
BOLETIM INFORMATIVO

SBCD COMEMORA 83 ANOS COM 
REPOSICIONAMENTO DA MARCA

A N O  0 1  |  E D I Ç Ã O  E S P E C I A L  |  S B C D S A U D E . O R G . B R



EDITORIAL

Caminho 
de Damasco
83 anos e rumo ao desbravamento 
de novas fronteiras

EX
PE

D
IE

N
TE

Esta é uma publicação 
mensal de comunicação 
institucional da Sociedade 
Brasileira Caminho de Da-
masco – SBCD, com cir-
culação nas unidades de 
saúde onde a Organização 
Social atua. 

www.sbcdsaude.org.br

Rua Doutor Jesuíno Maciel 
Nº 1956 - Campo Belo | SP

Edição e impressão: 
Empresa Jornalística e 
Editora Santos & San-
tos Ltda ME – CNPJ 
20.059.324/0001-02

Para sugestões de pautas, elogios, críticas e outros assuntos, 
envie e-mail para comunicacao@sbcdsaude.org.br

PRODUÇÃO EDITORIAL

FALE CONOSCO

Coordenação 
Ricardo Lauricella
Jornalista Responsável: 
Lailson Nascimento
MTB 85.607/SP

SEJA SBCD
Confira as vagas e envie seu CV 
em: https://www.sbcdsaude.org.
br/sbcdenvieseucv/

Aponte a 
câmera do 
seu celular 
para captar o 
código e abrir 
a página

Um aniversário é 
sempre um momento 
importante, pois mar-
ca o fechamento de 
um ciclo completo de 
um ano, e neste dia 19 
de novembro, a SBCD 
completará 83 des-
tes ciclos, durante os 
quais manteve-se fi el 
aos ideais de seus fun-
dadores, que na cida-
de do interior paulista 
de Garça, e mediante 
infi ndáveis esforços 
pessoais e coletivos, 
conseguiram construir 
aquele que seria então 
denominado “Hospital 
dos Pobres”, pois tinha 
como prioridade o aten-
dimento da população 
mais necessitada.

Hoje, a atual direto-
ria, seus conselheiros 
e colaboradores, con-
tinuam com o mesmo 
entusiasmo e idealis-
mo de seus fundadores 
a dar continuidade aos 

serviços de saúde que 
com tanto esforço – tão 
grande quanto gratifi -
cante – tem incessan-
temente prestado com 
excelência.

Atualmente, em 
maior escala e abran-
gência, temos expan-
dindo nosso raio de 
ação, alcançando maior 
número de municípios 
e cidadãos, nos apri-
morando dia a dia. E, 
passados 83 anos, po-
demos dizer que apren-
demos grandes lições, 
a mais importante, é 
que sempre precisa-
mos nos renovar e me-
lhorar, pois é o que se 
espera de uma entida-
de dedicada à saúde 
sempre atenta à exce-
lência dos serviços que 
presta à população.

E não paramos por 
aí. Vamos ampliar ainda 
mais a nossa atuação 
para todo o Brasil. Por 

isso, decidimos repo-
sicionar nossa marca, 
a partir de agora, como 
Sociedade Brasileira 
Caminho de Damasco. 
Este é um avanço que 
só é possível graças ao 
excelente trabalho que 
vem sendo desenvolvi-
do pelos nossos quase 
4 mil colaboradores em 
todas as cidades que 
atuamos. 

Neste aniversário, 
prestamos nossa ho-
menagem aos ideali-
zadores e fundadores 
da SBCD, e também a 
todos aqueles que par-
ticipam desse sonho, 
formando fi leiras nes-
te bom combate por 
um serviço de saúde 
cada vez melhor e mais 
abrangente.
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o n l i n e
A Caminho de Damasco está 

presente em diversas plataformas 
online com muito conteúdo e 

novidades para você fi car sempre 
informado. Confi ra!

youtube.com/@sbcd

sptfy.com/falasbcd

instagram.com/sbcdsaude/

fb.com/SociedadeBenefi cente
CaminhoDeDamasco

br.linkedin.com/company/sociedade-
brasileira-caminho-de-damasco

PARABÉNS A TODOS
FELIZ 83 ANOS 

DE REALIZAÇÕES!
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RAIO- X

Complexo SBCD abriga 
diversos serviços de saúde da 
atenção primária em Garça - SP
Inaugurado em 1940 sob o nome 

de Hospital dos Pobres, o com-
plexo de edifícios localizado na 

Rua América, 185, no bairro Labie-
nópolis, em Garça, no interior de São 
Paulo tem sua história intrinseca-
mente ligada à trajetória da Socieda-
de Brasileira Caminho de Damasco 
(SBCD), entidade fundada no municí-
pio há 83 anos.

Passadas oito décadas de sua 
inauguração, o complexo abriga hoje 
a sede administrativa da SBCD em 
sua cidade de origem. Além do cora-
ção da instituição, responsável por 
gerir uma série de serviços de saúde 
em Garça, estão instaladas no equipa-

mento três Unidades de Saúde da Fa-
mília (USFs), o Centro Especializado 
Odontológico (C.E.O.) e o CEBAS, vol-
tado à atenção em assistência social.

Em média, são realizados mensal-
mente mais de 12 mil atendimentos 
no Complexo SBCD, entre os cinco 
serviços da atenção primária em saú-
de ofertados no edifício para uma 
abrangência populacional que chega 
a mais de 70 mil pessoas, no caso do 
C.E.O., que possui referência regional.

Confi ra mais dados das USF 
Helena Muller, USF Glenda Rodella 
Dumas, USF Dr. Adauto Gonçalves 
Colletes, Centro Especializado Odon-
tológico de Garça e o CEBAS Garça:

Abrangência 
Populacional

ATENDIMENTOS 
MENSAIS (média)

ESPECIALIDADES
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Em Garça, antigo Hospital Samaritano é sede administrativa da SBCD além de 
abrigar outros cinco serviços da atenção primária em saúde geridos pela instituição

5.487
pessoas na área 
de abrangência 
da  USF Dr. Adauto 
Gonçalves Colletes 

3.718
pacientes 
atendidos na  
USF Dr. Adauto 
Gonçalves Colletes 

3.536 
pessoas na área 
de abrangência da  
USF Helena Muller

3.717 
pacientes 
atendidos na
USF Helena Muller

1.900 
pessoas na área 
de abrangência da 
USF Glenda Rodella 
Dumas

4.050 
pacientes 
atendidos na 
USF Glenda Rodella 
Dumas

USFs 
• Médico
• Cirurgião
   Dentista 

• Enfermeiro 
• Fisioterapeuta 
• Nutricionista 
• Psicólogo 
• Assistente Social

C.E.O.  
• Odontopediatria
• Cirurgia oral menor
• Endodontia

CEBAS   
• Médico Generalista
• Terapia Ocupacional
• Fisioterapia
• Assistente Social

76.000 
pessoas na área 
de abrangência do 
C.E.O. 
(Referência Regional)

838 
pacientes 
atendidos 
pelo C.E.O. 
(Referência Regional)

45.000 
pessoas na área de abrangência do CEBAS 
(Referência Municipal)

336 
pacientes atendidos pelo CEBAS 
(Referência Municipal)

Quadro de profi ssionais
Sede Administrativa CEBAS CEO

USF Glenda 
Rodella Dumas

USF Helena 
Muller

USF Dr. Adauto 
Gonçalves Colletes

13 colaboradores 5 colaboradores 9 colaboradores

9 colaboradores 13 colaboradores 13 colaboradores

Nas funções de: Analista de DP/RH, 
Analista Administrativo l, Assistente 
Administrativo, Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar de DP/RH, Técnico em Segurança 
do Trabalho, Recepcionista, Motorista e 
Auxiliar de limpeza

Nas funções de: 
Médico Generalista, 
Auxiliar Administrativo, 
Terapeuta Ocupacional, 
Fisioterapeuta e 
Assistente Social

Nas funções de: 
Cirurgião Dentista, 
Cirurgião Dentista 
Bucomaxilar, Auxiliar 
de Saúde Bucal, 
Auxiliar de limpeza

Nas funções de: Médico 
Generalista, Enfermeiro, 
Técnico em Enfermagem, 
Auxiliar de Enfermagem, 
Agente de Saúde, Cirurgião 
Dentista, Auxiliar de Saúde 
Bucal, Recepcionista, Auxiliar 
de Limpeza

Nas funções de: Médico 
Generalista, Enfermeiro, 
Técnico em Enfermagem, 
Agente de Saúde, Agente de 
Endemias, Cirurgião Dentista, 
Auxiliar de Saúde Bucal, 
Recepcionista, Auxiliar 
de Limpeza

Nas funções de: Médico 
Generalista, Enfermeiro, 
Técnico em Enfermagem, 
Agente de Saúde, Agente de 
Endemias, Cirurgião Dentista, 
Auxiliar de Saúde Bucal, 
Recepcionista, Auxiliar 
de Limpeza
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ANIVERS Á RIO

SBCD comemora 83 anos com 
reposicionamento da marca
No dia 19 de novembro 

de 2022, a então So-
i dad  n fi n  

Caminho de Damasco (SBCD) 
comemorou 83 anos de exis-
tência. E para marcar a impor-
tante data, a partir de agora, a 
entidade entra em uma nova 
fase, reposicionando a marca 
para Sociedade Brasileira Ca-
minho de Damasco. O objetivo 
é expandir a qualidade dos ser-
viços, a qual já é reconhecida 
no estado de São Paulo, para 
os demais cantos do país. 

No entendimento do pre-
sidente Luís Antonio Picerni 
Herce, a SBCD evoluiu, ao 
longo das últimas décadas, 

m aman o  rofi ssiona is
mo e inovação. Nesse sen-
tido, o reflexo deste cresci-
mento coloca a Organização 
Social de Saúde (OSS) diante 
da seguinte conclusão: é pre-
ciso expandir fronteiras.

“Vamos ampliar nossa atu-
ação para todo o Brasil. Por 
isso, decidimos reposicionar 
nossa marca, a partir de ago-
ra, como Sociedade Brasileira 
Caminho de Damasco. Este é 
um avanço que só é possível 

O Hospital Samaritano, da qual a SBCD é mantenedora, era chamado como Hospital dos Pobres
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graças ao excelente trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
pelos nossos quase 4 mil co-
laboradores em todas as cida-
des em que atuamos”, explica 
o presidente, fazendo questão 
d  a rad r aos rofi ssio
nais da SBCD.

Os atuais contratos per-
manecem os mesmos, bem 
como toda a parte legal refe-
rente aos contratos de traba-
lho pactuados. Entretanto, já 
foram iniciadas as adequa-
ções de marca no ambiente 

digital, para que, gradualmen-
te, todos os departamentos 
sejam atualizados.

“Lembramos que a única 
adaptação se dá em nossa 
marca, que permanece com 
seu logotipo da árvore, sim-
bolizando a solidez da traje-
tória de nossa organização, 
apenas alterando a palavra 

n fi n  or rasi ira  
com o compromisso de ex-
pandir nossas raízes e galhos 
de assistência em saúde por 
todo o país. Seguimos juntos 

na mesma missão, visão e va-
lores para tornar a Sociedade 
Brasileira Caminho de Damas-

co uma entidade de referência 
nacional em saúde pública”, 
garante Luís Herce. 

Ele também ressalta que 
a entidade sempre teve como 
princípio norteador o aten-
dimento aos mais necessi-
tados. “Inclusive, o Hospital 
Samaritano, da qual a SBCD 
é mantenedora, foi fundado 

om s a fi na idad  ra a
mado por todos como Hospi-
tal dos Pobres”.

Ainda segundo ele, é com 
este norte que a Caminho de 
Damasco vem prestando ser-
viços na área de saúde. 

“Ao contemplar 83 anos, 
de forma sustentável, vem 
apresentando crescimen-
to, permitindo alcançar um 
maior número de atendimen-
tos, sempre primando pela 
excelência em seus serviços. 
Neste aniversário, devemos 
comemorar os resultados al-
cançados com muito esforço 
e dedicação de todos, e que 
nos permite buscar novos de-
safi os  s m nos s r do 
nosso real objetivo – prestar o 
melhor serviço na área da saú-
de”, conclui Luís Herce. 

SBCD segue em franca expansão

Quando iniciou o pro-
jeto de expansão de 
suas atividades para 

o apoio e cobertura de assis-
tência à saúde de entidades 
parceiras (principalmente mu-
nicípios), em 2015, a diretoria 
da Sociedade Brasileira Ca-
minho de Damasco (SBCD) 
não imaginava que, sete anos 
depois, alcançaria resultados 
muito maiores do que havia 
sido planejado. Presidente 
desde quando a SBCD se tor-
nou Organização Social de 
Saúde (OSS), Luís Antonio Pi-
cerni Herce não só comemo-
ra os bons resultados, como 
avisa: “Temos uma estratégia 
de crescimento que vai con-

tinuar levando saúde de qua-
lidade para todos os lugares 
em que for possível”.

Ao olhar para a trajetória 
de sete anos como OSS, Luís 
Herce frisa que quase metade 
desse período foi em meio à 
pandemia de Covid-19, doen-
ça que levou a Organização 
Pan-americana da Saúde a 
declarar ‘Emergência de Saú-
de Pública de Importância In-
ternacional’ pela sexta vez na 
história da humanidade. 

“Temos acompanhado a 
evolução do mercado da saú-
de, em especial no Brasil, nos 
últimos três anos, com as no-
as onfi ra s d  s o 

e experiências trazidas pela 

admnistração em momen-
tos de pandemia. E de forma 
bastante sólida, vamos avan-
çando nos nossos propósitos 
como entidade de referência 
em gestão de saúde pública”, 
acrescenta.

A solidez destacada por 
ele se deve, entre outros fa-
tores, às equipes técnicas 

m a ifi adas  i i a o 
d  no o ias ad adas  

n ios fi s ais  ram 
economicidade considerável 
ao od r i o on ra an  
flexibilização e agilidade nos 
fluxos de tomada de decisão 
na gestão dos pontos mais 
críticos e burocráticos no pro-
cesso de gestão de unidades 

d  sa d  a m da o a ora
ção da SBCD na elaboração 
de projetos especiais para o 
parceiro público.

O presidente conclui ga-
rantindo que, apesar do pla-
no de expansão, o padrão de 
qualidade adotado nos atu-
ais contratos permanecerá 
o mesmo: “Nossas equipes 
de gestores e lideranças 
são altamente capacitadas 

e atuam de forma bastante 
presentes. Nosso efetivo dis-
põe de muita energia e dedi-
cação, gerando a atenção e 
amor necessário em cada 

rfi  d  sa d  r rido no 
contrato gerido pela SBCD. 
Buscando a cada dia melho-
res resultados, assistências, 
e olhando para o bem-estar 
e qualidade de saúde dos 
nossos usuários”. 

O presidente da SBCD, Luís 
Antonio Picerni Herce
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VITRINE

Responsável por 49 
serviços na Zona Norte 
de SP, SBCD atua na 8ª 
maior cidade do mundo
Por ser a 8ª cidade mais 

populosa do planeta, 
São Paulo é uma vitri-

ne para qualquer Organiza-
ção Social de Saúde (OSS) 
que atue em uma de suas 
regiões. Ciente dessa opor-
tunidade, a Sociedade Bra-
sileira Caminho de Damasco 
(SBCD) vem fazendo histó-
ria na Zona Norte da capital 
paulista, onde é responsável 
pela gestão de 49 serviços 
e 35 estruturas físicas entre 
Santana, Tremembé, Tucuru-
vi e Jaçanã, além de Horto-
florestal e Mandaqui. Em no-
vembro de 2022, o contrato 
completou um ano.

Somente nesse primeiro 
ano de atividades, a SBCD re-
alizou mais de 3,3 milhões de 
atendimentos na região nor-
te. Para garantir a execução 
das metas de 
serviços men-
sais, é neces-
sário um alto 
número de co-
laboradores: 
2.450 (o que 
r e p r e s e n t a 
mais da metade dos quase 4 
mil funcionários da entidade). 

Mas a diretoria da Cami-
nho de Damasco entende 
que a estrutura de trabalho 
também é fundamental para 

garantir a qualidade de aten-
dimento exigida por seus con-
tratantes. Nesse sentido, a 
entidade mantém uma Sede 
Assistencial exclusiva para a 

região norte 
da cidade. O 
imóvel, que 
está localiza-
do na região 
central de 
Santana, é es-
tratégico, seja 

do ponto de vista da mobili-
dade, seja para a supervisão 
e coordenadoria, além dos 
gerentes, coordenadores e 
equipe assistencial. O espaço 
recebeu ampla reforma. 
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O contrato com a 
Prefeitura de São 

Paulo é um divisor de 
águas para a SBCD

Gerenciada pela Caminho de Damasco desde 
2017, UPA de Jacareí foi o nosso 1º contrato

A pós um primeiro contrato 
emergencial de UPA I, em 
Santa Isabel, que durou 90 

dias, Jacareí foi o 1º Contrato de 
Gestão assumido pela Sociedade 
Brasileira Caminho de Damasco 
(SBCD) como Organização Social de 
Saúde (OSS) foi assinado em 2017, 
junto à Prefeitura de Jacareí (região 
do Vale do Paraíba, em São Paulo). 
Assim como esse Boletim Informa-
tivo já destacou, a UPA Doutor Thel-
mo de Almeida Cruz foi inaugurada 
naquele ano já com a SBCD à frente 
das atividades. No primeiro semes-
tre de 2022, a entidade venceu nova 
licitação e permanece atuando na 
unidade. A parceria é a de maior per-
manência até o momento.

Para este novo contrato, um dos 
novos serviços da Caminho de Da-
masco na unidade é a implantação do 
Núcleo Interno de Regulação (NIR), o 

qual já está funcionando. Atenta às 
necessidades da população, a Pre-

i ra d  a ar  id n ifi o   ra 
preciso agilizar os procedimentos ne-
cessários para a transferência de pa-
cientes que são estabilizados na UPA 
e, depois, necessitam de serviços 
hospitalares em outras unidades de 
saúde. Capacitada para tal atividade, 
a instituição já está realizando cerca 
de 300 transferências por mês.

Com um volume médio de 17 mil 
atendimentos por mês, a unidade de 
pronto atendimento é uma das prin-
cipais referências em saúde na cida-
de de Jacareí. Por ser de “Porte III”, o 
serviço atende tanto crianças quanto 
adultos. Dentre os diferenciais, des-
taque para a estrutura predial, que 
permite que os pacientes aguardem 
o atendimento sentados e em um am-
biente com ar condicionado, oferecen-
do mais conforto para a população. A UPA Dr Thelmo é a principal referência do SUS na cidade de Jacareí

São quase 2,5 mil colaboradores no contrato da Zona Norte

Os serviços da SBCD alcançam milhares de pacientes por dia
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COM A PALAVRA:

Quem faz a SBCD
Minha história começou lá em 1994 

quando iniciei como offi ce boy, aos 12 
anos. Desde então, minha vida se mis-
tura com a trajetória de sucesso dessa 
empresa. “Sempre trabalhei na SBCD e 
só tenho a agradecer pela oportunidade. 
Hoje trabalho como analista administra-
tivo e me sinto realizado em trabalhar 
aqui há quase 28 anos

Parcerias se fazem com 
confi ança, compromisso, res-
ponsabilidade e comprome-
timento e é com base nesses 
princípios que estabelecemos 
essa parceria com a SBCD que 
com sua experiência nos mais 
diversos serviços de saúde 
transfere todos esses princí-
pios no cuidado humaniza-
do e acolhedor das pessoas 
que buscam nossos serviços 
de saúde, parabéns pelos 83 
anos da Instituição” 

Thiago Jacinto, Analista 
Administrativo da SBCD em Garça (SP)

Hoje aos 83 da SBCD, renomada em-
presa a qual faço parte do quadro co-
laborativo, venho parabenizá-la pela 
história, pelo trabalho ético e com com-
promisso, sempre priorizando qualidade 
do serviço em saúde para a população, 
bem como reconhecimento profi ssio-
nal. Quero ainda, expressar a minha ale-
gria e orgulho em poder contribuir e fa-
zer parte desse time. Obrigada.

Mariangela Rosário Agostini, 
Nutricionista da SBCD em Garça (SP)

Entre tantas atividades profissionais 
já executadas, sempre busquei encontrar 
a minha MOTIVAÇÃO (MOTIVO + ACÃO), 
motivo de minha ação, para fazer sentido 
ao que faço.

Ao entrar na família SBCD, que em 2022 
completa 83 anos, passei a não me preocu-
par tanto pois, todo dia ao acordar, agra-
deço continuar fazendo parte de um gru-
po que me inspira GRATIDÃO.

Sinto-me MOTIVADO E GRATO por ser 
um dos colaboradores, que a SBCD deu 
oportunidade quando decidiu DESBRAVAR 
outros horizontes. Quando resolveu sair 
dos limites de GARÇA - sua SEDE, para ofe-
recer seus serviços em outros municípios.

“Iniciei na Caminho de Damasco em 02 
de outubro de 2018, na UPA Dr. Thelmo 
de Almeida Cruz, como Enfermeira. Hoje 
também atuo na Unidade Parque Meia 
Lua, em Jacareí. Sou jacareiense e tenho 
uma imensa gratidão em fazer parte da 
Família Damasco, como munícipe, posso 
afi rmar que Jacareí progrediu historica-
mente na saúde da nossa cidade, pois  a 
SBCD é uma empresa que valoriza o res-
peito ao próximo, priorizando sua missão, 
visão e valores, principalmente o cresci-
mento e aperfeiçoamento profi ssional de 
seus colaboradores, onde seu diferencial 
é sempre o atendimento de excelência e 
qualidade da população, com retorno sa-
tisfatório do serviço prestado, e feedback 
positivo da grande maioria dos morado-
res do bairro Parque Meia Lua. Agradeço 
imensamente a Sociedade Brasileira Ca-
minho de Damasco, à todas as conquistas 
alcançadas e às muitas que estão por vir. 
Sou resultado da confi ança e da força de 
cada um de vocês. Parabéns a todos que 
fazem parte desse sucesso!

Francisco Alves de Lima, 
Supervisor Administrativo da 
UPA Parque Meia Lua (Jacareí- SP)

Bruna Moura Ribeiro dos Santos, 
Enfermeira da UPA Parque 

Meia Lua (Jacareí- SP)

Em comemoração ao aniversário 
de 83 anos da SBCD, quero agradecer 
a oportunidade de fazer parte des-
sa história e dos esforços diários das 
equipes em manter a qualidade e as-
sistência no atendimento, desenvol-
vendo seu trabalho com competência 
e profi ssionalismo, que vão além do 
cuidado humanizado e atenção ao 
próximo. Tive a experiência em es-
tar do outro lado como paciente, re-
cebendo todo o apoio e acolhimento 
dos serviços que jamais irei esquecer

PARABÉNS SBCD! 
Kelly Segateli Parizotto, 
Supervisora Administrativa 
do Hospital Municipal de Itu (SP)

João Carlos dos Santos
   Prefeito de Garça-SP
João Carlos dos Santos
   Prefeito de Garça-SP

Ao celebrar 83 anos de exis-
tência da SBDC é manter viva 
a memória de seu percurso 
no tempo e renova sua dispo-
sição de permanecer aberta a 
mudanças para que continue 
a executar com relevância e 
qualidade cumprindo assim 
seu papel fundamental que 
é dar assistência à saúde aos 
que mais precisam. 

Relembrar o passado é, sem 
dúvida, caminhar em direção 
ao futuro, construindo um 
presente sempre atento aos 
anseios e expectativas do nos-
so tempo, mas também zeloso 
dos desejos e desígnios das 
gerações passadas é daquelas 
ainda por vir !! Parabéns pelos 
83 anos de um olhar acolhedor 
e Humanizado!!

Deyse Regina Serapião 
Grejo Secretária 

Municipal de Saúde 
de Garça-SP

Neste momento em que a SBCD celebra mais um aniversá-
rio, quero expressar o orgulho que sinto em fazer parte dessa 
história. Equipes que trabalham diariamente no intuito de pro-
porcionar um tratamento humanizado e de excelência, 
onde tive a oportunidade e total apoio de crescimento 
profi ssional e pessoal.

Sou muito grata em fazer parte da SBCD porque ela 
me dá liberdade para fazer o que me move, que é li-
dar com pessoas. Sou apaixonada pelo ser humano. 
Principalmente meus colegas com quem apren-
do a cada dia com a troca de conhecimento 
mútua e respeitosa.

Gustavo Rossi - Coordenador assistencial UPA- ITU Janete Eliziario, Técnica de Enfermagem da UBS Vila  Albertina (SP)
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Desde 2018 atuo na UPA Dr. Thel-
mo de Almeida Cruz em Jacareí, 
como recepcionista. Sou munícipe 
e posso afi rmar que a Caminho de 
Damasco fez uma grande diferen-
ça na área da saúde em nossa cida-
de. Tenho muito orgulho em fazer 
parte dessa empresa que prioriza a 
saúde e, acima de tudo, o bem estar 
de seus profi ssionais. Sempre com 
educação continuada, promoções e 
respeito. Incentivada pela empresa 
voltei a fazer faculdade e hoje estou 
ocupando o cargo de Líder de Enfer-
magem. E não penso em parar por aí. 
Parabéns a todos que fazem parte 
dessa história!

Patrícia Carlos, Recepcionista da UPA 
Dr. Thelmo de Almeida Cruz (Jacareí- SP)

Iniciei meu processo de trabalho 
na Coordenação Técnica Assistencial, 
passando por diversos munícipios 
como Poá, Itú, Pedro de Toledo, Juqui-
tiba, Jacareí, Garça, e zona norte da 
capital paulista. Nesta orgulhosa tra-
jetória na SBCD, presenciei momen-
tos de crescimento, desenvolvimento 
e inovação, sempre com seriedade, 
ética e dedicação, fazendo parte das 
conquistas assistenciais com a equipe 
de profi ssionais capacitados na cons-
trução fortalecedora para atingirmos 
os resultados que apresentamos dia a 
dia. Mesmo nos momentos de difi cul-
dade fortalecemos a positividade das 
melhores tratativas em busca do re-
conhecimento interno e externo dos 
nossos clientes parceiros, conselho 
gestor, população e colaboradores.

Nosso sentimento se traduz no 
propósito do que fazemos, e nós faz 
sentir peça importante da empresa, 
com a admiração de que somos va-
lorizados e que fazemos a diferença. 
Com certeza, essa sensação é um dos 
grandes motivadores para qualquer 
profi ssional.

Registro minha gratidão por este 
longo caminho de Damascos per-
corrido tendo como consequên-
cia meu crescimento profi ssional! 
Feliz Aniversário SBCD!!!

Para mim, a coisa mais importan-
te no trabalho é fazer algo alinhado 
aos meus valores e que faça a dife-
rença na vida das pessoas. Mesmo 
que seja algo pequeno, como possi-
bilitar paciente e seus familiares se 
sentirem amparados. Esse é o tipo 
de coisa que dá signifi cado ao meu 
trabalho e me faz feliz. Me sinto pri-
vilegiada em fazer parte desse gru-
po que é a SBCD, pois adquirimos 
mais forças para enfrentar o dia a 
dia, e prestar um serviço de exce-
lência a nossa população. Parabéns 
SBCD pelos seus 83 anos!

Lais Zwicker Bueno da Costa
Gerente Assistencial da Atenção 
Primária de Saúde, do contrato da 
zona norte da cidade de São Paulo.

Fabiola Cristina Vieira Silva, Líder 
Administrativa do PSA Santana (SP)

Parabenizo a SBCD pelos 83 anos 
de existência. Agradeço pela admi-
nistração das unidades na ZN de São 
Paulo, trazendo inovações à rede de 
urgência e qualidade à saúde da po-
pulação do território, fortalecendo o 
SUS com olhar humanizado.

Raimunda Alves de Freitas, 
Gerente da Unidade 
AMA Lauzane Paulista (SP)

Tenho um prazer imenso em fa-
zer parte desta empresa Damasco 
(SBCD). Aqui não temos apenas uma 
equipe, temos uma família em prol a 
sociedade.

José de Jesus Leite, 
Motorista da Sede em Cubatão (SP)

“Nesses quase 5 anos na SBCD, 
tem sido um privilégio poder contar 
com a visão e com as melhorias em 
vários níveis, nos quais podemos nos 
benefi ciar como profi ssionais e em 
progredir e avançar nessa caminha-
da. Que juntos façamos a SBCD cres-
cer ainda mais”.

Sou Jandira Gomes Lisboa, técnica 
de Enfermagem da Caminho de Da-
masco  há seis anos e munícipe da 
cidade de Jacareí há 25 anos. Com 
muito orgulho posso afi rmar que   a 
a UPA Dr. Thelmo é o diferencial da 
nossa cidade. No setor pediátrico, 
do qual faço parte, por diversas ve-
zes presencio a melhora do nosso 
paicente, o que me faz feliz por fazer 
parte dessa história.

Trabalhar na Damasco é uma sa-
tisfação, pois é uma empresa solidá-
ria, humana, que se preocupa com 
pessoas e isso a torna especial. Tenho 
orgulho de fazer parte dessa equipe. 

Comecei a fazer parte do time 
SBCD em janeiro de 2022 e, desde 
o primeiro momento, me senti mui-
to bem acolhido, tanto pela gestão 
quanto pelos colegas de trabalho. 

Sinto-me muito à vontade para 
desempenhar meu papel de mé-
dico, podendo acolher e melhorar 
a qualidade de vida dos idosos de 
nossa área. 

É muito bom fazer parte des-
ta instituição que acolhe e busca 
crescer junto com os colaboradores 
pelo bem da população mais vulne-
rável da cidade.

Sheila Mara, Técnica de 
Enfermagem, da UPA Dr. Thelmo de 

Almeida Cruz (Jacareí- SP)

Jandira Gomes Lisboa, técnica de 
Enfermagem da UPA Dr. Thelmo (Jacareí-SP)

Josevandro Inocêncio dos Santos
Motorista do Almoxarifado Central 

em Cubatão (SP) 

Victor Moreira de Souza, 
Médico Geriatra da URSI Santana 
Jaçanã, em São Paulo (SP)

A Sociedade Brasileira 
Caminho de Damasco 
agradece a todos os 
colaboradores pelo 

empenho e dedicação em 
cuidar da saúde de todos!



8 I N F O R M A T I V O Ed ição Espec ia l

ES TATÍ S TI C A S

SBCD em números
Consolidada na atuação com cuidado em saúde dos 

brasileiros, a Sociedade Brasileira Caminho de Da-
masco (SBCD) tem experiência de 83 anos e um enor-

me leque de serviços prestados durante essa trajetória.
Foram 15 cidades atendidas com mais de 100 programas 

em uma gama de 28 linhas de serviços assistenciais.
Atualmente, a SBCD conta com 3.237 colaboradores dire-

tos, atuando na promoção da saúde, atingindo mensalmente, 
em média, mais de 450 mil atendimentos em uma população 
coberta de quase 1 milhão e 200 mil habitantes. 

Cidades em que a SBCD já atuou 

A SBCD possui contratos vigentes atualmente em 
cinco municípios, sendo Garça,  Jacareí, Itu, Cubatão e 
São Paulo. Apenas na capital paulista são 49 serviços 
prestados pela instituição. 

Além dos contratos em andamento, a SBCD já 
atuou nas cidades de Americana, Barueri, Caçapava, 
Juquitiba, Pedro de Toledo, Poá, Salto e Santa Isabel, no 
estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, as cidades de 
Quisamã e São Pedro da Aldeia.

PERFIL DE LINHA 
DE SERVIÇO

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 
SBCD - TOTAL MENSAL

71 
unidades da Atenção 

Primária à Saúde

8 
unidades de 

Urgência e Emergência

1 unidade Hospitalar

Produção 

População Coberta

453.574

1.199.586

atendimentos

moradores na área de atuação
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