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Introdução 

Criada pela Lei Estadual nº 9.236, de 19 de janeiro de 1966, a Faculdade de Medicina de 

Marília (FAMEMA), com sede e foro na cidade de Marília (SP), nasceu como instituto isolado de 

ensino superior, com o curso de Medicina. Teve seu funcionamento autorizado um ano depois, em 30 

de janeiro de 1967, como Instituição Pública Municipal, após constituição de sua entidade 

mantenedora (a Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília – FMESM) a partir da Lei 

Municipal nº 1.371, de 22 de dezembro de 1966.  

Finalmente, no ano de 1994, a Famema foi estadualizada. Na oportunidade, o governo do 

Estado tornou a FAMEMA uma autarquia vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 8.898, de 27 de setembro 

de 1994. Atualmente, a FAMEMA conta com os cursos de graduação de Medicina e Enfermagem os 

quais oferecem, respectivamente, 80 e 40 vagas por ano (período integral). O curso de Medicina foi 

reconhecido pelo Decreto Federal nº 71.644, de 1972, e o curso de Enfermagem, pela Portaria nº 

365, de 1984, do Ministério da Educação (MEC). 

A FAMEMA mantém também programas de Residência Médica, credenciados pela Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC), em 22 especialidades. Em nível de pós-graduação, a 

Faculdade de Medicina de Marília conta com cursos de especialização nas áreas de Administração 

Hospitalar e Serviço de Saúde (em convênio com a Fundação Eurípedes da Rocha-UNIVEM, de 

Marília), Psicoterapia de Orientação Psicanalítica e Enfermagem em Terapia Intensiva (Saúde do 

Adulto), além do curso de aprimoramento em Saúde Mental através de convênio com a FUNDAP. 

Integram o complexo da FAMEMA, além de uma unidade acadêmica e outra administrativa, 

cinco unidades de atenção à saúde, das quais duas são hospitais de ensino: o Hospital das Clínicas  

- Unidade I e o Hospital das Clínicas – Unidade Materno Infantil, ambos com serviço de urgência e 

emergência, recursos diagnósticos e terapêuticos de alta complexidade. As outras três unidades de 

atenção à saúde são o Instituto de Olhos de Marília – IOM (centro de referência regional na área de 

oftalmologia), o Ambulatório de Especialidades “Governador Mário Covas” e o Hemocentro. Este 

último desenvolve atividades nas áreas de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia; conta com 

laboratórios especializados (o que inclui as áreas de Bioquímica, Imunologia, Microbiologia) e de 

pesquisa (áreas de Genética e Biologia Molecular o qual conta com apoio da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP). 

Especificamente na área acadêmica, a FAMEMA tem buscado investir em recursos 

educacionais como, por exemplo, o serviço de levantamento bibliográfico em bases em CD-ROM 

(Lilacs e Medline), disponível em sua biblioteca. Também através da biblioteca, a Faculdade 

disponibiliza ao aluno acesso à Internet através de provedor próprio; conexão online com a BIREME 

(Biblioteca Regional de Medicina da Organização Panamericana de Saúde – OPAS); mantém 

convênio com o Programa de Aquisição de Livros Textos (PALTEX/OPAS), oferecendo títulos e 

material catalogado pelo programa. 

São também importantes recursos acadêmicos da FAMEMA: Laboratório Morfo-Funcional 

(espaço para a auto-aprendizagem por parte do aluno); mais de 300 órgãos artificiais; modelos de 
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Anatomia Humana e peças de Anatomia Patológica; recursos audiovisuais diversos; Laboratório de 

Simulação (conta com manequins e modelos para o desenvolvimento de habilidades profissionais), 

além do Núcleo Técnico de Informações e o Laboratório de Informática em Saúde que dão suporte ao 

processo de informatização da organização e à formação e atualização de docentes, profissionais de 

saúde e estudantes na área de informática. 

Todo investimento na área acadêmica – sobretudo a partir do desenvolvimento curricular dos 

cursos de Medicina e Enfermagem e aplicação, respectivamente, dos métodos de ensino Abordagem 

Baseada em Problemas e Problematização, associada ao sempre crescente desempenho de seus 

docentes e estudantes nas áreas de pesquisa e extensão, fez da FAMEMA, hoje, uma referência 

nacional em nível de educação médica e de enfermagem. Isso foi demonstrado, concretamente, com 

o resultado da edição do Exame Nacional de Cursos (o Provão), edição de 2003, quando a 

Faculdade obteve média “A” nos seus dois cursos, tendo também obtido a melhor nota individual no 

ranking dos estudantes de Enfermagem de todo o País. 

 

Graduação   

São oferecidas 80 vagas anuais para o curso de medicina, com duração de 6 anos e 40 vagas 

anuais para o curso de enfermagem com duração de 4 anos. 

Evolução do número de alunos matriculados 

Cursos 1999 2000 2001 2002 2003 

Medicina  472 468 477 469 472 
Enfermagem  153 163 161 157 155 
Total 625 631 638 626 627 

 

Em referência ao corpo docente da Instituição e sua titulação, incluindo docentes e auxiliares 

de ensino, contamos com 230 no total sendo: 94 especialistas; 63 mestres; 67 doutores; 3 pós-

doutores e 3 livre-docentes. 

O curso de Medicina é centrado no estudante,  com aprendizagem baseada em problemas e 

na comunidade. A metodologia predominantemente utilizada nas séries iniciais do Curso Médico da 

Famema é a aprendizagem baseada em problemas (ABP), com trabalho em  pequenos grupos de 

tutoria, onde o docente possui a função de facilitar a aprendizagem de cada estudante. Estimula-se a 

auto-aprendizagem, reservando tempo pró-estudo do estudante para a busca de informações e auto-

aprendizagem das questões levantadas nas sessões de tutoria. O desenvolvimento da habilidade 

para trabalho em grupo, assim como para acesso, busca, análise e seleção de informação é 

amplamente estimulado e apoiado. 

O Curso é organizado segundo unidades educacionais, interdisciplinares, e os professores são 

responsáveis pela elaboração dos objetivos de aprendizagem de cada unidade, e dos problemas a 

serem trabalhados em pequenos grupos sob a orientação de um docente tutor. 

Há ampla flexibilização curricular permitindo-se a realização de estágios eletivos horizontais e 

verticais sobretudo a partir da 2ª série. Os estudantes podem eleger conjuntamente com seu 

orientador e a coordenação do Curso áreas de interesse comum do estudante e do programa. 

O estudante é estimulado a desenvolver raciocínio lógico, raciocínio clínico-epidemiológico  e 
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análise crítica das informações, articulando o conhecimento das dimensões biológica, psicológica e 

social, assim como a teoria e a prática. 

O contato precoce com os serviços de saúde e da comunidade possibilita o desenvolvimento 

de habilidades na análise e gerenciamento dos problemas reais de saúde, bem como de atitudes, e 

da postura responsável e ética esperada dos nossos futuros profissionais de saúde. 

Busca-se ao longo de todo o Curso o desenvolvimento de habilidades profissionais, 

culminando nas duas séries finais, 5ª e 6ª séries, com o Internato que envolve estágios 

profissionalizantes com aprendizagem em serviço sob supervisão docente nas áreas de saúde da 

criança, da mulher, do adulto, e urgência e emergência. 

O curso de Enfermagem que vem trabalhando nos últimos 3 anos com o modelo de gestão 

colegiada, realizou em 2003 os seguintes fóruns: Reunião de Colegiado; Reunião de Curso; Reunião 

do Grupo Gestor; Reunião com as representações estudantis e Reunião do Grupo Gestor Medicina e 

Enfermagem. Para a implementação e acompanhamento da proposta curricular contou-se com 

trabalhos de assessoria proporcionando: amadurecimento dos trabalhos de conclusão de curso; 

participação em eventos que remetem avaliação do trabalho desenvolvido servindo de incentivo para 

o aprimoramento e ainda possibilita o intercâmbio com outras escolas e outros profissionais; aos 

docentes e discentes uma reflexão sobre o currículo da Famema, incluindo aspectos da 

problematização, das especialidades e especificidades da enfermagem; desenvolvimento com os 

docentes da unidade educacional da 1ª série contemplando aspectos sociológicos; desenvolvimento 

da concepção de Educação Permanente através da problematização de situações vivenciadas pelos 

coordenadores de curso e séries. 

O Curso de Enfermagem promoveu o evento “Enfermagem Fazendo Arte” que teve a 

participação de estudantes, docentes e funcionários. Houve também a participação no Fórum de 

Avaliação do desenvolvimento curricular e Fórum Estudantil. 

Houve a participação de docentes e estudantes com apresentação de trabalhos nos seguintes 

eventos externos: XXII EREEN-SE Encontro Regional dos Estudantes de Enfermagem, em Vitória – 

ES; V Congresso Nacional da Rede Unida, I Fórum Nacional de Redes em Saúde e II Mostra 

Paranaense de Produção em Saúde da Família, em Londrina – PR; Congresso Internacional sobre 

Avaliação na Educação, em Curitiba – PR; VII Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva realizado em 

Brasília – DF; Congresso Internacional de Educação de São Paulo realizado em São Paulo – SP; II 

CONEEnf, em Ribeirão Preto – SP; VII SENADEN ( Seminário Nacional de Diretrizes de Educação 

em Enfermagem) realizado em Brasília – DF; e 55º Congresso Brasileiro de Enfermagem realizado no 

Rio de Janeiro – RJ.  

 

Pós-Graduação e Pesquisa 
 

A Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão assessora a Diretoria Geral nos assuntos 

relativo ao fluxo de docentes em regime de Pós-Graduação strictu sensu e apóia os Cursos de Pós 

Graduação oferecidos pela Instituição.  

Em 2003 O CEP (Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos) recebeu 94 projetos de 

pesquisa para serem avaliados. No momento temos na instituição 46 pesquisas em andamento 
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sendo 28 vinculadas a programas de mestrado, 16 a doutorado, e 2 a pós-doutorado, conforme 

apresenta o quadro:  

 

Projetos de Pesquisas em Andamento segundo Área 

Áreas Mestrado Doutorado Pós-
Doutorado 

Total 

Enfermagem 02 02 00 04 

Saúde Coletiva 03 03 00 06 

Psicologia e Psiquiatria 01 03 00 04 

Clínica Médica 06 05 01 12 

Clínica Cirúrgica 08 00 00 08 

Clínica Pediátrica 05 01 00 06 

Ginecologia e Obstetrícia 01 00 00 01 

Ciências Fisiológicas 00 00 00 00 

Ciências Patológicas 01 02 00 03 

Ciências Morfológicas 00 00 01 01 

Genética e Biologia Molecular 00 00 00 00 

Informática 00 00 00 00 

Inglês 00 00 00 00 

CSE 01 00 00 01 

Total 28 16 02 46 
 

A Famema conta com 17 docentes cadastrados junto ao CNPQ nos grupos de pesquisa e 7 

docentes cadastrados nos grupos certificados. Conta também com uma produção científica conforme 

demonstra a tabela a seguir. 

Produção Científica 2002 2003 Total 

Artigos Publicados Periódicos 81 460 541 

Trabalhos Publicados Anais Eventos 191 960 1.151 

Livros ou Capítulos/Livros 11 91 102 

Demais Produções 5 83 88 

Produção Técnica Curta Duração 49 632 681 

Outras Produções Técnicas 5 303 308 

Organização Eventos 23 260 283 

Apresentações de Trabalhos 17 675 692 

Orientações Concluídas 25 107 132 

Orientações em Andamento 13 37 50 

Banca Conclusão Trabalho 3 113 116 

Banca Comissão Julgadora 4 165 169 

Participações Eventos 313 4.339 4.652 
Fonte: Curriculum Lattes – Plataforma Lattes, base em 101 docentes 



Famema – Faculdade de Medicina de Marília 

 
 

6
 

Cursos de pós-graduação  

 
� Curso de Especialização em Psicoterapias de Orienta ção Psicanalítica  1ª turma com 15 

participantes e carga horária de 700 horas, iniciado em agosto/2001 e encerrado em 

setembro/2003 e a 2ª turma com 10 participantes e carga horária de 712 horas, iniciou em 

setembro de 2003 com término previsto para setembro de 2005. O objetivo do curso é promover 

conhecimentos específicos sobre a teoria Psicanalítica e formar especialistas em Psicoterapia de 

Orientação Psicanalítica. 

� Curso de Especialização em Saúde da Família  com carga horária de 360 horas e duas turmas, 

uma de 35 alunos e outra com 33 alunos.  

� Curso de Especialização em Gestão de Saúde  com carga horária de 360 horas direcionado a 

profissionais das Diretorias Regionais de Saúde de Marília, Assis e Presidente Prudente. Teve a 

participação em 2003 de 35 alunos. 

� Aprimoramento em diversas áreas ligadas à Psiquiatr ia, em convênio com a FUNDAP, com 

participação de 17 alunos. 

� Programa de Residência Multiprofissional em Saúde d a Família  Iniciou em 2003 com 10 

profissionais médicos e 10 enfermeiros. Esse programa tem o objetivo de formar profissionais 

com perfil para atuarem nas Unidades do Programa Saúde da Família. 

� Programa de Residência Médica funciona desde 1982 e conta em 2003 com um total de 123 

vagas credenciadas, das quais 93 preenchidas, em 22 especialidades médico-cirúrgicas.  

Residência Médica - Vagas Credenciadas e Ocupadas e m 2003 
 

Vagas Credenciadas Ocupadas 
Especialidades R1 R2 R3 R4 Total  R1 R2 R3 R4 Total  
Clínica Médica 08 08   16 07 05   12 
Cirurgia Geral 05 05   10 05 05   10 
Pediatria 06 06   12 06 06   12 
Ginecologia e Obstetrícia 04 04   08 03 01   04 
Medicina Preventiva e Social 01 01   02      
Anestesiologia 02 02   04 01 01   02 
Oftalmologia 05 05 05  15 04 05 04  13 
Otorrinolaringologia 02 02   04 02 01   03 
Radiologia e Diag. p/ Imagem 02 02 02  06 02 02 01  05 
Psiquiatria 04 04   08 04 04   08 
Infectologia 01 01   02 01    01 
Ortopedia e Traumatologia 04 04 04  12 04 03 03  10 
Dermatologia   01 01 02   01 01 02 
Cardiologia   01 01 02   01 01 02 
Hematologia e Hemoterapia   02 02 04     01 01 
Endocrinologia   01 01 02   01 01 02 
Nefrologia   01 01 02      
Angiologia e Cirurgia Vascular   02 02 04   02 02 04 
Cirurgia de Cab. e Pescoço   01 01 02         
Cirurgia do Apar. Digestivo   01 01 02     01 01 
Cirurgia Torácica   01 01 02      
Urologia   01 01 02    01 01 
Total 44 44 23 12 123 39 33 13 08 93 
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Atenção à Saúde 
 

Ambulatório “Governador Mário Covas” 

Em janeiro de 2002 o ambulatório de especialidades passou a contar com uma nova estrutura 

física e organizacional que propiciou a integração entre os serviços e as equipes da instituição, bem 

como, entre os serviços de saúde do município, proporcionando um atendimento de qualidade, 

evidenciado através do diagnóstico e tratamento rápido e preciso. Trouxe também, um grande 

aproveitamento da atividade didática, tanto para o internato curricular como também para o estágio 

eletivo, tendo como conseqüência um maior envolvimento do profissional docente-assistencial. 

Evidencia ainda, uma melhora significativa no atendimento ambulatorial prestado, recebendo o 

paciente uma atenção personalizada e diferenciada, melhorando a qualidade da assistência à saúde. 

Em 2003 realizou 80.077 atendimentos/procedimentos ambulatoriais e foram desenvolvidas diversos 

projetos, tais como: Avaliação Clínica Pré-operatória; Avaliação Clínica para Internação Intra-

Hospitalar desenvolvendo as ações da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); 

Consultas e Visitas Domiciliárias de Enfermagem; Projeto de Assistência à Saúde Bucal do Idoso e 

Formação de Grupos Operativos (Terapeuta Ocupacional, Geriatra, Psicólogo, Assistente Social, 

Enfermeiro, Odontogeriatra) para o Grupo de Geriatria; Implantação dos Grupos de Tabagismo e de 

Asma; do Ambulatório da Dor; do Atendimento de Acupuntura; do Centro de Pesquisa em 

Hipertensão; da Internação-Dia para Pacientes que necessitam de administração de medicamento via 

parenteral diário e pacientes das disciplinas da Vascular e Endocrinologia; de Normas e Rotinas para 

realização de curativos aos pacientes ortopédicos intra e extra–hospitalar; dos Serviços de Métodos 

Gráficos e de Imagem, bem como sua Informatização; de Estudos Clínicos dirigidos aos Pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus da Reumatologia; do Programa de Orientações sobre a Dinâmica do 

Ambulatório para os alunos do internato, da especialização do Programa Saúde da Família e 

residentes; e abertura do ambulatório para estágios supervisionados de outras instituições de ensino 

como forma de integração. 

 

Programa de Humanização da Assistência Hospitalar 

Criado pelo Ministério da Saúde e implantado na Instituição através da criação de um Comitê 

que objetiva uma filosofia de trabalho centrada no paciente, melhora nas relações interpessoais das 

equipes multiprofissionais e promoção de um ambiente terapêutico mais humanizado. Os resultados 

obtidos em 2003 foram: inauguração dos Institutos de Beleza para os pacientes e acompanhantes e a 

realização da II Hospitalart, evento cultural que teve a participação de 80% dos funcionários 

ampliando a integração e motivação dos mesmos. 

  

Acolhimento nos Serviços de Urgência e Emergência  

Tem o objetivo de proporcionar uma recepção adequada e humanizada aos usuários do SUS e 

direcionar adequadamente os casos que requerem tratamento diferenciado pela complexidade 

apresentada. Como resultado verifica-se a otimização e agilidade no atendimento, e criação do 

processo de referência e contra-referência da urgência. 
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Programa de Treinamento para uso racional de medica mentos da ANVISA 

Criado com o objetivo de capacitar todos os profissionais de saúde da área hospitalar e rede 

básica no uso racional de medicamentos. Teve a participação de 30% dos profissionais da Instituição. 

  

Curso de Especialização em U.T.I.  

Aprovado pelo MEC e tem a proposta capacitar 10 enfermeiros/ano para a assistência a 

pacientes críticos. 

Em 2003 foram ainda, desenvolvidas diversas atividades/projetos na área assistencial, tais 

como:  

� Instalação do equipamento de Tomografia para auxiliar no diagnóstico em situações de 

emergência e casos eletivos, realizando 20 exames/dia. 

� Instalação do equipamento de Ressonância Nuclear Magnética, realizando 10 exames/dia. 

� Aquisição do videoendoscópio e videocolonoscópio para a realização dos exames de endoscopia 

e colonoscopia totalizando 5 exames/dia. 

� Instalação do novo Centro Cirúrgico com 5 salas. 

� Reforma da Unidade de Isolamento oferecendo mais conforto aos usuários, melhorando o fluxo e 

a luminosidade. 

� Reforma e ampliação do Centro de Endoscopia aumentando a oferta de exames para os usuários 

do SUS. 

� Instalação da nova Central de Processamento de Materiais proporcionando maior agilidade no 

processo de esterilização, reduzindo o tempo entre as cirurgias e conseqüentemente aumentando 

o número de procedimentos cirúrgicos. 

� Instalação e funcionamento da nova UTI com 6 leitos. Tem o objetivo de ofertar mais leitos de UTI 

aos usuários SUS, propiciando maior vazão dos casos que necessitam de cuidados especiais e 

aumento no número de cirurgias eletivas.  

� Centralização da rouparia no prédio do Hospital das Clínicas – Unidade I, agilizando o acesso às 

roupas para trocas dos usuários e reduzindo o re-trabalho dos profissionais da enfermagem.  

� Início de estágio dos alunos do PSF com objetivo de capacitar os alunos na atenção terciária e na 

dinâmica dos serviços, melhorando a relação entre os diversos níveis de atenção a saúde. 

� Implantação do Sistema de Contra-referência na Maternidade para a mamãe e o bebê. 

� Participação dos enfermeiros do centro obstétrico e maternidade no “Projeto Nascer” da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

� Curso do Programa Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC para novos funcionários e 

residentes. 

� Curso Método Canguru para médicos e residentes. 

� Curso de Atendimento de Urgência/Emergência à Criança para auxiliares de enfermagem. 

� Curso de Gerência para os enfermeiros responsáveis pelas unidades de internação. 

 

Atendimento Hospitalar  

Os quadros a seguir apresentam os indicadores de atendimento hospitalar. 
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Serviços Prestados 
Atendimento/ 
Procedimento SADT * Saídas 

Hospitalares Partos Cirurgias 
Ano 

Unidade ∆% Unidade ∆% Unidade ∆% Unidade ∆% Unidade ∆% 

2000 347.850 - 940.806 - 12.883 - 1.458 - 4.069 - 

2001 321.272 -7,64 894.634 -4,5 12.010 -6,8 928 -36,3 4.621 14,9 

2002 341.012 6,14 969.891 7,8 12.424 -5,4 878 -5,4 4.785 -0,7 

2003 351.148 2,97 849.872 12,4 12.833 3,3 939 6,9 5.107 6,7 

Fonte: Faturamento Ambulatorial (Atend./Proc., SADT) e Base de Dados Famema (Internações, Partos e Cirurgias). 
*Serviço de Apoio a Diagnose e Terapia.  
 
Indicadores Hospitalares 
 

Ano Leitos Taxa   
Ocupação 

Média 
Permanência 

Coeficiente  
Mortalidade 

Taxa de 
Mort. Inst. 

Taxa 
Cesárea 

1999  180 88,0 5,3 4,0 1,0 44,0 

2000 180 84,1 5,2 3,5 1,2 48,0 

2001 180        80,9 5,3 4,3 1,1 52,3 

2002 180 80,5 4,6 4,0 1,0 48,9 

2003 182 82,5 4,6 5,2 3,5 42,9 

Fonte : Centro Obstétrico e SIHOSP 
  
� Os indicadores, nos últimos anos, vêm se mantendo com patamares estáveis. A taxa de 

ocupação se mantém em torno de 80% e a média de permanência estabilizou-se abaixo de 5 

dias. 

� A taxa de cesárea, explica-se pelo fato de o Hospital Materno Infantil priorizar as internações de 

gestantes de alto risco, sendo referência para a região de Saúde de Marília. 

Faturamento Hospitalar por Especialidades 

Descrição Cirurgia Obstetrícia Clínica Médica Psiqu iatria Pediatria Total 

Qtde AIH 3.555 1.463 2.968 127 939 9.052 

Total em R$  3.068.821,11 533.374,88 1.582.674,99 76.670,74 870.977,45 6.132.519,17 

Fideps * 1.091.819,33 189.763,10 563.081,10 27.277,77 309.874,70 2.181.816,00 

Total c/ Fideps 3.141.658,73 636.023,55 1.556.731,88 105.720,30 891.760,93 8.314.335,17 

Fonte: AIH – Autorização de Internação Hospitalar  

* O Valor total do Fideps foi distribuído proporcionalmente ao valor gerado por cada especialidade.  
 
Movimento do Centro Cirúrgico por tipo de Cirurgia - 2002/2003 

Quantidade de Cirurgia 
Tipo de Cirurgia  

2002 2003 ∆% 

Eletiva 3.462 3.527 1,88% 

Urgência 1.221 1.555 27,35% 

Emergência 102 25 75,49% 

Total Realizada 4.785 5.107 6,73% 
 

Fonte: Base de Dados Famema 
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Atendimento Ambulatorial segundo Especialidades 

 
Especialidade Atendimento 

Clínica Médica 25.119 
Clínica Cirúrgica 71.161 
Psiquiatria  16.917 
Pediatria 5.244 
Ginecologia 5.497 
Obstetrícia 1.512 
Oncologia 13.181 
Prof. Nível Superior 8.966 
Total 147.597 

Fonte: Base de Dados Famema  
 

 
Atendimento de Ambulatorial/Agendados por Procedênc ia 

 
Procedência Atendimento 

Marília 85.868 
Dir XIV 51.058 
Fora Dir XIV 10.563 
Não Informados 108 
Total 147.597 
Fonte: Sihosp - Atendimentos 

 
 
 

Atendimento de Urgência/Emergência por Procedência 
 

Procedência Atendimento 
Marília 120.937 
Dir XIV 19.598 
Fora Dir XIV 3.446 
Não Informado 356 
Total 144.337 
Fonte: Sihosp - Atendimentos 

 
 
 

 
 

Saídas Hospitalares por Procedência 
 
Procedência Atendimento 
Marília 7.883 
Outros DIR XIV 4.316 
Fora DIR XIV 634 
Total 12.833 
Fonte: Sihosp- Internações 
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Oftalmologia 

O serviço conta com uma área física própria que desenvolve as seguintes atividades: consultas 

ambulatoriais, atendimento de urgência/emergência, pequenas e grandes cirurgias (conforme o grau 

de complexidade), captação e transplantes de córneas, aulas ministradas pelos docentes e 

residentes e produção de trabalhos científicos. Foram realizados 9.377 atendimentos no serviço de 

urgência/emergência, 25.563 consultas ambulatoriais, 833 pequenas cirurgias, 373 grandes cirurgias 

e 95 transplantes de córnea. O Banco de Olhos realizou 53 captações de córneas, sendo que, 17 

córneas foram encaminhadas para outros municípios. As córneas necessárias para a realização dos 

transplantes foram encaminhadas pela Central de Transplantes de Ribeirão Preto. 

 

Hemocentro  

É composto por Diretoria Técnica, Assessoria Administrativa, pelas Seções de Hemoterapia e 

Hematologia e pelos Laboratórios de Patologia Clínica, Citogenética Humana e Biologia Molecular. 

Os profissionais do Hemocentro participaram de diversos cursos e treinamentos durante o período. 

Atividades em 2003 foram: Estágios a 12 profissionais universitários, 05 profissionais de 

agências transfusionais da região de abrangência e 03 Treinandas FUNDAP. 

As atividades para Captação de Doadores foram:  

� 36 Palestras realizadas; 

� 65 Campanhas de Mobilização da Comunidade 

� 1.112 Cartazes afixados 

� 30.816 Folhetos distribuídos     

� 25.395 Cartas enviadas 

� 93 Entrevistas e reportagens na imprensa 

A produção de janeiro/2003 a novembro/2003: 

� Cadastrados 21.314 doadores;  

� Coletadas 17.108 bolsas de sangue;  

� Fracionados  39.480 hemocomponentes;  

� Realizados 33 procedimentos de Aférese, 619 de filtração; 1.122 de lavagem de hemáceas; 

� Distribuídos 32.026  hemocomponentes; 

� Transfundidos 2.546 hemocomponentes no Hemocentro. 

Resultados qualitativos em relação a Captação de Doadores: 

� 25% Doadores femininos 

� 75% Doadores masculinos 

� 26% Doadores 1ª vez 

� 53% Doadores repetição 

� 21% Doadores esporádicos 

� 26% Doações reposição 

� 73% Doações espontâneas 

�   1% Outras 
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Laboratório de Imunohematologia  

Foram atendidos doadores de sangue e pacientes do ambulatório de hematologia do 

Hemocentro, da rede básica de saúde, dos ambulatórios e serviços de urgência/emergência da 

Faculdade de Medicina de Marília, além dos serviços de Hemoterapia das DIRs - XIV, XVI, X e VI. 

Foram realizados em média 191.482 exames Imunohematológicos no período de janeiro a novembro 

de 2003.  

 

Laboratório de Sorologia 

Realiza todos os exames sorológicos pré-transfusionais em doadores de sangue de Marília e 

na região de abrangência, como segue: Santa Casa de Dracena, Adamantina, Tupã, Assis, 

Paraguaçu Paulista, Lins, Hospital Geral de Promissão, Hospital e Maternidade de Garça e 

Sociedade Beneficente São Francisco de Assis em Tupã. 

Realização: 219.728 exames sorológicos no período de janeiro a novembro de 2003. 

 

Laboratório de Patologia Clínica  

É parte do Setor de Hemopatologia, com áreas destinadas aos setores de Bioquímica, 

Urianálise, Hematologia, Coagulação, Microbiologia, Salas de Coletas e secretarias. São realizados 

exames de pacientes internados, ambulatórios, serviços de urgência/emergência, da rede básica de 

Marília e algumas cidades da região pertencentes a DIR XIV - Marília. Foram realizados 577.631 

exames de dezembro de 2002 a novembro de 2003, distribuídos conforme segue:  

 

Requisitante Quantidade 

Ambulatório Instituição 183.851  

Pacientes Internados 111.934 

Rede Básica – Marília 215.634 

Ambulatório Externo 66.212 
 

Seção de Hematologia 

Responsável pelo Ambulatório de Hematologia e a Unidade de Quimioterapia. Atende 

pacientes da oncologia, hematologia, oncohematologia, nefrologia e reumatologia.  

Atendimentos/ 
Pacientes 

Medicamentos 
administrados 

Medicamentos 
Entregues à Domicílio 

5.738 22.705 1.763 
 

Laboratório de Citogenética e Biologia Molecular 

Os exames citogenéticos realizados no período de dezembro/02 a novembro/03 foram: 

� Cariótipo de Aborto: 08 exames 

� Cariótipo de Sangue: 82 exames 

� Cariótipo de Medula: 65 exames 

Desenvolvimento de diversas atividades relacionadas à pesquisa, tais como: 

� Participação em Congressos, Work Shop e Seminários; 
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� Palestras e Conferências ministradas;  

� Participação em Comissão Julgadora de teses de mestrado e doutorado; 

� Trabalhos Publicados; 

� Trabalhos apresentados em Congresso; 

� Orientações em trabalhos de iniciação científica, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado ; 

� Orientação a estudantes -  Intercâmbio Internacional; 

� Projetos de Pesquisa em Andamento. 

 
Atividades de Apoio 
 
Assessoria de Imprensa  

A Assessoria de Imprensa foi retomada na instituição a partir de abril de 2003 e as atividades 

desenvolvidas em 2003 foram: 

� Contato com veículos de imprensa de Marília, Bauru, Assis e respectivas regiões com o objetivo 

de manter relação formal da Instituição através da assessoria especializada para este trabalho. 

Os veículos e profissionais de imprensa passaram a entrar em contato com a Instituição, através 

da assessoria, o que facilitou o trabalho da própria imprensa e preparou melhor a Instituição para 

atender os veículos  de comunicação. 

� Atualização semanal do clipping (arquivo de notícias imprensas e on line) com o objetivo de 

manter arquivo de notícias atualizado para consulta e pesquisa da própria assessoria, da Direção 

e de qualquer outro setor da Instituição. 

� Organização de uma da lista de e-mails interna da Instituição para envio regular de notícias 

(press-releases e comunicados) para a comunidade interna da Instituição (Direção, docentes, 

funcionários e alunos), tendo em vista integrar melhor à comunidade.  

� Envio de press-releases, notas e sugestões de pauta aos veículos de imprensa com a finalidade 

de divulgar notícias, iniciativas e conquistas da Instituição através da imprensa junto à 

comunidade de Marília e região.  

� Atendimento dos veículos de imprensa e agendamento de entrevistas (exclusivas ou coletivas).  

� Organização de relatório sobre os Programas e Projetos Sociais desenvolvidos pela Famema, 

atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 

� Organização e produção (pauta, entrevistas e/ou coberturas de evento, fotografia, redação e 

diagramação) e expedição do jornal experimental Informativo da Famema.  

� Organização dos dados para o processo de licitação do novo Jornal da Famema; 

� Organização e produção (pauta, entrevistas e/ou coberturas de evento, fotografia, redação e 

diagramação) e expedição dos primeiros 3 números do  Jornal da Famema. 

Cobertura da mídia imprensa local e regional: 

� Matérias publicadas   299 

� Provocadas ou com mediação da Assessoria   134 

� Iniciativa direta dos veículos ou de setores da Instituição 165 

� Com chamada de primeira página    72 



Famema – Faculdade de Medicina de Marília 

 
 

14
 

Cobertura da mídia eletrônica local e regional:  

� Matérias veiculadas     73 

� Provocadas ou com mediação da Assessoria      6 

� Iniciativa direta dos veículos ou de setores da Instituição   67 

 

NUADI – Núcleo de Apoio à Discente 

      Os atendimentos realizados referem-se à: psicoterapia de apoio, psicoterapia breve, 

orientação e aconselhamento psicológico; avaliação da psiquiatria e acompanhamento 

medicamentoso; contato de orientação familiar; e entrevistas com os alunos da 1º série dos cursos de 

Medicina e Enfermagem. No período de dezembro de 2002 a novembro de 2003, foram realizados 

617 atendimentos e 112 entrevistas.  

 
Biblioteca 

� Treinamento de Usuários: Acesso às bases de dados locais (BIBLIV, PERIOD e ARTIGO), 

como também de Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS), ao SIELO e buscas na 

INTERNET. Foram capacitados 311 estudantes, sendo 80 do 1º ano de medicina, 40 do 1º ano 

do curso de Enfermagem, 35 Cursos de Especialização do Programa de Saúde da Família, 20 do 

Curso de Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde e 06 do Curso de 

Psicoterapia de Orientação Psicanalítica. 

� Comutação Bibliográfica: Durante o período foram solicitadas fotocópias de artigos científicos 

existentes na Rede BIREME (Brasil e Exterior) e em outras bibliotecas universitárias. O serviço 

totalizou 747 pedidos, com média mensal de 63 pedidos. 

� Empréstimos: O movimento registrado foi de 13.894, com média mensal de 1.158 empréstimos, 

distribuídos em: 12.374 monografias (livros, teses, folhetos); 1.424 slides; 96 fitas de 

videocassete. 

� Consultas: Foram realizadas 131.030 consultas aos documentos do acervo, tendo como média 

mensal 10.919, distribuídas em: 103.847 monografias; 27.183 periódicos. 

� Fotocópias: Foram realizadas 170.137 cópias, com média mensal de 14.178 cópias. 

� Divulgação: Exposição quinzenal dos periódicos recebidos, a divulgação dos eventos locais, 

nacionais e internacionais, residências médicas, concursos e outros. 

� PALTEX: O movimento total de vendas foi de 135, sendo 11 livros e 124 instrumentos clínicos. 

� Levantamento Bibliográfico: As quantidades de buscas bibliográficas nas Bases de Dados 

MEDLINE e LILACS não foram registradas numericamente, pois as referidas bases de dados 

foram instaladas na rede local, porém em virtude das metodologias ativas de aprendizagem nota-

se uma grande utilização de bases de dados. 

� Registro de Freqüência: O total de ocorrências de entrada/saída dos usuários foi de 185.896, 

com média mensal 15.491 registros de freqüência local. 
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� Processamento Técnico: Foram realizadas as atividades de tombamento, registro, 

classificação, catalogação e indexação dos documentos e o cadastramento nas bases de dados 

BIBLIV (monografias e audiovisuais) e PERIOD (coleção de títulos e fascículos dos periódicos), 

recebidos ou produzidos no ano de 2003, totalizando 3.994 registros, distribuídos em: 918 

monografias, 3.032 periódicos (fascículos registrados) e 6 cd-rom. 

� Produção de Audiovisuais: Setor responsável pelo preparo e processamento técnico de slides, 

reprodução e filmagens em fita de videocassete e fotografias solicitadas e utilizadas pela 

comunidade acadêmica para as atividades de ensino, pesquisa e participação em eventos locais, 

nacionais e internacionais. A produção foi de: 3.123 slides; 93 fitas de videocassete; e 2.958 

fotos. 

� Aquisição de Material Bibliográfico e não Bibliográ fico: foram adquiridos com recursos 

financeiros da Famema e Fundação Kellogg R$ 7.539,11 em material, sendo 26 títulos de livros 

(100 exemplares) no valor de R$ 9.428,14 e 45 títulos de periódicos nacionais no valor de R$ 

4.895,77, 79 títulos de periódicos internacionais no valor de R$ 158.934,40 e 2 títulos de cd-rom 

no valor de 5.790,00. 

� Doações: Foram incorporados ao acervo 609 livros e 198 folhetos recebidos através de doações 

de docentes, alunos, universidades, laboratórios de produtos farmacêuticos e outros. Recebemos 

também, 140 títulos de periódicos nacionais e 15 estrangeiros. No período foram incorporados 

também, 936 fascículos recebidos através de permuta de outras bibliotecas e doações de 

docentes e estudantes. 

� Programa de Monitoria: Através de 8 bolsas de monitoria contamos com 2 estudantes do curso 

de enfermagem e 6 estudantes do curso de Medicina, que atenderam no horário noturno e aos 

sábados as solicitações dos usuários da Biblioteca. Inseriram na base de dados de Artigos de 

Periódicos Nacionais (ARTIGO) recebidos pela Biblioteca, 4.294 registros. 

� Normalização de Referências Bibliográficas: prestou-se auxílio na correção e elaboração das 

referências bibliográficas de 11 dissertações de mestrado e 9 teses de doutorado, produzidas por 

docentes e funcionários da instituição. Também auxiliou nos trabalhos acadêmicos, tais como 

trabalhos de congresso, monografias e artigos de periódicos, totalizando 2.633 citações 

bibliográficas. A média mensal foi de 219 citações. 
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Núcleo de Educação Permanente (NEP)  

O objetivo do núcleo é a capacitação de profissionais da área de Saúde. O NEP, desenvolve 

atividades em diferentes projetos, tais como: Projeto UNI e Famema 2000, convênios com o 

Ministério da Saúde através do Pólo de Capacitação em Saúde da Família, Contratos para realização 

de Cursos de Especialização e Residência Multiprofissional em Saúde da Família e o Convênio entre 

o Ministério da Saúde/ OPAS e OSCIP para desenvolvimento do Curso de  Gestão em Sistemas e 

Serviços de Saúde.  

� Curso de Especialização em Saúde da Família  terminou em 2003 duas turmas de 35 alunos 

cada e carga horária de 600 horas, para profissionais das DIRs e das SMHS de Marília, Assis e 

Presidente Prudente.  

� Curso de  Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde  terminou em 2003 com 35 alunos e carga 

horária de 360 horas. 

� Residência Multiprofissional em PSF -  conta com 20 profissionais sendo 10 médicos e 10 

enfermeiros que participam do programa de residência desenvolvendo atividades nas USF, 

hospitais e atividades acadêmicas, totalizando uma carga horária semanal de 60 horas/aluno. 

� Curso de Urgência e Emergência Pré-hospitalar -  para 360 profissionais entre médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, odontólogos, agentes comunitários de saúde e motoristas 

pertencentes as equipes de PSF das regiões de Assis, Marília e Presidente Prudente. 

� Curso de Avaliação do Estado de Saúde do Individuo -  para 175 enfermeiros pertencentes às 

equipes de PSF das regiões de Assis, Marília e Presidente Prudente. 

� Programa de Desenvolvimento Docente   

O Programa de Desenvolvimento Docente visa o aprimoramento de competências específicas 

para uma participação ativa e qualificada do processo de desenvolvimento curricular dos cursos de 

Medicina e Enfermagem. Constitui-se em uma das principais estratégias do desenvolvimento 

curricular permanente e do processo ensino-aprendizagem. Para tanto, foram constituídos, grupos de 

Educação Permanente, segundo a especificidade da atuação docente nas diversas unidades 

educacionais (docentes curso de Enfermagem, tutores, instrutores das unidades de Prática 

Profissional, Interação Comunitária, Habilidades Profissionais e preceptores do internato) que 

compõem os currículos dos cursos de graduação e atividades com características de educação 

continuada (módulos), ambas visando o atendimento às demandas e necessidades de capacitação 

docente apontadas no Fórum 2002. 

Dos 17 módulos previstos foram realizados 15 com um total de 170 participantes e 28 

instrutores. 

As atividades de educação permanente foram realizadas por um grupo de 14 docentes 

facilitadores para: 

• 64 tutores que atuaram nas 3 primeiras séries do curso de Medicina; 

• 22 docentes enfermeiros que atuaram nas 2a, 3ª e 4ª séries do curso de Enfermagem; 

• 16 docentes da unidade de Habilidades Profissionais; 

• 20 docentes da unidade de Prática Profissional da 1ª série dos cursos de Medicina e 

Enfermagem. 
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A coordenação do Programa e os docentes facilitadores do processo de educação permanente 

contaram com assessoria externa viabilizada com recursos do Promed durante todo o 2º semestre de 

2003, sendo que houve um aprimoramento do desenvolvimento das atividades ao longo do ano, 

também baseado nas avaliações realizadas por todos os participantes.  

 

Núcleo de Avaliação 

O Núcleo de Avaliação é formado pelo Grupo de Avaliação de programa e pelo Comitê de 

Avaliação do Estudante de Medicina e Enfermagem. O Grupo de Avaliação é responsável pela 

análise de documentos formais de planejamento curricular e pela elaboração e análise de formatos 

de avaliação sobre o desenvolvimento curricular, incluindo desempenho de docentes e estudantes. O 

Comitê volta-se para a avaliação da progressão do estudante no programa, sendo constituído por 

uma equipe de apoio à formulação de projetos e instrumentos para a verificação da aprendizagem. 

Os dois times são formados por docentes, sendo que, no Grupo de Avaliação há representação de 

estudantes (Medicina e Enfermagem) e de profissionais dos serviços de saúde da instituição.  

O Núcleo também dá suporte à elaboração de relatórios e projetos relacionados às inovações 

curriculares em curso ou desejadas. 

Os produtos e resultados do trabalho realizado em 2003 resumem-se a atividades de: 

� elaboração de material de avaliação (formatos, projetos, artigos e relatórios); 

� capacitação de docentes; 

� análise de formatos de avaliação; 

� análise de exercícios de avaliação; 

� análise estratégica do desenvolvimento curricular. 

 
NUAC - Núcleo de Apoio a Comunidade 

Responsável pelos programas sociais desenvolvidos pela Famema, que são: 

1. Iniciativa Hospital Amigo da Criança  – que tem como órgãos responsáveis: Unicef, Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (em nível mundial e nacional) e Unidade Materno-

Infantil do Hospital das Clínicas de Marília. Consiste em realizar os chamados Dez Passos para o 

sucesso do Aleitamento Materno.  

2. Articulação Intersetorial  – em parceria com Instituto UNI-Famema. Este programa tem como 

objetivo apoiar a construção de um projeto mais amplo de saúde, que contemple a relação saúde-

desenvolvimento social, direcionando as ações comunitárias para o enfrentamento de fatores que 

determinam as precárias condições de vida e saúde de significativa parcela da população mariliense. 

O objetivo final é que esses projetos influenciem nas próprias políticas públicas sociais em geral do 

município de Marília. 

2.1. Inclusão Social A Partir do Desfavelamento da Área de Risco Localizada no Jardim 

Nacional  - Órgãos Responsáveis: Instituto Uni-Famema/Nuac, Prefeitura Municipal de Marília e 

CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) do Governo do Estado de S. Paulo. 

Este programa tem como objetivo a construção de 70 moradias em regime de mutirão; formação 

de uma cooperativa social de trabalho na área da construção civil; projeto de capacitação de 

adultos e jovens para o trabalho; projeto para trabalhar a auto-estima das mulheres. 
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2.2. Capacitação de Lideranças Comunitárias  - Através de um curso de 80 horas/aula, capacitar 

30 líderes comunitários em gestão social (contribuir para o fortalecimento das organizações da 

sociedade civil que atuam na área social). Este curso oferece instrumentos básicos, técnicas e 

exercícios para o melhor desempenho das funções específicas das organizações da sociedade 

civil, na proposição e implementação de projetos sociais. 

2.3 Rede Social UNI  – Tem o objetivo de reunir e organizar pessoas e instituições de forma 

igualitária e democrática, a fim de construir novos compromissos em torno de interesses comuns, 

fortalecendo, assim, o trabalho social. 

2.4 Lixo: Desenvolvimento da Cidadania e Geração de Ren da – tem a finalidade de realizar a 

coleta seletiva de lixo diminuindo o impacto ambiental causado pelo mesmo, através das seguintes 

ações: tratar o lixo com uma possibilidade de geração de renda; organizar a coleta por meio de 

uma cooperativa; desenvolver a consciência de cada cidadão, que ao separar o lixo, ele estará 

contribuindo tanto para um ambiente saudável como para a melhoria da vida do catador; 

democratizar informações junto aos catadores, através de palestras, oficinas de trabalho e trocas 

de experiências, incentivando o exercício da cidadania. 

2.5 Formação de Casa de Recuperação e Apoio a Mulheres em Situação de Drogadição e 

Alcoolismo  – consiste no atendimento de 30 mulheres em situação de drogadição e alcoolismo,  

tendo em vista a recuperação da saúde física, mental e emocional (auto-estima), além da sua 

convivência social.  

 
S.C.I.H. – Serviço de Controle de Infecção Hospital ar 

Realiza as atividades de vigilância epidemiológica e de prevenção e controle.  

� A vigilância epidemiológica consistiu em: mudança na busca ativa, realizada somente nos 

pacientes com procedimentos de risco como: sonda vesical de demora, cateter venoso central, 

ventilação mecânica e ferida operatória. Os relatórios de Infecção Hospitalar são elaborados e 

divulgados trimestralmente. 

� As medidas de prevenção e controle, foram: orientação e supervisão das medidas de controle 

estabelecidas pela CCIH; educação em serviço: controle de antibióticos através de 

preenchimento dos protocolos e discussão médicos, residentes, visitas diárias nas enfermarias 

fazendo discussão de casos e revisão de técnicas como: limpeza terminal, isolamentos e 

precauções de contato com pacientes portadores de GMR, lavagem das mãos, curativos, etc.; 

discussão da técnica de coleta de espécimes solicitadas; participação em cursos e congressos; 

controle bacteriológico das águas das caixas para consumo e uso, paralelamente aos processos 

de limpeza e desinfecção dos reservatórios do HC-l, HC-II, Hemocentro, Unidade de 

Oftalmologia, Unidade Ambulatorial e Creche. 

� Participação em reuniões de comissão de materiais e consumo fornecendo parecer técnico, em 

discussão de casos com equipe multiprofissional, em grupo de curativos nas discussões clinicas, 

prescrição do tratamento e acompanhamento da evolução. 

� Visita nas unidades da Instituição para discussão e sugestão dos problemas apresentados. 

� Organização do III Curso de Infecção Hospitalar.  
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Núcleo de Vigilância Epidemiológica - N.V.E. 

É responsável pelo controle das doenças de notificação compulsória (DNC). Realiza busca 

ativa nos ambulatórios e enfermarias, participa das visitas clínicas na enfermaria de moléstias 

infecciosas e da análise das patologias em prontuários, controla o estoque e a temperatura dos 

imunobiológicos, orienta condutas para profilaxia do tétano, raiva e imunobiológicos especiais e 

ainda, realiza vacinação contra hepatite B para alunos do 1º ano dos cursos de medicina e 

enfermagem.  

 
Atividades realizadas no período de dezembro de 2002 a novembro de 2003:  

Atividades Quantidade  

FAA – Ficha de Atendimento Ambulatorial identificada como DNC (Doença de 
notificação compulsória) 

3.613 

Notificações 3.515 

Emissão de FAA – Ficha de Atendimento Ambulatorial  1.600 

Prontuários analisados 1.074 
Fonte – Faturamento – NVE – HC 

As Patologias Notificadas em 2003 foram: 

Patologias Quantidade 

AIDS 32 

Tuberculose 46 

Meningite 41 

Conjuntivite 1.843 

Acidente com animais e suspeita de raiva 516 

Acidente com animais peçonhentos 86 

Acidentes biológicos 219 

Intoxicação exógena 298 

Hepatite 76 

DST 50 

Leptospirose 03 

Difteria 02 

Leishmaniose 05 

Tétano 01 

Dengue 15 

Sífilis Congênita 01 

Varicela 79 

Complicação vacinal 07 

Outras 196 

Total 3.516 
   Fonte: Faturamento/NVE - HC 
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Serviço de Fisioterapia  

Procedimentos terapêuticos realizados em 2003 foram: 

 
Área requisitante 

Pacientes 
Atendidos 

Média de 
Pacientes/mês 

Procedimentos 
Terapêuticos 

Média Procedimentos 
Terapêuticos no mês 

Ambulatório de Ortopedia 2.084 173,6 36.131 3.019,9 

Ambulatório de Neurologia 188 15,6 682 56,8 

Leitos HC-II (HMI) 525 43,7 4.542 378,5 

Leitos HC-I 908 75,6 7.235 602,9 
 

Psicologia Hospitalar 

Atendimentos realizados em 2003 pelo serviço de Psicologia Hospitalar segundo as áreas: 

Na Enfermaria da Pediatria foram realizados 996 atendimentos, sendo 491 atendimentos na 

Enfermaria da Pediatria, 22 na Urgência e Emergência Infantil; 103 no Grupo de Mães, 154 no pré-

operatório e 222 no Ambulatório de Psicossomática. 

Na Ginecologia/Obstetrícia foram realizados 118 atendimentos, sendo 88 na Enfermaria da 

Ginecologia e 93 na Enfermaria da Maternidade. 

Nas Clínicas Médica e Cirúrgica foram realizados 812 atendimentos nas enfermarias, UTI e 

Serviço de Urgência/Emergência. 

Na Hematologia foram realizados 941 atendimentos no ambulatório e 220 na enfermaria adulto.  

No Ambulatório Mário Covas foram realizados 345 atendimentos, sendo 220 no Grupo de 

Apoio a Pacientes Obesos, 6 no Ambulatório de Dor, 51 no Ambulatório de Ortopedia, 21 no 

Ambulatório de Oncologia e 47 atendimentos em grupo no Ambulatório de Asma. 

 

Serviço de Prontuário de Paciente – SPP 

Realiza atividades de apoio aos atendimentos Ambulatoriais, Urgência e Emergência, 

Internação, que compreendem recepção, orientação, cadastro, agendamento, emissão de fichas de 

atendimento, e na disponibilização, organização, controle e arquivamento dos prontuários médicos. 

Em 2003 foram cadastrados 23.294 novos pacientes, o que representa um crescimento anual de 

7,6% em 12 meses, e movimentou-se diariamente 6.343 processos de trabalho.  

As atividades realizadas no período foram: 

• Implantação e treinamento das rotinas e licenças operacionais do Serviço de Atendimento a SME 

(Solicitação de Medicamento Excepcional) aos pacientes participantes do programa no 

ambulatório Mário Covas; 

• Abertura do Setor de Arquivo de Prontuário do Paciente na unidade II do HC com transferência de 

aproximadamente 80.000 prontuários e remanejamento de 265.000 prontuários nos espaços 

criados na unidade I; 

• Implantação e treinamento dos funcionários participantes no sistema de acolhimento dos serviços 

de Urgência/Emergência. 
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Serviço Social   

Atividades desenvolvidas no ano de 2003: 

 Atividade Quantidade 

Altas hospitalares 2.591 

Óbitos 1.024 

Atestados médicos 644 

Agendamento e cancelamento de consultas 165 

Encaminhamento para exames externos 619 

Remarcação de consultas 215 

Visitas ao leito 453 

Visitas domiciliares 50 

Transportes 1.844 

Outros 5.218 
 

Unidade de Alimentação e Nutrição  

As atividades desenvolvidas em 2003 foram: 

� Elaboração do Manual de Dietas Hospitalares pela equipe de nutricionistas, com o objetivo de 

informar toda a equipe envolvida com os pacientes sobre a nomenclatura, as indicações, as 

características, bem como, de que maneira deve ser a prescrição médica, das dietas e assim 

padronizando e uniformizando condutas. Os tipos de dietas padronizadas utilizadas pela U.A.N. 

são: Dietas Modificadas na Consistência; Dietas Terapêuticas: Dietas Enterais; Dietas para 

Preparo de Exames; Dietas para Preparo de Cirurgias; Dietas pós-operatório imediato; 

Alimentação da Criança; Interação Alimento e Medicamento 

� Reestruturação do Ambulatório de Nutrição, de maneira temática com o objetivo de atender 

adequadamente os encaminhamentos das diferentes disciplinas, agilizando o serviço. Os 

ambulatórios são: Obesidade (Mário Covas); Pediatria (HC II); para funcionários e dependentes; 

Dislipidemias (D.C.V.); Obesidade Cirúrgica e Cirurgia; Ginecologia e Obstetrícia (gestantes de 

alto risco). 

� Elaboração de Regulamento Interno de estágio supervisionado em Nutrição, com o objetivo de 

estabelecer critérios para inclusão de estagiários, como normas, prazos, direitos, atribuições, 

postura e ética profissional, bem como, critérios de avaliação, obtendo melhor acolhimento e ou 

aproveitamento das estagiárias, promovendo através de roteiros melhor contato com a prática da 

Terapia Nutricional e Administração da Unidade de Alimentação e Nutrição. 

� Participação em atividades, tais como: Participação em projetos e treinamentos pela DIR XIV em 

Doenças Crônicas (Grupo Técnico Regional de Doenças Crônicas não Transmissíveis), como 

integrante no Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão e D.M. do Ministério de Saúde 

em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Sociedades Brasileira de 

Cardiologia e Brasileira de Hipertensão e Diabetes; Participação no Congresso Brasileiro de 

Diabetes (ANAD) de 25 à 27/07/03; Participação no XV Congresso Brasileiro de Nutrição Enteral e 

Parenteral e III Congresso Brasileiro de Nutrição Clínica de 23 à 26/11/03; Treinamento e 
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atualização para Oficial do Serviço de Nutrição (HC I, HC II, Hemocentro)- Copeiras de 17/11 à 

28/11/03; Participação em disciplinas do curso de Medicina e Enfermagem, ministrando aulas da 

área de Nutrição. 

 
Serviço de Farmácia 

O serviço de Farmácia Hospitalar desenvolve-se em parceria com as equipes 

multidisciplinares. Durante ao ano de 2003 deu-se continuidade no processo ao sistema de dose 

unitária iniciado em 2001.  

Os serviços prestados no período foram: 

Prescrições médicas atendidas:  16.000/mês 192.000/ano 

Requisições de consumo hospitalar:  7.040/mês 84.480/ano 

Fornecimento de Hormônio de Crescimento:  1.185 frascos/mês 14.220 frascos/ano 

Fornecimento de Medicamentos Retrovirais:  29.800 frascos/mês  357.600 frascos/ano 

Solicitações de Medicamentos excepcionais (DIR-XIV):  1000/mês  12.000/ano 

 

Serviço de Lavanderia  

O setor é responsável por fornecer roupas limpas, desinfectadas, em boas condições de uso e 

em quantidades adequadas e recolher as roupas sujas nos setores. A partir de outubro de 2003 o 

serviço passou a processar também as roupas da DIR-XIV e NGA. O consumo em 2003 foi de 26.320 

litros de produtos químicos a um custo de R$ 118.351,00 reais.  

Atividade 2001 2002 2003 

Kilo de roupa processada 690.213 723.807 703.882 

Peças de roupas consertadas 36.504 32.529   25.430 

Peças de roupas confeccionadas 5.444 9.993     8.040 
 

Núcleo Técnico de Informações – NTI 

O NTI é área assessora da direção geral, responsável e facilitadora do processo de 

organização, processamento, e disseminação de dados e informações, através de planejamento, 

integração, desenvolvimento, apoio, gerenciamento e operação de sistemas e recursos tecnológicos 

de informática, em parceria com os clientes e gerentes do Sistema de Informação da Famema. As 

áreas funcionais são:  

� Apoio – responsável pelo recebimento de todas as demandas dos clientes, realiza a triagem das 

mesmas, encaminhando-as às demais áreas ou executando suas atividades específicas; 

� Sistemas de Informação - responde pelos sistemas automatizados ou não; 

� Telemática - gerencia os recursos de processamento eletrônico e comunicação de dados.  

Em 2003 o NTI iniciou a gerência do contrato de manutenção de equipamentos de informática 

adquirido pela Instituição. A Internet também passou a ser gerenciada pelo NTI que é composta pelos 

servidores  WEB, FTP, DNS, FireWall, SMTP. Foi desenvolvido ainda, algumas atividades relevantes 

como: 

� Instalação e configuração dos equipamentos adquiridos em 2002 (micros, impressoras, 

servidores, switches, array de discos e fita DLT); 
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� Instalação das fibras ópticas para os prédios do novo arquivo do SPP e das disciplinas de 

Patologia e Fisiologia; 

� Treinamento para a equipe nas ferramentas de desenvolvimento de sistemas na tecnologia 

Oracle: Forms e Reports 9i e Administração IAS; 

� Participação no Curso sobre LAN Switch I, oferecido pela 3COM em conjunto com o Palácio do 

Governo - Casa Civil. 

� Levantamento de dados e informações junto aos clientes da área hospitalar para realizar o 

desenvolvimento do sistema hospitalar – SIHOSP na tecnologia Oracle. 

� Implantação do Projeto de Melhoria da Qualidade da Informação da produção dos serviços 

prestados na Instituição em parceria com o serviço de Faturamento: elaboração do manual de 

preenchimento da FAA e orientação para os profissionais de saúde o preenchimento da FAA.   

� Participação na elaboração do Regulamento de Serviço Voluntário na Instituição. 

� Aplicação do método de Planejamento Estratégico – MAPP no Serviço Social que teve como 

resultado uma proposta de reestruturação do Serviço. 

� Organização e apresentação do Relatório de Atividades da Famema 2002. 

 
 Faturamento 

Responsável pela totalização e cobrança das atividades desenvolvidas na área assistencial da 

Instituição pelo SUS (Sistema Único de Saúde), atendimentos Particulares e Convênios. Do total de 

atendimentos, 95% do faturamento destina-se ao SUS e 5% aos atendimentos Particulares e 

Convênios. Em 2003 foram desenvolvidas várias atividades, visando a melhoria da qualidade da 

informação: 

• Elaboração do Manual de Preenchimento de FAA – Ficha de Atendimento Ambulatorial, em 

parceria com o NTI; 

• Orientações quanto ao preenchimento da FAA, aos profissionais que atuam nos ambulatórios 

institucionais; 

• Implantação do esquema de revezamento entre os funcionários do setor, para ampliação e troca 

de conhecimentos, favorecendo o aprendizado constante, a continuidade e eficiência dos 

trabalhos através de uma visão mais completa do todo. Isto garantirá a constância e 

padronização das atividades, mesmo em períodos de férias ou licenças dos funcionários. 

A área de Faturamento comprovou em 2003 um aumento de 20% nos valores faturados 

através do SUS, e uma evolução representativa quanto ao número de atendimentos e ao volume 

financeiro do faturamento de Particulares e Convênios. Essa evolução se deve ao processo de 

aprimoramento do pessoal, bem como ao comprometimento dos profissionais quanto à correta 

descrição dos atendimentos e aos registros dos mesmos. 

Em 2000 a Diretoria iniciou um processo de planejamento e implantação da descentralização 

do faturamento de Particulares e Convênios da equipe de faturamento do SUS para uma equipe 

própria. Como resultado, pudemos comprovar um aumento de 200% no faturamento de Particulares e 

Convênios (internados e ambulatório), até novembro de 2003. Isso se deve a uma maior participação 

da Equipe Técnica nas ações de apoio à clientela interna e externa, no controle dos 

encaminhamentos e na efetivação das ações planejadas durante o programa de descentralização. 
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Divisão de Recursos Humanos 

Desenvolvimento do Programa Qualidade de Vida do Trabalhador com o objetivo de tornar o 

ambiente de trabalho mais agradável e menos desgastante e eliminar uma parte de fatores negativos 

causadores pelo stress, com as seguintes atividades: supervisão do programa de atividade física;  

elaboração do projeto Oficina das Artes; Realização da II Semana Hospitalart. 

Participação nos projetos Visita aos Pacientes Internados, Regulamento de Serviço Voluntário 

e Reestruturação do Serviço Social; Elaboração das propostas do serviço de Apoio Psicológico aos 

Funcionários e Informatização do SESMT; Implantação de relatórios gerenciais aos Diretores via CD 

e inovação de alguns relatórios como hora extra, FGTS, etc. 

 

Administração de Pessoal 
 

Controle de Pessoal 

As atividades desenvolvidas foram: relatório de tickets alimentação; 45 admissões; 45 

demissões; cálculos de férias; folhas de pagamento; recolhimento de tributos (F.G.T.S. I.N.S.S., PIS e 

I.R.R.F); relatório dos reflexos da folha pagamento à Prodesp, via rede notes e recolhimento FGTS 

em atraso. Como atividades de inovação, melhoria e incremento: desenvolvimento de sistema para 

cadastrar folgas e importá-las para o sistema do relógio de ponto Rhonda; elaboração de relatório 

para atender demanda da Divisão de Finanças – Autarquia;  e atualização de todos os funcionários 

no sistema da folha de pagamento – Rubi para elaboração do Perfil Profissiográfico Previdênciário. 

 

Setor de Benefícios  

Centro de Convivência Infantil 

Prestação de serviço a 100 alunos na faixa etária de 0 a 6 anos, promovendo cuidados com a 

higiene, alimentação, recreação, educação e saúde. As atividades recreativas foram: passeios à 

clubes da cidade, bosque municipal, shoping, etc, com o objetivo de socializar as crianças, aprender 

a brincar em grupo, contato com a natureza e conhecer a comunidade da qual faz parte. As 

atividades pedagógicas são desenvolvidas baseadas nos referenciais da educação e nos 7 eixos de 

trabalho com o objetivo propiciar o desenvolvimento da criança de acordo com a L.D.B. da Educação 

Nacional, lei nº 9.394 de 1.996  referente à Educação Infantil. Como inovação foi realizado: as Festas 

dos Dias dos Pais e das Mães, onde foi oferecido um Café da Manhã para homenageá-los e nesta 

oportunidade puderam conhecer melhor o trabalho desenvolvido com seus filhos; Durante a Semana 

da Criança foi realizado oficina de pintura, apresentação de mágico, dos bombeiros com viatura e 

equipamentos contra incêndio, festa a fantasia, e o dia dos brinquedos com cama elástica, pula-pula, 

piscina de bolinhas; e preparação para a festa natalina com a chegada do papai noel para a entrega 

dos presentes as crianças e funcionárias.  

  

SESMT - Serviço de Engenharia e Segurança da Medici na do Trabalho  

� Foram realizados: 1.628 exames periódicos, 1.764 atestados médicos, 262 consultas médicas, 

139 retornos ao trabalho, 34 exames demissionais, 50 exames admissionais, 41 acidentes de 
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trabalho, 08 mudanças de função, 48 visitas domiciliares a funcionários, com mais de 30 dias de 

afastamento, 72 acompanhamento a funcionários sobre evolução da doença ou acidente de 

trabalho, 274 encaminhamentos para atendimento a consultas especializadas. 

� Avaliações e acompanhamentos dos funcionários com problemas emocionais e orgânicos; 

encaminhando para o ambulatório de saúde mental a fim de oferecer um tratamento 

especializado. 

� Controles e acompanhamentos dos funcionários com problemas de pressão arterial através da 

Liga de Hipertensão. 

� Controle dos funcionários com diabetes. 

� Controle e acompanhamento dos funcionários que apresentam mialgias, orientando-os quanto à 

prevenção de LER ou DORT, orientando-os quanto a pausas  e exercícios específicos de acordo 

com orientação de ortopedista e incentivando a freqüentar ginástica laboral na Instituição. 

� Manutenção do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) com o objetivo 

de preservar a saúde dos funcionários evitando acidentes com pérfuro-cortantes, afastamentos e 

doenças ocupacionais, expostos aos riscos evidenciados. Estabeleceu junto a Disciplina de 

Ginecologia e Obstetrícia um acordo para que as prevenções ginecológicas sejam realizadas na 

própria instituição onde todas as funcionárias foram encaminhadas. Encaminhados também os 

funcionários com cargo de motorista para exame de acuidade visual e com o cargo de telefonista 

para exame de audiometria. 

� Inspeção periódica nas áreas da Instituição, observando condições ambientais e práticas 

inseguras dos funcionários e orientando de acordo com as normas de segurança. 

� Avaliação de Risco no Hospital das Clínicas Unidades I, II e Hemocentro para confecção de 

Laudo Técnico de Aposentadoria Especial, perfil profissiográfico e encaminhar processo de 

aposentadoria de funcionários e ex-funcionários. 

� Atualização dos manuais de segurança do trabalho e realização de treinamento de integração 

aos recém admitidos. 

� Inspeção, indicação, seleção, aquisição, complementação e utilização dos Equipamentos de 

Proteção Individual de acordo com as atividades dos funcionários de todos os setores da 

Instituição, conforme Norma Regulamentadora. 

� Participação em Curso de Gestão dos Resíduos de Saúde 

� Implantação e Manutenção do P.P.R.A. (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais) visando 

à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, detectando os riscos ambientais 

(biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e acidentes) de trabalho e propondo sua 

neutralização.  

� Inspeção de contratos e documentos de obras de terceiros para orientar conforme fiscalização do 

Ministério do Trabalho, bem como acompanhamento de visita de inspeção. 

 

Desenvolvimento de Pessoal 

As atividades de inovação ocorridas em 2003 foram: 

� Desenvolvimento de rotinas para atendimento de exigências do Ministério do Trabalho, no que se 

refere a descrições e especificações de cargos. 



Famema – Faculdade de Medicina de Marília 

 
 

26
 

� Proposta de reestruturação dos Processos de Concursos Públicos. 

 

Seleção de Pessoal 

 Foram realizados 14 concursos públicos, sendo: 01 de nível básico com 221 inscritos; 4 de 

nível médio com 1.099 inscritos; 4 de nível superior com 78 inscritos; 2 de médico com 12 inscritos; e 

3 de assistente de ensino com 5 inscritos. Houve também 40 entrevistas de desligamento. 

 

Cargos e Salários 

Foram atualizados 48 quadros de pessoal e 331 descrições de cargos e salários.  

 

Treinamento de Pessoal  

Atividades Planejadas e Executadas pelo Setor de Treinamento em 2003: 

 
Atividades 
 

Área Participantes 
Carga 
Horária 
(horas) 

Carga 
Horária 
Total 

O papel do atendente de creche na educação 
infantil 

Centro de 
Convivência 
Infantil 

29 02 02 

Treinamento de Integração Diversas 51 04 116 

Total  80 06 118 
 
 

Atividades Cadastradas no “Programa de Treinamento”: 
 
 
Atividades 
 

Área Participantes 
Carga 
Horária 
(horas) 

Treinamento para manuseio de extintores Enfermagem 18 03 

Programa de Controle de Qualidade Interna Enfermagem 07 05 

Demonstração dos extintores e suas aplicações Diversas 131 01 

Cuidados de Enfermagem ao Paciente SND 44 03 

Uso e manuseio de equipamentos de proteção Diversas 10 01 

Uso e manuseio de equipamentos de proteção Diversas 128 01 

Prevenção de Acidentes de Trabalho Hemocentro 27 20 

Manejo e Promoção de Aleitamento Materno Enfermagem 33 18 

Qualidade no atendimento aos usuários e 
doadores de sangue 

Hemocentro 19 02 

Total 417 63 

 
Divisão de Materiais 

As atividades da Seção de Licitações e Compras compreendem em recebimento de 1.854 

pedidos de suprimento e 618 pesquisas de mercado efetuadas. Os processos efetuados foram 506, 

sendo: 23 convites, 07 tomadas de preço, 12 concorrências, 314 processos de simples orçamento, 

108 processos de inexigibilidade/exclusividade, e 18 dispensas de emergência. A tendência é reduzir 

o número de processos de compras, pois estão sendo agrupados para diminuir os custos 

processuais. 
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O serviço de Almoxarifado forneceu 103.746 itens no período, o setor de Reprografia produziu 

943.071 xerocópias, 30.492 blocos, 61.700 fichas, 320.000 folhas e 623 encadernações, e o setor de 

Patrimônio cadastrou 521 bens da Fundação e 481 bens da Famema. 

 

Contabilidade, Finanças e Contas a Pagar e Receber 

As atividades referentes às Finanças compreenderam: elaboração e acompanhamento do 

Orçamento Anual; análise de Balancetes mensais, destacando variações mais importantes; análise 

de Balanço Anual; apresentação bimestral do Resultado Econômico ao Conselho de Curadores; 

acompanhamento de estoques e respectivos gráficos de consumo, com destaque das principais 

variações; participação na decisão de prioridades de desembolso financeiro; Intermediação 

interdepartamental visando racionalização e solução relativas à Contabilidade Finanças; assessoria à 

Diretoria; elaboração do Fluxo de Caixa da Fundação com acompanhamento mensal. 

As atividades referentes ao Contas a Pagar correspondem ao controle e realização dos 

pagamentos programados e solicitados, tais como: classificação e digitação dos documentos diversos 

alimentando o sistema integrado contas a pagar/contabilidade; conferência diária dos relatórios de 

fornecedor a vencer; emissão de cheques; fornecer informações/esclarecimentos sob os pagamentos 

realizados a fornecedores e clientes diversos; conciliação bancária diária e mensal; controle dos 

pagamentos em atraso e elaboração mensal do Resumo de Pagamentos pôr natureza. 

As atividades referentes à Contabilidade foram: coleta e produção de informações primárias: 

agregação das informações dos diversos setores da empresa, cálculo das depreciações 

/amortizações; transformação de informações primárias em informações contábeis; Balanço 

Patrimonial e Demonstrativo de Resultado; prestações de contas de verbas específicas à Secretaria 

Estadual da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde e Prefeitura Municipal; relatórios à Receita 

Federal e ao Tribunal de Contas; e Informe de rendimentos as pessoas jurídicas e físicas 

As atividades referentes ao Contas a Receber foram: caixa para recebimento de particulares e 

taxas diversas; controle de cheques a receber; conferência do caixa do Hospital Materno Infantil; e 

controle dos blocos de recibos utilizados pelos órgãos da instituição. 

Como inovação houve a elaboração de relatório de prestação de contas (SICAP) ao Ministério 

Público do Estado de São Paulo – Procuradoria da Justiça. 

  

Engenharia Clínica e Manutenção 

Contratação de um profissional Engenheiro Clínico em julho de 2003 com a finalidade de 

construir o serviço de Engenharia Clínica e reorganizar o serviço de manutenção elétrica e predial. As 

atividades desenvolvidas em 2003 foram:  

� Encaminhamento de processos de serviços atrasados reduzindo as demandas de serviços 

acumulados e finalizando obras que se encontravam paralisadas. 

� Humanização do serviço através de um tratamento diferenciado aos clientes internos que já 

demonstram satisfação com os serviços prestados bem como seus funcionários. 
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O Serviço de Manutenção tem a missão de manter segura, confiável e economicamente, o 

funcionamento pleno das atividades de infra-estrutura e dos equipamentos eletro-eletrônico-

mecânicos instalados e ou utilizados pelas unidades da Instituição, em período integral. Para tanto, 

dispõe de oficinas com dispositivos básicos para reparos eletromecânicos no HCI e no HMI. Foram 

atendidas 1.894 ordens de serviço da manutenção predial e 2.617 da elétrica, requisitadas pelas 

unidades da Famema (HCI, HMI, Hemocentro, Ambulatório M. Covas, Faculdade, IOM, e 

Administração Geral). 

 

Zeladoria 

As atividades desenvolvidas em 2003 foram: controle Diário/Mensal de Gases Medicinais e 

abastecimento nas alas em geral; controle de estoque de Gás GLP (de cozinha), bem como a troca 

dos mesmos nos setores; controle de chaves de todos os setores do hospital; sistema de vigilância e 

segurança nas portarias; controle de fluxo de visitas de caráter administrativo pelo prédio; serviço de 

informação aos pacientes; controle de visitas aos pacientes internados; controle de acompanhante 

para os pacientes internados; serviço de informação aos familiares conforme dados fornecidos pela 

Diretoria, Centro Cirúrgico e Serviço Social; recolhimento de cadáver - controle de entrada e saída de 

óbitos; entrega de material do Centro Cirúrgico HC/HM; limpeza de áreas externas (jardim, gramado, 

lixo do Hemocentro); serviço de detetização nas instalações da instituição. 

 

Limpeza 

Área responsável por manter um ambiente limpo visando o bem estar e conforto dos clientes 

internos e externos e principalmente contribuir com a redução da taxa de infecção hospitalar. Realiza 

limpeza diária e terminal (cada 8 dias), a diária consiste em passar pano, tirar pó, recolher lixo, lavar 

banheiro e manter a ordem, e a terminal corresponde a limpeza de vidros paredes e piso, lavando, 

encerando e lustrando quando necessário. 

 


