo central de fortalecer as
duas instituições no âmbito da Saúde.
CFM-SAEME
Em maio de 2019 o Centro Universitário
Saúde ABC foi certificado pela World Federation for Medical Education (WFME) em relação
ao nível de excelência do ensino superior em
Medicina. O título se deu a partir do reconhecimento internacional do selo de acreditação
do Conselho Federal de Medicina (CFM) – o
Sistema de Acreditação de Escolas Médicas
(Saeme), do qual a instituição é detentora
desde 2018. A certificação tem validade de
10 anos e reconhece a qualidade da formação
oferecida aos recém-formados sob diversos
aspectos, como qualidade da gestão, projeto
pedagógico, programa educacional, corpo docente, discente e infraestrutura.

44º COMUABC & SIECS
Alunos da Faculdade de Medicina do ABC
organizaram em agosto a 44ª 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
2019 do Comuabc teve recorde de trabalhos
inscritos, 249, e reuniu 840 congressistas durante cinco dias.
Paralelamente, as graduações de Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Gestão em Saúde Ambiental,
Tecnologia em Gestão Hospitalar e Tecnologia
em Radiologia se uniram no 7º Simpósio Internacional de Educação em Ciências da Saúde (SIECS). Em 2019 o tema do simpósio foi
“Olhar sistêmico em saúde e constelações
multiprofissionais”.

16ª FEIRA DE SAÚDE
Alunos do Centro Universitário Saúde ABC
organizaram em agosto a 16ª edição da Feira
de Saúde – evento que orienta e promove atendimentos gratuitos à população, com exames,
consultas e palestras educativas. Em 2019, a
ação integrou a programação oficial de comemorações pelos 50 anos da FMABC e ocorreu
no campus universitário. Entre os serviços
disponíveis estiveram exame dermatológico,
Papanicolau, aferição de pressão arterial e de
diabetes (glicemia capilar), exame de palpação de mamas e teste de sensibilidade tátil.
Roberto Mourão

PRÊMIO AMIGO DO MEIO AMBIENTE
Em novembro de 2019 o Centro Universitário Saúde ABC 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

Centro Universitário recebe Prêmio
Amigo do Meio Ambiente
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Central de Convênios

Maior unidade do grupo, Central de Convênios reúne cerca de 40% de todos os colaboradores da FUABC

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 e atua por meio de contratos de gestão e convênios. Em dezembro de
2019 somava 9.123 funcionários diretos e encerrou o ano com receita total de R$ 710,4 milhões.
Em 2019, esteve à frente de parcerias junto

às prefeituras do ABC, Itapevi, 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 (Pro-

grama de Saúde da Família) e SAMU (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência), entre outros.
Com 1.300m², a sede da CC está instalada
no campus do Centro Universitário Saúde ABC
e conta com 10 salas, além de copa, anfiteatro
para treinamentos com capacidade para acomodar até 50 pessoas e espaços reservados para
reuniões e entrevistas.

UPA Central de Santos | Central de Convênios
Inaugurada em 2016 e gerida pela Fundação do ABC desde então, 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
na sala de emergência.
Principal porta de entrada para casos de
urgência e emergência do município, a UPA
Central passou por reformas no fim de 2019.
Os corredores, consultórios e salas receberam
pintura, a área de recepção foi remodelada com
a ampliação e troca do balcão, as paredes ganharam adesivos com imagens da cidade e de

Unidade passou por reforma em 2019
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Raimundo Rosa

munícipes e foram adquiridas e instaladas novas longarinas (conjuntos de cadeiras).
Houve ainda a colocação de azulejos nas
bancadas, novas pias em consultórios e troca
de poltronas. No subsolo, foram construídos um
novo necrotério e a Central de Material Esterilizado (CME). O investimento foi de R$ 95,9 mil.
Em quatro anos de serviços prestados à
população, a UPA Central de Santos contabiliza
mais de 510 mil consultas e atendimentos, sem
contar exames e procedimentos.

-

205.615

205.761

194.130

167.955

-

227.499

274.168

291.400

291.627

-

14.642

9.403

10.870

6.580

-

18.504

17.153

20.545

22.357

AME Itapevi | Central de Convênios
A Fundação do ABC, via Central de Convênios, ampliou a bem-sucedida parceria com o
Governo do Estado e assumiu em 3 de junho
de 2019 a gestão do Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) de Itapevi, localizado
na região metropolitana de São Paulo, na microrregião de Osasco. Tanto as áreas clínicas
quanto administrativas estão sob responsabilidade da FUABC. O valor mensal fixado foi de R$
1.296.384,72 e contempla consultas médicas e
não médicas, exames, procedimentos terapêuticos e cirurgias.
Conforme previsto no contrato de gestão,
são realizadas mais de 6 mil consultas médicas
por mês em 20 especialidades: Acupuntura,
Alergia/Imunologia, Cardiologia, Cirurgia Geral,
Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Infantil, Gastroenterologia,
Ginecologia, Hematologia, Infectologia, Mastologia, Neurologia, Obstetrícia, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, Proctologia, Reumatologia
e Urologia.
Também há quase 1.000 consultas não
médicas nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia,
além de mais de 1.600 sessões mensais de
procedimentos terapêuticos não médicos. No

Central de Convênios assumiu gestão do AME Itapevi em junho de 2019

campo dos Serviços de Apoio Diagnóstico e
Terapêutico (SADT) são 1.400 exames mensais
de endoscopia, radiologia, ultrassonografia e

métodos diagnósticos em especialidades. Com
centro cirúrgico próprio, a unidade também faz
360 cirurgias ambulatoriais por mês.

-

-

-

-

57.069

-

-

-

-

13.286

-

-

-

-

9.335

*Dados computados de junho a dezembro de 2019.

Itatiba | Central de Convênios
A Central de Convênios - FUABC assumiu a gestão do programa Estratégia
Saúde da Família (ESF) de Itatiba, no interior de São Paulo, em meados de 2017.
O convênio engloba 20 equipes de ESF e
duas equipes do Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF). À época, a instituição
promoveu processo seletivo com 1.540
vagas, sendo 154 vagas para contratação
imediata e 1.386 para formação de cadastro reserva.
Em maio de 2019, a Prefeitura de Itatiba realizou, em parceria com a Fundação
do ABC, a Semana Mundial do Brincar,
por meio da Secretaria de Educação. A
atividade reuniu famílias e contou com
diversas brincadeiras no Parque da Juventude. Ao todo, mais de 5 mil pessoas
passaram pelo local.

Semana Mundial do Brincar teve parceria com a FUABC

-

-

24.808

74.045

80.520

-

-

18.619

67.560

68.506

-

-

5.116

10.118

13.692
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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.
Já em 27 de dezembro de 2017, a Prefeitura
inaugurou a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) Cumbica - Prefeito Vicentino Papotto,
também sob administração da Fundação do
ABC. Com capacidade para 400 atendimentos
diários, a unidade oferece assistência de urgência e emergência em clínica médica e pediatria,
além de exames de raio X e atendimento odontológico. As unidades 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.
POLICLÍNICA PARAÍSO
Em março de 2019, a Prefeitura de Guarulhos iniciou as primeiras intervenções para
a transformação da Policlínica Paraíso em
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) porte
III. A previsão de término das obras é 2020. A
transformação é custeada com recurso federal
de R$ 1,9 milhão, mais contrapartida de R$
252.750,92 da Prefeitura. Com a transformação
em UPA, Guarulhos poderá receber do Ministé-

Sidnei Barros

rio da Saúde uma verba de até R$ 300 mil por
mês a título de custeio do serviço, despesa que
antes era suportada exclusivamente pelo município. Além disso, o atendimento será ampliado, uma vez que a nova unidade oferecerá assistência em clínica médica, pediatria, odontologia
e também em ortopedia, que antes não havia,
bem como realizará exames laboratoriais, eletrocardiograma e raio X digital e odontológico.

Fachada UPA Cumbica

PA MARIA DIRCE
Funcionários do Pronto Atendimento Maria
Dirce organizaram em outubro de 2019 a I Semana de Segurança do Paciente. O objetivo foi
fortalecer o conhecimento técnico e sensibilizar
os colaboradores sobre as práticas seguras no
atendimento ao paciente. Foram trabalhadas
as seis metas internacionais de Segurança do
Paciente envolvendo os setores assistencial,
administrativo, nutrição, imagem, higienização,
serviço social, farmácia e controladores de fluxos.

PA Maria Dirce promoveu I Semana de
Segurança do Paciente

-

472.361

450.989

452.907

506.569

-

310.422

387.514

367.666

421.811

-

71.474

79.778

81.626

78.417

Mogi das Cruzes II | Central de Convênios
Divulgação/PMMC

A Fundação do ABC ampliou a parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes e
assumiu em 2019 a gestão do Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde do
Jardim Universo e do Pronto Atendimento
Jundiapeba.
O novo contrato também contempla

Em 2019, FUABC assumiu a gestão do PA Jundiapeba

o Centro de Detenção Provisória de Mogi
das Cruzes; o Serviço de Apoio e Diagnose (exames radiológicos de urgência e
emergência nas unidades de saúde Jardim
Universo, Jundiapeba e Pró-Criança) e o
Serviço de Imagem (tomografia computadorizada na unidade de saúde Vila Suíssa).
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-

-

-

-

227.845

-

-

-

-

110.208

-

-

-

-

17.971

de
UPA Rodeio de Mogi das Cruzes | Central
Convênios

A parceria da Fundação do ABC com a
Prefeitura de Mogi das Cruzes teve início em
2015, quando a entidade assumiu a gestão
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24
Horas Dr. Manoel Maisette Salgado, no bairro Rodeio. Em julho de 2019, a Comissão de
Humanização Integrada da unidade realizou a
campanha “Doe Solidariedade” e a inauguração de uma horta suspensa. Os dois projetos
sociais fazem parte das ações de humanização
e solidariedade que também reúnem os colaboradores do Pronto Atendimento de Jundiapeba e do Jardim Universo. A campanha arrecadou 100 kits de higiene e 100 cobertores
para pacientes que vivem em situação de rua e
frequentam as unidades. O montante foi enca-

minhado ao Fundo Social de Solidariedade de
Mogi das Cruzes. Já a horta suspensa é voltada
ao bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores da UPA Rodeio, que oferece espaço
de descanso integrado com a natureza para
ser utilizado durante os intervalos de almoço,
jantar ou café.

UPA do Rodeio arrecadou kits de higiene e cobertores
para pacientes em situação de rua

-

109.820

118.219

118.639

128.270

-

56.247

53.373

65.112

82.196

-

13.448

12.029

12.591

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes |
Em 26 de junho de 2019, a Central de
Convênios - FUABC assumiu a gestão do
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
Prefeito Waldemar Costa Filho. O valor global para o período de 36 meses é de R$
125.190.588,35 – o equivalente a cerca de

FUABC inicia a gestão do
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

R$ 3,4 milhões por mês. O objetivo da entidade é a manutenção da qualidade dos serviços, o cumprimento das metas contratuais e,
principalmente, a prestação de atendimento
humanizado. A unidade tem capacidade para
realizar até 8 mil consultas por mês, sendo 3

12.789
*Valor relativo a UPA Rodeio

Central de
Convênios

mil no Ambulatório Infantil, 3 mil no Ambulatório da Mulher e 2 mil no Ambulatório de Especialidades. São disponibilizadas consultas
de clínica médica, cirurgia vascular, urologia,
otorrinolaringologia, cirurgia geral e atendimento ginecológico.

-

-

-

-

54.495

-

-

-

-

91.126

-

-

-

-

1.401

-

-

-

-

2.573

-

-

-

-

21.253

*Dados computados de junho a dezembro de 2019.

13

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 ProntoSocorro Central (HPSC).
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.
Em 2019, a Prefeitura concentrou esforços
nas obras de reforma e adequação para que a
unidade receba, em 2020, o primeiro equipamento de radioterapia da rede pública de Saúde do Grande ABC. A implementação do novo
aparelho foi obtida pela Prefeitura graças ao
investimento, junto ao Governo Federal, de R$
10 milhões para a compra e instalação de toda
a estrutura. Após a entrega do serviço, a unidade
estará apta a realizar aproximadamente 50 aplicações de radioterapia por mês.

Hospital Anchieta

HOSPITAL MUNICIPAL
UNIVERSITÁRIO - HMU
Inaugurado em 1999, já com parceria firmada entre a Prefeitura de São Bernardo e a Fundação do ABC, o Hospital Municipal Universitário
(HMU) é uma unidade de alta complexidade em
Neonatologia, com 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.

Hospital Municipal Universitário

Hospital de Clínicas

20 ANOS EM FUNCIONAMENTO
Em maio de 2019, o HMU completou 20
anos em funcionamento. Desde que foi inaugurado, cerca de 70 mil gestantes deram à
Gabriel Inamine/PMSBC

Em 2019, unidade completou 20 anos em funcionamento
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luz no hospital. O equipamento é referência
no atendimento às mulheres e pioneiro no
acolhimento de parto humanizado. Conta
com 128 leitos de enfermaria e realiza cerca de 3 mil consultas por mês. Trata-se do
primeiro hospital municipal do Grande ABC
a receber a “Acreditação Plena” da Organização Nacional de Acreditação (ONA), nível 2.
O hospital também é referência como Banco
de Leite. A unidade é a primeira do ABC e a
quarta do Brasil, no âmbito da saúde pública
municipal, a oferecer leite materno com qualidade nutricional atestada.

NOVOS LEITOS
Em julho de 2019, a qualificação do serviço prestado pelo HMU garantiu à Prefeitura de
São Bernardo repasse extra do Governo Federal de R$ 1,9 milhão por ano. O equipamento
de Saúde foi reconhecido pela União como
Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional e Canguru. Ao todo, 30
leitos foram habilitados.
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

Gabriel Inamine/PMSBC

HPSC será substituído pelo Hospital de Urgência

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).
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 ProntoSocorro Central (HPSC). Trata-se de unidade
hospitalar dedicada a atenção 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.
HOSPITAL DE URGÊNCIA
Em construção para substituir os atendimentos atualmente realizados no HPSC, o
Hospital de Urgência atingiu no fim de 2019
cerca de 97% das obras concluídas. A previsão de inauguração está mantida para 2020.
Quando finalizado, o HU terá capacidade para
atender 250 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. Os andares são divididos em Pronto
Atendimento, Serviços e Apoio Diagnóstico e
Terapêutico, Módulo Cirúrgico, Módulo Pedagógico e Módulo de Internação. Ao todo
serão investidos R$ 107,9 milhões.
Antes mesmo de sua inauguração, o HU já
ganhou o primeiro prêmio. Em dezembro de
2019, foi escolhido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como melhor
obra de arquitetura do Estado de São Paulo no
ano. O projeto é do arquiteto Ângelo Bucci.
O prêmio tem projeção nacional e reconhece
vencedores nas categorias: arquitetura, artes
visuais, cinema, dança, literatura, música popular, teatro, teatro infanto-juvenil e televisão.

Hospital de Urgência será entregue em 2020; projeto arquitetônico foi premiado

HOSPITAL DE CLÍNICAS MUNICIPAL
Inaugurado em dezembro de 2013, o Hospital de Clínicas Municipal conta com 257
leitos. Hoje, 100% do hospital está em pleno funcionamento, com 1.000 profissionais
trabalhando diariamente. A unidade realiza
procedimentos em cardiologia, neurocirurgias de urgência, cirurgias de politrauma, cirurgias ortopédicas e outras especialidades.
Com 36 mil metros quadrados de área
construída, o edifício reúne três blocos e 11
pavimentos, além de ambulatório, Hospital
Dia e Terapia Renal Substitutiva para procedimentos de hemodiálise. Equipado com tecnologia de ponta, totalmente informatizado e
com arquitetura que privilegia a humanização
dos ambientes, o HC é considerado um dos
mais modernos hospitais públicos do País.
Dispõe de estrutura para ensino e pesquisa,
com salas de estudo, auditório com 200 lugares e câmeras de vídeo nos centros cirúrgicos para que os médicos residentes acompanhem procedimentos em tempo real.
A partir de parceria com o Governo do
Estado, o HC se tornou referência para o tratamento cardíaco infantil. Pacientes de zero
a 18 anos, residentes de todo o Estado, são
encaminhados ao hospital para realizar tratamentos cirúrgicos e ambulatoriais.
CERTIFICAÇÃO QMENTUM
Em julho de 2019, o HC tornou-se o
primeiro equipamento municipal do Brasil
a conquistar uma das mais conceituadas

Gabriel Inamine/PMSBC

HC-SBC tornou-se o 1º hospital municipal
do Brasil a conquistar a Qmentum,
nível internacional de acreditação em Saúde

acreditações em saúde em nível internacional pela excelência nos serviços prestados:
a Qmentum Internacional Diamante, entregue pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG).
Aplicado em mais de 30 países, o Qmentum
International é um modelo de avaliação de
serviços de Saúde que assegura às organizações atenderem aos requisitos internacionais
de governança e boas práticas assistenciais,
desde a identificação dos pacientes, administração de medicamentos, higienização,
protocolos, entre outros.
NOVO TOMÓGRAFO
Em dezembro de 2019, para agilizar a realização de exames da Rede Municipal, o Hospital de Clínicas recebeu um novo tomógrafo
que passou a ofertar mensalmente mais 1.800
exames. Atualmente, são realizados 5.700 exames por mês na cidade. A nova aquisição, que
custou R$ 2,1 milhões, zerou a demanda de
tomografia no município, um passo importante
no diagnóstico rápido de inúmeras doenças.

1.325.665

1.321.717

1.305.927

1.370.132

1.240.832

3.254.036

3.294.350

4.248.633

3.755.971

3.832.702

11.445

11.123

12.871

13.628

13.361

28.194

28.215

29.610

36.137

36.381

345.653

372.075

375.310

373.463

391.174
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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 sete 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, Complexo
Municipal de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Engenheiro Julio Marcucci
Sobrinho. 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 Márcia Braido

HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE
MÁRCIA BRAIDO
Referência para o atendimento às crianças
do município, o Hospital Infantil e Maternidade
Márcia Braido foi inaugurado em 28 de julho
de 1973. Realiza internações nas áreas de Pediatria, Ginecologia e Maternidade. Também
desenvolve atendimentos em pronto-socorro
infantil, ortopedia infantil, pediatria e pré-parto. Exames laboratoriais e radiológicos completam a lista de serviços ofertados.
A unidade também comporta o setor de
Radiologia Dr. Carlos Alberto Lopes, entregue
em 2018. 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, a nova decoração criou ambiente
lúdico e alegre, que tranquiliza as crianças,
permitindo a realização de exames de forma
mais humanizada e eficiente.
HOSPITAL MARIA BRAIDO
Primeiro hospital geral municipal de São Caetano, o Hospital Maria Braido foi entregue à população em 2004, juntando-se à unidade infantil
“Márcia Braido” e ao pronto-socorro municipal.
Hoje o equipamento realiza internações em clínica geral e especialidades, clínica cirúrgica, especialidades cirúrgicas, além de UTI adulto. Estão
disponíveis ambulatórios de cardiologia infantil,
fonoaudiologia, fisioterapia respiratória, proctologia e quimioterapia, assim como exames de
biópsia guiada por ultrassonografia, ecodoppler,
radiologia, tomografia computadorizada e ultrassonografia (com ou sem doppler).
NOVA ALA ONCOLÓGICA
A Prefeitura assinou, em agosto de 2019, a
ordem de serviço para o início da reforma do
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quarto andar do Hospital Maria Braido. Com as
obras, será criada ala de enfermaria exclusiva
para pacientes com câncer. Serão dez quartos
de uso individual. Entre as intervenções constam a substituição de pisos e revestimentos;
revisão de janelas e vidraças; novo forro de
gesso; pintura geral; revisão dos sistemas
de elétrica, hidráulica e lógica; instalação de
infraestrutura para gases medicinais e sistema de ar-condicionado, além de adaptações
para garantir acessibilidade. O investimento é
de R$ 484 mil, verba proveniente de emenda
parlamentar, e a inauguração do espaço está
prevista para 2020.
Para tratamento oncológico, o município
conta com o Centro de Oncologia e Hemoterapia Luiz Rodrigues Neves. No espaço são
realizadas consultas e sessões de quimioterapia. Quando há necessidade de internação, o
paciente é alocado na enfermaria do Hospital
Municipal de Emergências Albert Sabin, em
quarto coletivo. Após a entrega do espaço no
Hospital Maria Braido, os usuários contarão
com nova ambiência e acolhimento em espaço mais adequado e exclusivo.

HOSPITAL MUNICIPAL DE
EMERGÊNCIAS ALBERT SABIN
Com proposta de prestar atendimento
completo ao paciente emergencial, desde o
primeiro socorro até o diagnóstico e encaminhamento para tratamento, São Caetano
inaugurou em 28 de junho de 2008 o Hospital
de Emergências Albert Sabin. O equipamento público foi projetado com 28 leitos e pelo
menos 300 profissionais na assistência, entre
médicos e equipes de enfermagem, psicologia
e fisioterapia, entre outros colaboradores.
Fechada para reformas estruturais completas durante 2018, a unidade foi reinaugurada
em março de 2019. Com a ampla reforma, o
Hospital Albert Sabin conta atualmente com
três salas de atendimento clínico, ortopedia,
cirurgia, psiquiatria, sala de medicação e atendimento oftalmológico aos fins de semana.
São 16 leitos de internação clínica, cirúrgica
ou ortopédica, nove leitos de UTI e três leitos
de psiquiatria. O hospital foi entregue com capacidade para 10 mil atendimentos por mês,
incluindo exames laboratoriais, radiografias,
tomografias e ultrassonografias.

Novo Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin

Em 2019, Prefeitura inaugurou a
primeira UPA do município

UPA 24 HORAS
Também em março de 2019, São Caetano
ganhou sua primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em prédio anexo ao Albert
Sabin. Com funcionamento 24 horas (abrangendo adulto e infantil), conta com três salas de
atendimento clínico, duas salas de atendimento
pediátrico, uma sala de atendimento odontológico, radiografia, exames laboratoriais, sala de
medicação adulto e sala de medicação infantil.
São cinco leitos de emergência, 15 leitos de
observação adulto e sete leitos de observação
infantil. A capacidade operacional mensal é
de 10 mil atendimentos adultos de urgência e
emergência e 3,5 mil atendimentos infantis.
Letícia Teixeira/PMSCS

Hospital São Caetano

de 3.150 atendimentos por mês. Além do atendimento oftalmológico geral, o centro conta com
especialistas nas principais subespecialidades
como glaucoma, catarata, retina, plástica ocular,
oftalmopediatria e córnea. A amplitude do trabalho
faz com que os casos sejam resolvidos na própria
unidade, incluindo cirurgias, quando necessárias.
HOSPITAL SÃO CAETANO
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. O Hospital São Caetano é uma
das casas de saúde mais tradicionais do ABC,
inaugurado em 25 de julho de 1954. A história
de sucesso do hospital, que se tornou referência
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 forma, 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 e conta com
salas cirúrgicas direcionadas ao atendimento
obstétrico (parto normal e humanizado) e para
cirurgias ginecológicas. Também possui UTIs
Neonatal e Pediátrica, serviço 24 horas de ginecologia e pré-parto, alas de internação e a
Casa da Gestante.

Hospital de Olhos promoveu três mutirões em 2019 e
beneficiou mais de 900 pacientes

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 2019, o Hospital de Olhos Dr. Jaime Tavares sediou três mutirões de oftalmologia para pacientes agendados. Nos atendimentos realizados
em maio, agosto e dezembro, ao todo 952 usuários foram beneficiados. O objetivo dos mutirões
é atender a demanda reprimida e reduzir a fila de
espera. Os pacientes passam por consultas e,
caso haja necessidade, têm exames e cirurgias
marcadas para realização na própria unidade.
A unidade de saúde oftalmológica realiza cerca

Hospital Municipal Euryclides de Jesus Zerbini
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Hospital Estadual Mário Covas
O Hospital Estadual Mário Covas, em Santo
André, conta com cerca de 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. A unidade
também possui Banco de Sangue, Banco de
Leite Humano, Centro de Fisioterapia, Central
de Vacinas e outros serviços que otimizam o
atendimento.
Desde a inauguração, em 2001, a gestão do
hospital é feita pela Fundação do ABC. O HEMC
cobre os sete municípios do Grande ABC – 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, acompanhantes e
funcionários. Um dos grandes diferenciais do
HEMC é o corpo clínico, composto por muitos
profissionais ligados à Faculdade de Medicina
do ABC – vários deles docentes.
O início das obras do hospital data de 1976.
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.
ANIVERSÁRIO DE 18 ANOS
Em novembro de 2019 a unidade completou
18 anos em atividade. Com índice de aprovação de mais de 90% dos pacientes, o hospital segue como referência para procedimentos
de alta complexidade nas áreas de ortopedia e
oncologia. O HEMC atinge a maioridade com a
certificação de qualidade ONA (Organização Nacional de Acreditação) em seu nível mais alto,
3, e atualmente participa de processo para a
conquista da primeira certificação internacional,
a Qmentum International. Em razão do aniversário, a Câmara Municipal de Santo André organizou evento em novembro em homenagem
à unidade.
RADIOTERAPIA
O projeto da radioterapia, que conta com
investimento do Governo Federal de aproxi-
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ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
O HEMC também inaugurou, em agosto
de 2019, espaço dedicado ao atendimento de

crianças que recebem tratamento oncológico.
Resultado de parceria do HEMC com o Instituto
Ronald McDonald, o novo local atende principalmente os casos de emergência e que estão
em tratamento na unidade. Para implantação da
unidade foram realizados serviços de alvenaria,
hidráulica, instalação elétrica, ar-condicionado,
pintura, revestimentos e iluminação. O investimento aproximado de R$ 700 mil foi feito pela
Associação Projeto Crescer do ABC (APCABC),
instituição sem fins lucrativos que opera como
Casa Ronald McDonald ABC através do Ronald
McDonald House Charities. Os recursos são
provenientes do “Mc Dia Feliz” e de doações.

Em 2019, HEMC completou 18 anos e funcionários
comemoraram com bolo de aniversário

Entrega de novo espaço para tratamento de crianças com câncer
contou com a presença de autoridades, diretores e empresários

madamente R$ 5 milhões para construção do
prédio e aquisição do equipamento, segue em
fase de conclusão anexo ao hospital. A previsão
para início do serviço, em três turnos, é abril de
2020. Atualmente o Sistema Único de Saúde
(SUS) não dispõe de equipamento próprio para
este serviço no ABC. Já o projeto da área de
cuidados paliativos será implantado em espaço
no primeiro andar, com investimento de R$ 1,3
milhão do Governo do Estado.
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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 complexidades. 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).
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.
SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Em comemoração ao mês do meio ambiente,
a comissão do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) do AME-SA,
em parceria o setor de Sustentabilidade e funcionários, realizou em junho de 2019 o plantio de três
mudas nos jardins da unidade. Todas foram plantadas com auxílio da equipe da Manutenção e dos
funcionários voluntários. Também foram instalados coletores de bitucas de cigarro (“bituqueiras”)
feitos das sobras de canos de PVC utilizados na
manutenção das instalações hidráulicas.

SETEMBRO AMARELO
A diretoria e funcionários promoveram em
setembro de 2019 atividade sobre a campanha
Setembro Amarelo. Conduzida pela psicóloga
Eliane Aparecida Bacilieri, o evento trouxe o tema
“Fatores de risco e prevenção ao suicídio”. Foram
distribuídos laços amarelos aos colaboradores e
a unidade também foi decorada com o símbolo
da campanha. A ação teve como objetivo sensibilizar os funcionários e pacientes sobre a importância das ações de prevenção ao suicídio. Já
em novembro, os funcionários vestiram azul para
lembrar ações de prevenção contra o câncer de
próstata, em alusão à campanha Novembro Azul.

Funcionários se mobilizaram para campanhas
‘Setembro Amarelo’ e ‘Novembro Azul’

Plantio de mudas e instalação de coletores de ‘bitucas’ marcaram Semana do Meio Ambiente
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AME Mauá

O Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) de Mauá é referência para atendimento
médico de média complexidade à população
da microrregião do Grande ABC composta
pelos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra, além de também atender aos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.
Inaugurado em 2011, o equipamento da
Secretaria de Estado da Saúde funciona em
prédio com dois pavimentos e um anexo operacional, totalizando 3.200 metros quadrados
de área construída. A unidade conta com 17
consultórios médicos e 4 não médicos, 2
salas de curativo, laboratório clínico, 6 salas
de espera, sala de observação, 4 salas de
exames de métodos diagnósticos, posto de
enfermagem e Central de Material e Esterilização (CME), entre outros espaços.
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. 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, retinografia, entre outros.
SAÚDE AMBIENTAL
Em 2019, a Comissão de Gerenciamento
de Resíduos da unidade elaborou um planeja-
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mento estratégico para reforçar o cuidado com
a segregação de resíduos na unidade. O Plano
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS) é um documento técnico
que contempla informações sobre segregação,
acondicionamento, coleta, armazenamento,
transporte, tratamento e destinação final de
resíduos comuns, recicláveis e infectantes.
Também na área de saúde ambiental – assim
como em 2018 – o ambulatório recebeu menção honrosa da Secretaria de Estado da Saúde no
Prêmio Amigo do Meio Ambiente 2019, desta
vez pela elaboração do projeto “Seleção do piso
ideal para redução do consumo de saneantes e
otimização dos processos de limpeza”.
Já em setembro, a unidade promoveu
evento sobre o Dia Mundial da Segurança do
Paciente. O objetivo da campanha foi promover melhorias relacionadas à segurança do
paciente, de forma a prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos na área da saúde.

Equipe da Comissão de Gerenciamento de
Resíduos junto à diretoria

Unidade promoveu evento sobre
Dia Mundial da Segurança do Paciente
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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.
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.
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.
SAÚDE AMBIENTAL
Em outubro de 2019, o AME-PG recebeu
menção honrosa no evento Prêmio Amigo
do Meio Ambiente, organizado pela Secretaria de Estado da Saúde, pela execução do
projeto “Elaboração e montagem do espaço
para descanso dos colaboradores”. A unidade também recebeu placa pelo cumprimento

do Desafio Resíduo, campanha mundial coordenada no Brasil pela Rede Global Hospitais
Verdes e Saudáveis. O reconhecimento é feito
mediante avaliação de dados inseridos pela
unidade na plataforma digital destinada às
iniciativas. A entrega ocorreu durante a 12ª

edição do Seminário Hospitais Saudáveis
(SHS), promovido no Centro de Convenções
Rebouças, em São Paulo. O mesmo projeto
também foi apresentado na 5ª edição do Fórum em Saúde e Sustentabilidade da Fundação do ABC, organizado em novembro.

A enfermeira Bruna Teodoro Novaes apresentou trabalho no Fórum em Saúde e Sustentabilidade da FUABC
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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
pronto-socorro 24 horas nas áreas de Ginecologia,
Obstetrícia e Violência Sexual.
O nome escolhido para batizar o Hospital da Mulher de Santo André homenageia a
profissional Maria José dos Santos Stein, falecida em 2005 e que construiu no município
marcante carreira na área da Saúde, inclusão
social e direitos da mulher.
MORTALIDADE MATERNA
Dia 28 de maio marca duas lutas importantes para a saúde feminina: o Dia Internacional
de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional
de Redução da Mortalidade Materna. As datas
visam fortalecer a necessidade de melhores
políticas públicas que garantam condições médicas de qualidade às gestantes. É este trabalho
que o Hospital da Mulher de Santo André tem
realizado ao longo dos anos. A diminuição da
mortalidade materna é uma das principais metas estabelecidas pela Organização das Nações
Unidas (ONU). Dados mostram que, entre 2016
e 2019, o Hospital da Mulher registrou cinco
casos de óbitos maternos.
AGOSTO DOURADO
Em agosto a unidade promoveu evento em
comemoração ao Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação das ações de promoção,
proteção e apoio ao aleitamento materno. Mais
de 50 pessoas entre mães, pais, bebês, avós e
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profissionais da saúde estiveram reunidas no
anfiteatro para a Roda de Conversa “Apoio ao
Aleitamento Materno e o papel da família”.
AULA DE LIBRAS
Em setembro de 2019 o Hospital da Mulher
passou a oferecer aulas de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para os colaboradores da unidade.
O objetivo é facilitar a comunicação com milhares
de pessoas portadoras de deficiência auditiva e
de fala. A iniciativa integra os diversos programas
sociais implantados na unidade desde 2018. Ser
fluente na nova língua capacita os colaboradores
para serem intérpretes em serviços públicos ou
privados, além de possibilitar o aprendizado com
pessoas surdas no dia a dia e favorecer a inclusão.

REIKI
Em 2019, bebês internados na UTI
Neonatal do Hospital da Mulher passaram
a contar com o toque terapêutico Reiki. A
terapia oriental complementar e integrativa
que troca energia, revitaliza e harmoniza o
corpo através da troca de calor das mãos,
começou a ser aplicada por membros da
Associação de Voluntários da Saúde de Santo André (AVSSA). A equipe de voluntárias
realiza a terapia semanalmente nos bebês da
Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal
Canguru (UCINCO) e da UTI 2, onde as mães
estão presentes e também recebem a terapia. A técnica promove bem-estar, equilíbrio
e alivia a ansiedade e o estresse.

Evento sobre Aleitamento Materno, durante
campanha Agosto Dourado

Técnica oriental Reiki promove relaxamento e
bem-estar a bebês e mamães
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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, Magini-Centro 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 Infanto-juvenil, Residência
Terapêutica I e II, Consultório de Rua, Centro
de Especialidades Odontológicas (CEO), Centro de Reabilitação Dr. Jaime Souza, Complexo
Municipal de Regulação e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.
SALA DE AMAMENTAÇÃO
O Hospital Nardini de Mauá inaugurou,
em agosto de 2019, uma sala de apoio à
amamentação por iniciativa da equipe de
Nutrição. O local é destinado a retirada e es-

| Hospital Nardini

tocagem de leite materno durante a jornada
de trabalho. O objetivo é atender às mulheres
que precisam esvaziar as mamas durante o
expediente para oferecer o leite à criança em
outro momento ou até mesmo para doação
a um Banco de Leite Humano (BLH). A ação
integrou o calendário de atividades da campanha “Agosto Dourado” e teve apoio da maternidade. O espaço dispõe de ambiente acolhedor para a ordenha do leite materno, além
de oferecer geladeira para armazenamento,
micro-ondas e local para trocar fraldas.
PREVENÇÃO DE INFECÇÕES
O Serviço de Controle de Infecção Hos-

pitalar (SCIH) da unidade organizou em outubro, em oito encontros, palestras sobre precaução segura com o enfermeiro Michel Faria
Barros, especialista em controle de infecção
hospitalar. Foram abordados temas como
transmissão de microrganismos no ambiente hospitalar, doenças infecciosas e tempo e
custo de internação de pacientes acometidos.
Para estimular a conscientização, as equipes
percorreram diversas áreas assistenciais. As
precauções são medidas de prevenção que
devem ser utilizadas na assistência a todos
os pacientes, na manipulação de sangue, secreções e excreções, contato com mucosas e
pele não-íntegra.

Equipe de Nutrição entregou sala de
apoio à amamentação

Funcionários são treinados sobre precaução segura e
controle de infecção hospitalar

99.258

119.989

116.715

108.029

106.347

434.422

481.018

455.646

546.868

518.995

3.412

3.531

3.246

3.325

5.940

10.788

11.295

11.781

12.139

12.530

143.259

162.545

156.660

179.175

182.075

*Valor relativo ao Complexo
de Saúde de Mauá (COSAM)
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Centro Hospitalar do

Em 20 de novembro de 2014, a Fundação
do ABC ampliou a parceria com o Governo do
Estado de São Paulo ao assumir a gestão do
Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário
(CHSP). Tanto as áreas clínicas quanto administrativas estão sob responsabilidade da FUABC, em contrato firmado no modelo de Organização Social de Saúde (OSS). Em outubro de
2019, a FUABC venceu chamamento público e
seguirá à frente da unidade por mais 5 anos.
Localizado no Carandiru, na Zona Norte da
capital paulista, o CHSP – antigo Centro de
Observação Criminológica (COC) – é diferente
da maioria dos hospitais brasileiros, pois tem
como foco a atenção aos pacientes do sistema
prisional do Estado de São Paulo. Vinculado
à Secretaria de Administração Penitenciária
(SAP), o equipamento foi transferido para a
Secretaria de Estado da Saúde em 2009, que
responde pela gestão hospitalar. A gestão de
segurança continua a cargo da SAP.
Os profissionais da FUABC não têm acesso à ficha criminal dos pacientes, documento
que especifica o delito cometido e o tempo de
reclusão. Trata-se de medida que incentiva a
humanização do atendimento e faz parte do
esforço para que todos sejam tratados igualmente e sem preconceito.
O CHSP ficava dentro do complexo da
Casa de Detenção do Carandiru, presídio mais

Em 2019, rotina assistencial da unidade
foi capa da Revista do COREN-SP
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Sistema Penitenciário

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.
REVISTA DO COREN-SP
Em janeiro de 2019 a equipe de Enfermagem do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP) foi destaque na 23ª edição do
periódico ‘Enfermagem em Revista’ – publicação oficial do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, o COREN-SP. A
reportagem de quatro páginas trouxe detalhes
sobre a rotina assistencial da unidade. Sob o
título “Além das grades: Enfermagem rompe
barreiras e estigmas na assistência a pacientes
em situação carcerária”, a revista de grande re-

percussão em nível estadual enfatizou o papel
da Enfermagem na área da Saúde.
SETEMBRO AMARELO E SIPATMA
O CHSP promoveu dia 30 de setembro
evento sobre a campanha Setembro Amarelo,
que alerta sobre a prevenção do suicídio. A
palestra foi ministrada pelo psicólogo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Dr. Edson Carlos Cunha. Ao todo, 55 colaboradores
participaram da iniciativa. Em junho, a unidade
organizou a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente (SIPATMA). O evento é marcado pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado dia 5 de
junho. Durante a semana os funcionários participaram de palestras educativas e diversas
atividades de saúde, estética e beleza.

Palestra sobre Setembro Amarelo
alertou sobre riscos de suicídio
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1.105

1.072

1.149

1.065

42.630

46.417

48.853

50.438

51.965

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 (IIER-BS), no
Guarujá – hospital estadual especializado no
atendimento de doenças infecciosas e parasitárias. O equipamento funciona 24 horas
por dia e conta com 46 leitos – 33 de enfermaria e 13 de Terapia Intensiva (UTI).
A unidade recebe pacientes encaminhados
de hospitais dos nove municípios que integram
a Baixada Santista para o cuidado de diferentes
doenças infectocontagiosas, entre as principais
HIV/Aids, tuberculose, leptospirose, meningites meningocócicas, complicações por gripe
e hepatites. Além do atendimento médico e
de enfermagem, também estão disponíveis
exames laboratoriais e de imagem, como raio
X, ultrassonografia e endoscopia. Os pacientes
são atendidos mediante encaminhamento da
Central de Regulação de Oferta de Serviços de
Saúde (CROSS), do Governo do Estado.
RENOVAÇÃO CONTRATUAL
Em maio de 2019, a Fundação do ABC
venceu chamamento público e seguirá à frente da gestão do IIER-BS por mais 5 anos. O
resultado do processo 31056/2019 foi publicado em 25 de maio no Diário Oficial do
Estado e garante a continuidade do trabalho
de excelência desenvolvido na unidade.
CICLO DE PALESTRAS
Em 2019 a unidade organizou três edições do Ciclo de Palestras – em abril, agosto e novembro – que reuniram centenas de
participantes e diversos especialistas para
orientar e conscientizar funcionários e profissionais da saúde. Foram discutidos aspectos
de prevenção, diagnóstico, incidência e tratamento de doenças como sarampo, tuberculose, leptospirose e sepse.

FÓRUM DE HUMANIZAÇÃO
O IIER-BS participou em novembro de
2019 do II Fórum de Humanização da Baixada Santista, promovido pelo Departamento
Regional de Saúde (DRS-IV). O evento, que
ocorreu na Associação Paulista de Medicina
(APM) de Santos, teve participação dos grupos de humanização dos nove municípios da
Baixada Santista. O Grupo de Humanização
do IIER-BS apresentou o programa Parceiro Seguro, que visa acolher e direcionar o
companheiro (a) do paciente hospitalizado e
recém-diagnosticado com HIV/Aids, além de
contribuir com a responsabilidade social de
saúde pública da região. A iniciativa envolve
a equipe multiprofissional do IIER-BS, composta por médicos, enfermeiros, psicólogo,

assistente social e Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH), além das áreas
administrativa e de internação.

12ª edição do Ciclo de Palestras abordou temas
como sarampo e tuberculose

Equipe do IIER-BS no II Fórum de
Humanização da Baixada Santista

EMENDA PARLAMENTAR
O Ministério da Saúde publicou em 20 de
dezembro a aprovação do recurso de R$ 310
mil para modernização do parque tecnológico da unidade, fruto de emenda parlamentar.
Segundo a diretoria do IIER-BS, os recursos
serão aplicados na substituição de equipamentos por aparelhos que utilizam novas tecnologias. Integram a lista duas balanças antropométricas, dois eletrocardiógrafos, dois
glicosímetros, cinco ventiladores pulmonares, dois videolaringoscópios e diversos
instrumentos para realização de diagnósticos.

91.656

85.252

94.519

86.266

76.334

373

244

162

139

293

744

743

784

794

812

19.090

19.827

20.644

18.846

21.806
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Hospital Estadual de Francisco Morato
APÓS CINCO ANOS DE PARCERIA, EM
NOVEMBRO DE 2019 A
FUNDAÇÃO DO ABC E O GOVERNO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
ENCERRARAM O CONTRATO DE
GESTÃO DO 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”. Entre
2014 e novembro de 2019, a FUABC foi responsável pela gestão das áreas clínicas e administrativas, 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 –
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 220 partos por mês.
SEMINÁRIO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
O HEFM organizou em janeiro de 2019 a
primeira edição do “Seminário Integrado de
Assistência Farmacêutica”, cujo tema central
foi o “Impacto do Serviço de Farmácia Clínica
no Ambiente Hospitalar”. Direcionado a farmacêuticos e profissionais de equipes multidisciplinares interessados na temática, o seminário
contou com palestrantes de instituições conceituadas, entre as quais os hospitais Sírio26

Libanês, Albert Einstein e Mário Covas (Santo
André), além do próprio HEFM.

cortinas foram padronizadas leito a leito para
preservar a privacidade dos pacientes.

REFORMAS
Em maio de 2019 a unidade passou por
obras de reforma na ala de observação. A intervenção, que teve início em abril e foi realizada pela equipe de Manutenção, possibilitou
a ampliação e modernização do espaço que
comporta seis leitos femininos e masculinos.
Além de ser ampliado, o local ganhou posto
de enfermagem central, instalado para facilitar e melhorar o acompanhamento clínico
dos pacientes internados. A capacidade do arcondicionado central também foi aumentada
para suprir as necessidades da unidade. Já as

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Na Semana Mundial do Meio Ambiente,
comemorada entre 1 e 5 de junho, o HEFM
recebeu cerca de 40 alunos com idade entre 5
e 6 anos da escola vizinha à unidade. O grupo
foi recebido por representantes da Comissão
de Gerenciamento de Resíduos, responsável por ministrar um pequeno treinamento às
crianças sobre a importância da reciclagem e
o significado dos 3 “R”s (Reduzir, Reutilizar e
Reciclar). O objetivo da iniciativa foi provocar
reflexão nas crianças sobre o ciclo de transformação dos materiais no meio ambiente.

1ª edição do Seminário Integrado de
Assistência Farmacêutica

Ala de observação foi reformada pela
equipe de Manutenção
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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 2019 completou quatro anos.
Com vigência de cinco anos, a parceria
contempla diversos serviços e ações, como
o primeiro CENALAC (Centro De Coleta De
Leite Humano) vinculado a uma unidade de
saúde – ação inovadora dentro do munícipio de São Paulo. A iniciativa garante que
o estoque do banco de leite permaneça
constantemente abastecido, permitindo a
nutrição dos recém-nascidos prematuros e
com patologias graves até o maior ganho de
peso. Outros destaques são a atenção psicossocial reforçada através de 3 polos e 6
minipolos de saúde mental nas unidades;
utilização de práticas integrativas e complementares em todas as unidades, ofertando
diversos tratamentos e atividades para a
população; e o PAVS (Programa Ambientes
Verdes e Saudáveis), que proporciona a interface dos equipamentos de saúde com o
meio ambiente, contribuindo para um olhar
mais ampliado do território.
DIA DOS PAIS NO CORINTHIANS
Em agosto de 2019, o Programa de
Acompanhamento de Idosos (PAI) de São
Mateus levou 40 pacientes para visitar as
instalações do Sport Club Corinthians, no
Parque São Jorge, em celebração ao Dia dos
Pais. A iniciativa teve objetivo de homenagear os pacientes, que participaram de jantar comemorativo, atividades de recreação
como bingos e sorteios, além de receberem
cortes de cabelo, barba e bigode. Todos
foram presenteados pelo clube. O jantar no
restaurante panorâmico contou com a presença de jogadores veteranos como Geraldão, Ataliba e Basílio.
UBS RECANTO VERDE SOL
A população de São Mateus recebeu em
novembro de 2019 as novas instalações da
Unidade Básica de Saúde (UBS) Recanto Verde Sol. O equipamento conta com 29 salas e
é referência para o atendimento de cerca de
30 mil moradores do bairro Jardim Arantes.
Entre os 100 profissionais responsáveis pelo

funcionamento da UBS estão sete médicos
generalistas, sete enfermeiros, 14 auxiliares
de enfermagem, 42 Agentes Comunitários de
Saúde (ACSs), além de farmacêutico, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo e nutricionista. A unidade adota modelo de Estratégia
Saúde da Família (ESF), com sete equipes
completas de ESF, além de uma que atua no
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Equipe do PAI São Mateus leva idosos à sede do
Corinthians para celebração do Dia dos Pais
Divulgação/PMSP

Inauguração da UBS Recanto Verde Sol
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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
30

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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