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1.  Introdução 
 A Faculdade de Medicina de Marília (Famema), instituição pública vinculada à Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, com sede e foro em 

Marília (SP), tem se consolidado como referência em termos de ensino, pesquisa e extensão na área 

de saúde. Desde sua criação em 1966 e a partir da sua estadualização em 1994, a Famema tem 

sofrido um processo contínuo de aperfeiçoamento da administração de seu complexo educacional e 

hospitalar, dos recursos humanos, da atenção ao usuário do sistema de saúde e, sobretudo, da sua 

estrutura acadêmico-científica. Nesse sentido, importante passo foi a reforma curricular iniciada em 

1997 para os seus cursos de Medicina e Enfermagem, bem como o início do processo de 

encampação desta Instituição por uma das três universidades públicas do Estado de S. Paulo. 

 A aplicação, com sucesso, dos métodos de ensino Aprendizagem Baseada em Problemas e 

Problematização, respectivamente, nos cursos de Medicina e Enfermagem, renderam conquistas 

significativas para a Instituição. É o que aconteceu com o resultado da última edição do antigo Exame 

Nacional de Cursos (o Provão), aplicado em 2003, quando a Faculdade obteve média “A” nos seus 

dois cursos. E uma aluna da Famema obteve também a melhor nota individual no ranking dos 

estudantes de Enfermagem de todo o País.  

Somadas a essas conquistas acadêmicas, estão uma série de outras referentes à assistência 

à saúde prestada à população de Marília e de todo o centro-oeste do Estado de S. Paulo, DIR-

Marília, DIR-Assis e outras regiões, tais como a instalação de um novo tomógrafo, do equipamento de 

ressonância magnética, o funcionamento integral das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) com 24 

leitos, do Hospital das Clínicas (HC 1). Essas conquistas garantiram ao Hospital das Clínicas (HC 1) o 

1o lugar, em todo o País, na aplicação de recursos do Reforsus, conforme classificação do Ministério 

da Saúde. Mais recentemente, o HC 1 também foi considerado um dos 28 melhores hospitais de 

ensino do País, de acordo com avaliação conjunta feitas pelos Ministérios da Saúde e Educação. 

Criada pela Lei Estadual número 9.236, de 19 de janeiro de 1966, a Faculdade de Medicina 

de Marília 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 a constituição de sua entidade mantenedora (a Fundação Municipal de Ensino 

Superior de Marília – FMESM) a partir da Lei Municipal número 1.371, de 22 de dezembro de 1966. 

Ainda antes de sua estadualização, oficializada pela Lei Estadual número 8.898, de 27 de setembro 

de 1994, a Famema já contava com os cursos de Medicina e Enfermagem, reconhecidos, 

respectivamente, pelo Decreto Federal número 71.644, de 1972, e pela Portaria número 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 (65 vagas/ano). A pós-

graduação da Faculdade de Medicina de Marília conta com cursos de especialização nas áreas de 

Administração Hospitalar e Serviço de Saúde; Psicoterapia de Orientação Psicanalítica e 

Enfermagem em Terapia Intensiva (Saúde do Adulto). Conta, ainda, com curso de aprimoramento em 

Saúde Mental através de convênio com a Fundap e o Programa de Saúde da Família (PSF). 

A FAMEMA possui um complexo constituído por cinco unidades de atenção à saúde, das 

quais duas são hospitais de ensino: o Hospital das Clínicas – Unidade I e Unidade Materno-Infantil, 
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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 

(referência regional na área de oftalmologia), o Ambulatório de Especialidades “Governador Mário 

Covas” e o Hemocentro. Este último – que, em 2004, completou dez anos de funcionamento e 

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 Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo – Fapesp). 

Na área acadêmica, a Famema tem buscado investir em recursos educacionais como o 

serviço de levantamento bibliográfico em bases em CD-ROM (Lilacs e Medline), disponível em sua 

biblioteca. 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 

Pan-americana de Saúde – OPAS); mantém convênio com o Programa de Aquisição de Livros Textos 

(PALTEX/OPAS), oferecendo títulos e material catalogado pelo programa. A Famema, através do seu 

Núcleo de Educação Permanente (NEP), se integra ainda ao programa Conexão Médica, que 

possibilita à sua comunidade acadêmica acompanhar a programação de eventos transmitida de 

forma interativa, ao vivo e via Internet. 

São também importantes recursos didáticos da Famema: Laboratório Morfo-Funcional 

(espaço para a auto-aprendizagem por parte aluno); mais de 300 modelos de órgãos; modelos de 

Anatomia Humana e peças de Anatomia Patológica; recursos audiovisuais; 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 na área de 

informática ao processo de informatização, formação e atualização de docentes, profissionais da 

saúde e estudantes. 

É referência nacional e internacional nas mudanças curriculares em sintonia com as diretrizes 

do Ministério da Educação. Tem recebido inúmeras visitas de delegações de universidades 

brasileiras e latino-americanas, com o intuito de conhecer as transformações que ocorreram nos 

cursos de Medicina e Enfermagem. 

 

2.  Graduação 
A FAMEMA oferece 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 2004 

Medicina  472 468 477 469 472 470 
Enfermagem 153 163 161 157 155 161 

Total 625 631 638 626 627 631 
Fonte: Secretaria de Graduação 

 

Em relação ao corpo docente da Instituição e sua titulação, incluindo docentes e assistentes de 

ensino, contamos com 247 no total sendo: 94 especialistas;  63  mestres; 67 doutores; 6 pós-doutores 

e 3 livre-docentes. 
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Curso de Medicina 

O curso de Medicina é centrado no estudante, sendo que a metodologia predominantemente 

utilizada nas 4 primeiras séries é a aprendizagem baseada em problemas (ABP), com 

desenvolvimento de atividades de trabalho em  pequenos grupos de tutoria, onde o docente possui a 

função de facilitar (tutor) a aprendizagem do estudante. Estimula-se a auto-aprendizagem, 

reservando tempo para o estudante na busca de informações e 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 nos pequenos grupos. Há uma ampla flexibilização curricular permitindo-se a 

realização de estágios eletivos horizontais e verticais durante todo o curso, 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 

análise crítica das informações, articulando o conhecimento das dimensões biológica, psicológica e 

social, assim como a teoria e a prática. 

O contato com os serviços de saúde e da comunidade nas primeiras séries do curso, 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. 

 

Curso de Enfermagem 

 O curso de Enfermagem utiliza a Metodologia da Problematização que aplica a concepção 

crítico reflexiva de educação, portanto, problematizar significa elaborar problemas relacionados ao 

processo saúde-doença, considerando os conhecimentos prévios dos estudantes e as observações 

realizadas na prática. 

No ano de 2004 o curso de Enfermagem trabalhou no desenvolvimento curricular nas 

seguintes perspectivas: desafio da elaboração de um currículo orientado por competência; modelo de 

vigilância à saúde; buscando a integração com o curso médico e utilizando-se de metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem. Procura-se romper o paradigma da doença e adotar o referencial  de 

necessidades de saúde e de integralidade. 

Em 2004, o curso contou com a assessoria de três professores, que contribuíram para a 

implementação curricular em: construção de problemas baseados em necessidades de saúde; com o 

desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso e construção de conhecimento, sobre o 

referencial da pesquisa qualitativa entre os docentes; construção do currículo orientado por 

competência. 
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 Houve a participação dos docentes de Enfermagem (22 eventos científicos) e estudantes (6 

eventos científicos) em diversos eventos, onde a FAMEMA esteve representada por meio de 

apresentação de trabalhos científicos, de relatos de experiências e de coordenação de trabalhos 

específicos. 

Em comemoração à Semana da Enfermagem (maio), o curso promoveu o evento 

"Enfermagem Fazendo Arte", já na sua 3ª edição, contando com momentos de descontração e de 

mostra cultural entre estudantes, docentes e funcionários. 

 

3.  Pós-Graduação e Pesquisa 
 

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

assuntos relativos ao fluxo de docentes em regime de Pós-Graduação strictu sensu e apoia os 

Cursos de Pós-Graduação oferecidos pela Instituição.  

Em 2004 o CEP (Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos) recebeu 90 projetos de 

pesquisa para serem avaliados. 

A FAMEMA conta atualmente com 19 docentes cadastrados junto ao CNPQ nos grupos de 

pesquisa e 10 docentes cadastrados nos grupos certificados, e, ainda, com pesquisa em projeto 

independente em parceria com a UNIFESP. 

A produção científica dos docentes da FAMEMA, com atualização de 2001 a 2004, está 

demonstrada na tabela abaixo: 

Produção Científica Quantidade 

Artigos publicados periódicos 653 

Trabalhos publicados anais eventos 1549 

Livros ou capítulos/livros 56 

Cursos ministrados 857 

Produções técnicas 481 

Organização eventos 335 

Apresentações de trabalhos 888 

Orientações concluídas 130 

Banca conclusão trabalho 139 

Banca comissão julgadora 227 

Participações eventos 6091 
 

Fonte: Curriculum Lattes – Plataforma Lattes, base em 105 docentes 
 

Cursos de Pós-Graduação 

• Curso de Especialização em Psicoterapias de Orientação Psicanalítica: tem duração de dois 

anos, com carga horária de 726 horas e conta atualmente com 07 alunos. As aulas são 

desenvolvidas através de tutorias, conferências, fundamentos e critérios gerais de pesquisa, 

supervisão clínica e grupo de estudo. O curso foi credenciado no Conselho Federal de Psicologia, 

em setembro, alcançando maior reconhecimento a nível nacional. 
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• Curso de Especialização em Saúde da Família: iniciado em  maio/2004  com término previsto 

para agosto/2005. Conta com 35 alunos e carga horária de 600 horas.  

• Curso de Especialização em Terapia Intensiva Saúde do Adulto: iniciado em fevereiro/2004 com 

término previsto para janeiro/2005. Conta com 11 participantes e carga horária de 1840 horas. 

• Aprimoramento em diversas áreas (saúde mental e hemoterapia): em convênio com a FUNDAP, 

com a participação de 17 alunos. 

• Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família: iniciado em março com término 

previsto para março/2006; com 10 médicos e 9 enfermeiros e carga horária de 5.524 horas.  

• Programa de Residência Médica:  funciona desde 1982 e conta em 2004 com 127 vagas 

credenciadas, das quais 101 preenchidas, em 27 especialidades médico-cirúrgicas. 

 
Vagas – 2004 Credenciadas Ocupadas 

Especialidades R1 R2 R3 R4 Total  R1 R2 R3 R4 Total  
Clínica Médica 08 08 - - 16 08 07 - - 15 
Cirurgia Geral 05 05 - - 10 05 05 - - 10 
Pediatria 06 06 - - 12 06 06 - - 12 
Ginecologia e Obstetrícia 04 04 - - 08 04 03 - - 07 
Anestesiologia 02 02 02 - 06 01 01 - - 02 
Oftalmologia 05 05 05 - 15 05 04 04 - 13 
Otorrinolaringologia 02 02 02 - 06 02 02 01 - 05 
Radiologia e Diag. p/ Imagem 02 02 02 - 06 02 02 02 - 06 
Psiquiatria 04 04 - - 08 04 04 - - 08 
Infectologia 01 01 01 - 03 - 01 - - 01 
Ortopedia e Traumatologia 04 04 04 - 12 04 04 03 - 11 
Dermatologia 01 01 - - 02 01 01 - - 02 
Cardiologia 01 01 - - 02 - 01 - - 01 
Hematologia e Hemoterapia 02 02 - - 04 - - - - - 
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 01 - 03 01 - - - 01 
Total 55 55 17 - 127 47 44 10 - 101 

 
 

 
4.  Atenção à Saúde 

 

Dentre as principais realizações na área assistencial, destacam-se: 

• Início da obra da unidade de quimioterapia, compreendendo uma área de 580 m² anexa ao 

hospital, visando oferecer um local apropriado para realização de seções de quimioterapia aos 

usuários portadores de câncer. 

• Início de funcionamento da unidade de Ressonância Nuclear Magnética no mês de agosto, numa 

área de 200 m² para a realização de exames diagnóstico, atendendo aproximadamente 500 

usuários/mês. 

• Reforma dos saguões do hospital, criando um ambiente de conforto aos familiares dos pacientes. 
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• Criação do Centro de Apoio aos colaboradores da Instituição, com o objetivo de ressocializar, 

reintegrar funcionários que se encontravam afastados, proporcionar um espaço para a discussão 

de problemas pessoais e familiares;  contratados um psicólogo e um assistente social. 

• Participação do Hospital no Pólo de Educação Permanente, com o desenvolvimento de projetos 

para qualificação dos profissionais que atuam no hospital, formação de líderes comunitários. 

• Manutenção do programa de humanização, com a realização de oficinas com toda a comunidade 

interna, objetivando a mobilização para o acolher com dignidade. 

• Certificação do Hospital de Clínicas – Unidades I e II  como Hospital de Ensino, pelo Ministério da 

Saúde, para servirem de campo para a prática de atividades curriculares na área da saúde, 

visando criar uma estrutura financeira viável para o hospital. 

• Criação do grupo de trabalho da Gerência com o objetivo de criar uma estrutura gerencial voltada 

para o planejamento das ações administrativas e uma linguagem universal entre as gerências. 

• Integração da área assistencial de enfermagem com o ensino; discussão do processo de trabalho  

e do papel do enfermeiro; capacitação no diagnóstico de enfermagem; outras. 

• Centro de Atenção Psicossocial à Usuários de Substâncias Psicoativas (CAPSad) da FAMEMA: 

iniciou suas atividades em 09 de dezembro de 2003, tendo por objetivo oferecer um programa 

terapêutico de permanência parcial diurna, com uma equipe multiprofissional, com ênfase na 

reabilitação psicossocial e na reinserção sócio-profissional de pessoas com transtornos mentais e 

de comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas (lícitas e ilícitas) e, ainda, diminuir o 

índice de hospitalizações e evitar a segregação e estigmatização do usuário de substâncias 

psicoativas. Atende pacientes de ambos os sexos e com idade mínima de 12 anos, da região da 

DIR-XIV-Marília, composta por 37 municípios, totalizando uma população estimada em 591 mil 

habitantes. 

• Projeto Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC): dando continuidade ao projeto, foi realizado 

treinamento com 35 funcionários da Instituição no período de 31/08 a 03/09/2004. 

• Desenvolvimento do Projeto de Humanização: teve início no mês de julho a atuação de uma 

fonoaudióloga nos setores de UTI Neonatal, isolamento, berçários intermediários, pediatria e 

ambulatório de baixo peso e maternidade, tendo como foco principal  o estímulo e aprimoramento 

da sucção e dos reflexos orais, auxiliando no aleitamento materno tanto dos bebês a termo 

quanto dos bebês prematuros e de risco. Atua também na humanização do ambiente, 

desenvolvendo ações as mais    adequadas possíveis para melhor desenvolvimento dos 

neonatos (controle de ruído, luminosidade, organização do recém-nascido, estímulo à presença 

dos pais, ordenha de leite materno e orientações). 

• Participação na 13ª Semana  Mundial  do Aleitamento Materno: comemorada no período de 13 a 

18 de setembro de 2004 com a colocação de banners, apresentação de teatros, palestras e 

vídeos sobre a importância do aleitamento materno,  para os funcionários e as mães  que 

estiveram internadas nesse período.  

• Implantação de ações conforme diretrizes do Programa de Humanização do Ministério da Saúde 

e participação do Prêmio HumanizaSUS – David Capistrano, com a apresentação de 12 

trabalhos, sendo quatro escolhidos para serem divulgados no Seminário Nacional HumanizaSUS, 

em Brasília, realizado no período de 20 a 22 de setembro deste ano. 
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• Promoção da "Semana da Criança dodói" de 11 a 17 de outubro, que teve como objetivo, 

proporcionar às crianças internadas, atividades especiais como assistir apresentação de 

palhaços, aprendizagem de origami, coral de crianças, recebimento de presentes, e outros.  

Como resultado, observou-se sorrisos nos rostos das crianças, das mães e de toda equipe, 

proporcionando diminuição do sofrimento e impacto positivo no plano terapêutico de cada criança 

internada. 

• Desenvolvimento do Curso:  "A enfermagem na UTI neonatal" - com início em 16/9 e término 

previsto para 14/12/04, com 70 participantes. Como resultado já pode-se percebe a diminuição do 

estresse. O curso também tem favorecido a uniformização das técnicas, estímulo para uma 

assistência mais humana e comprometida, e, ainda, um relacionamento descontraído e de trocas 

positivas.   

• Capacitação de dois enfermeiros para o Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), tendo 

como resultados esperados: diminuição do nº de punções venosas (procedimentos dolorosos) e 

diminuição do índice de infecção hospitalar relacionada à cateteres.   

• Criação do logotipo do Serviço de Enfermagem do HC-II. 

• Início da padronização dos procedimentos de Enfermagem - Procedimentos Operacionais 

Padrão- POP. 

• Serviço de Enfermagem do HC-II atendeu  6255 pacientes internados, sendo esta clientela 

constituída de neonatos pré-termos, recém-nascidos patológicos e normais, gestantes de alto 

risco, puérperas, crianças e adultos com problemas clínicos ou cirúrgicos e  mulheres com 

problemas ginecológicos, bem como, realizou o acolhimento de 6836 pessoas no Pronto-

Atendimento Infantil (PAI), além do aporte nos ambulatórios de gineco/obstetrícia,  pediatria e 

recém-nascidos de baixo peso. 

 

 

Atendimento Ambulatorial e Hospitalar  

Os quadros a seguir apresentam os indicadores de atendimento hospitalar e ambulatorial. 

 
Serviços Prestados 

 

Atendimento/ 
Procedimento 

Serviço de Apoio a 

Diagnose e Terapia 

Saídas 

Hospitalares 
Partos Cirurgias 

Ano 
Qtde ∆% Qtde ∆% Qtde ∆% Qtde ∆% Qtde ∆% 

2000 353.597 - 961.987 - 12.883 - 1.458 - 4.069 - 

2001 340.564 -3,69% 969.780 -4,5 12.010 -6,8 928 -36,3 4.621 14,9 

2002 364.088 6,91% 1.040.204 7,8 12.424 -5,4 878 -5,4 4.785 -0,7 

2003 373.843 2,68% 944.132 -9,24% 12.833 3,3 939 6,9 5.107 6,7 

2004* 310.181 - 829.718 - 10.867 -  - 4.392 - 

*considerou-se o período de janeiro a outubro 

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar 
 
 
 



   

  12
  

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 

2004* 198 78,0 4,6 4,6 3,0 50,2 

*Considerou-se o período dezembro 2003  a outubro de 2004  

Fonte : Centro Obstétrico e Sistema de Informação Hospitalar  
 
 
 
 

Faturamento Hospitalar por Especialidades dez/2003 a out/2004 
 

Descrição Cirurgia Obstetrícia Clínica médica Psiquiatria Pediatria Total 

Qtde AIH 3.321 1.217 2.871 110 1.125 8.644 

Total em R$  2.976.076,82 558.980,41 1.962.772,51 68.385,43 1.119.782,25 6.685.997,42 

Fideps * 890.240,80 167.209,11 587.128,72 20.456,29 334.963,08 1.999.998,00 

Integra SUS 266.299,81 50.017,65 175.629,18 6.119,14 100.198,29 663.897,92 

Total c/ Fideps 
e Integra SUS 

4.132.617,43 776.207,18 2.725.530,41 94.960,86 1.554.943,61 9.349.893,34 

  * O Valor total do Fideps e Integra SUS  foi distribuído proporcionalmente ao valor gerado por cada especialidade.  

   Fonte: AIH – Autorização de Internação Hospitalar  

 

 

 

Movimento do Centro Cirúrgico por tipo de Cirurgia - 2003/2004 
 

Quantidade de Cirurgia 
Tipo de Cirurgia 

2003* 2004* 

 Número % Número % 

Taxa de 
Incremento  

Eletiva 3.182 69,11% 3.615 75,66% 13,61% 

Urgência 1.393 30,26% 1.144 23,94% -17,88% 

Emergência 29 0,63% 19 0,40% -34,48% 

Total realizadas 4.604   4.778   3,78% 
 

*Foi considerado o período de dezembro do ano anterior  a outubro do ano de referência. 
 
Fonte: Base de Dados Famema 
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Atendimento Ambulatorial segundo Especialidades dez/2003 a out/2004 

Especialidade Atendimentos 

Clínica Médica 18.341 

Pediatria 4.716 

Ginecologia 5.754 

Obstetrícia 1.479 

Clínica Cirúrgica 63.123 

Psiquiatria  16.418 

Onco Hematologia 15.230 

Prof. Nível Superior 11.259 

Total 136.320 
 
Fonte: Base de Dados Famema  

 
 

Atendimento  Ambulatorial por Procedência dez/2003 a out/2004 

Procedência Atendimento 

Marília 79.470 

Dir XIV 46.954 

Fora Dir XIV 9.896 

Total 136.320 

 
Fonte: Sihosp - Atendimentos 
 

Atendimento de Urgência/Emergência por Procedência dez/2003 a out/2004 

Procedência Atendimento 

Marília 134.388 

Outros Dir XIV 20.912 

Fora Dir XIV 3.678 

Não Informado 233 

Total 159.211 

 
Fonte: Sihosp - Atendimentos 

 
 
Saídas Hospitalares por Procedência dez/2003 a out/2004 

Procedência Atendimento 

Marília 7.471 

Outros DIR XIV 3.846 

Fora DIR XIV 525 

Total 11.842 

 
Fonte: Sihosp- Internações 

Obstetrícia
1,1%

Ginecologia
4,2%Pediatria

3%

Clínica Médica
14%

Prof. Nível 
Superior

8%

Psiquiatria 
12%

Clínica 
Cirúrgica

47%

Onco Hemato
11%

Fora Dir XIV
7,3%

Marília
58,3%Dir XIV

34,4%

Outros DIR 
XIV

32,5%

Fora DIR 
XIV

4,4%

Marília
63,1%

Marília
84,4%

Outros Dir 
XIV

13,1%

Fora Dir 
XIV

2,3%
Não 

Informado
0,1%
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Ambulatório  “Governador Mário Covas” 

O ambulatório conta com uma estrutura física e organizacional que possibilita a integração 

entre os serviços de especialidades da FAMEMA  e o sistema de saúde do município, promovendo 

um atendimento de qualidade, tendo como objetivo o diagnóstico e tratamento rápido e preciso. 

Proporciona, ainda, um grande aproveitamento das atividades didático-científicas para o internato 

curricular e estágio eletivo. 

Em  2004 houve um aumento no número de atendimentos, procedimentos e desenvolvimento 

de projetos, passando o ambulatorio a ser visto como unidade assistencial necessária para o ensino-

aprendizagem dos alunos, pela complexidade dos atendimentos, estrutura física, presença do 

docente e também participação ativa dos funcionários em geral. 

Foi implantado no ambulatório o Programa de Humanização da Assistência, tanto para os 

pacientes quanto para os funcionários, utilizando uma filosofia de trabalho centrada no paciente, nas 

relações interpessoais das equipes multiprofissionais, e na promoção de um ambiente terapêutico 

adequado para os diversos setores.   

As recepções do Ambulatório foram transferidas para o Núcleo de Acolhimento, conforme  

proposta do Ministério da Saúde, juntamente com a implantação do Programa de Humanização, 

trazendo melhorias na forma de trabalho dos funcionários e agilidade no atendimento ao paciente.  

A transferência do ambulatório de Otorrinolaringologia da Unidade HC I para uma unidade 

própria anexa ao Ambulatório Mário Covas, proporcionou um vínculo assistencial maior entre as 

diversas especialidades, funcionários e pacientes, além da melhoria das instalações.  

Foi formado um Núcleo de Apoio e Pesquisa em Demência visando a capacitação de 

cuidadores e de equipe multidisciplinar, com estudos epidemiológicos, agilização nos processos para 

recebimento de medicações (SME), inserção nas atividades acadêmicas curriculares e extra 

curriculares em parceria com a SOCIGG e com estudos de outras especialidades.  

O ambulatório passou a ser referência para os doentes da Doença de Alzheimer, Esclerose 

Múltipla, e também para aplicação de Toxina Botulinica em pacientes com distonia neurológica. 

Foi realizada a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em 

pacientes atendidos nas diversas especialidades, para encaminhamentos à área hospitalar e  à rede 

básica, evidenciando uma melhora importante na qualidade de assistência à saúde e favorecendo o 

contato de referência e contra-referência. 

Destaca-se, ainda: aumento significativo de solicitação de estágios eletivos (verticais e 

horizontais) e voluntários de discentes dos cursos de medicina e enfermagem, e de  técnicos de 

Enfermagem (Profae); realização de convênio com escolas extra-instituições (Unesp), como forma de 

integração.  Realização de diversas exposições de quadros de artistas plásticos; apresentação de 

vídeos, cartazes e palestras em datas representativas para a saúde como: Tabagismo, Alcoolismo, 

Dia Mundial da Próstata, Liga da Dor, Doença de Alzheimer, Dia do Idoso, Dia do Médico e outros. 

  
 
Oftalmologia 

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

ambulatoriais, atendimento de urgência/emergência, pequenas e grandes cirurgias, captação e 
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transplante de córneas, aulas ministradas pelos docentes e residentes e produção de trabalhos 

científicos. É considerado um centro de referência regional na área de oftalmologia para a DIR-XIV. 

 

Hemocentro 

As atividades realizadas em 2004 foram: estágios a 22 profissionais universitários, 04 

profissionais de agências transfusionais da região de abrangência e 03 treinandas FUNDAP. 

As atividades para captação de doadores foram: 41 palestras realizadas; 36 campanhas de 

mobilização da comunidade; 2.826 cartazes afixados; 80.370 folhetos distribuídos; 36.427 cartas 

enviadas; 119 entrevistas e reportagens na imprensa. 

A produção em 2004 foi de: 19.587 doadores cadastrados; 16.096 bolsas de sangue 

coletadas; 39.579 hemocomponentes fracionados; 52 procedimentos de aférese, 1.483 de filtração e 

1.428 de lavagem de hemáceas; 22.253 hemocomponentes distribuídos; 2.346 hemocomponentes 

transfundidos no Hemocentro. 

Resultados qualitativos em relação a captação de doadores: 26% doadores femininos e 74% 

doadores masculinos; 29% doadores 1º vez; 48% doadores repetição; 23% doadores esporádicos; 

26% doações reposição; 73% doações espontâneas; 1%   outras. 

Os colaboradores do Hemocentro participaram de diversos cursos/treinamentos em 2004. 

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 

FAMEMA, além dos serviços de Hemoterapia das DIRs – XIV, XVI, X e VI. Foram realizados 162.646 

exames Imunohematológicos em 2004. 

 

Laboratório de Sorologia 

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

na região de abrangência. Foram realizados 198.660 exames sorológicos em 2004. 

 

Laboratório de Patologia Clínica 

 Pertence ao setor de Hemopatologia com áreas destinadas aos setores de Bioquímica, 

Urinálise, Hematologia, Coagulação, Microbiologia e Salas de Coletas. São realizados exames de 

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

cidades pertencentes a DIR XIV – Marília. Foram realizados 526.648 exames em 2004, distribuídos 

conforme segue: 

Requisitante Quantidade 

Ambulatório da Instituição 176.242 

Pacientes internados 113.209 

Rede Básica – Marília 184.780 

Ambulatório externo – DIR-XIV 52.417 

 

 Seção de Hematologia 
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 Responsável pelo Ambulatório e a Unidade de Quimioterapia, atende pacientes da oncologia, 

hematologia, oncohematologia, nefrologia e reumatologia. Em 2004 atendeu 19.451 pacientes; teve 

27.434 medicamentos administrados e 1.922 medicamentos entregues à domicílio. 

 

Laboratório de Citogenética e Biologia Molecular 

Os exames citogenéticos realizados em 2004 foram:  

• Cariótipo de aborto: 07 exames 

• Cariótipo de sangue:  129 exames 

• Cariótipo de medula: 65 exames 

Desenvolvimento de diversas atividades relacionadas à pesquisa nacionais e internacionais:  

participação e apresentação em eventos científicos; participação em comissão julgadora de teses de 

mestrado e doutorado; trabalhos publicados; orientações em trabalhos de iniciação científica, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado; orientação a estudantes – Intercâmbio Internacional; 

projetos de pesquisa em andamento. 

 
 
5.  Atividades de Apoio 
 
 
Assessoria de Imprensa 

 

No ano de 2004, realizou suas atividades, bem como tem implementado outras iniciativas, 

conforme apresentado a seguir: 

• Contato com veículos de imprensa de Marília, Bauru, Assis e respectivas regiões, além de 

alguns meios da grande imprensa com sede em S. Paulo, com o objetivo de manter relação 

formal da Instituição através de serviços especializados como o envio de press-releases, 

agendamento de entrevistas (coletivas e exclusivas), entre outros. 

• Atualização semanal do clipping (arquivo de notícias imprensa e on line) com o objetivo de 

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

Direção e de qualquer outro setor da Instituição. 

• Atualização freqüente da lista de e-mails interna na Instituição para envio regular de notícias 

(press-releases e comunicados) para a comunidade interna da Instituição, tendo em vista 

uma melhor integração. 

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

finalidade de divulgar notícias, iniciativas e conquistas da Instituição, especialmente através 

da imprensa junto à comunidade de Marília e região. 

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

diagramação e edição) e expedição do Jornal da Famema. 

• Foi implementado: 

� Seção de notícias (atualizada semanalmente) na página oficial da Instituição; 

� Mural de Notícias (boletim mural de notícias produzido e afixado, semanalmente, em 

locais estratégicos da Instituição). 
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• Cobertura da mídia imprensa local e regional: 

� Matérias publicadas: 327; 

� Matérias provocadas ou com mediação da Assessoria: 145; 

� Matérias publicadas por iniciativa direta dos veículos ou de outros setores da 

Instituição: 182; 

� Matérias publicadas com chamada de primeira página: 93. 

• Cobertura da mídia eletrônica local e regional (rádio, TV e sites): 97 (todas as matérias aqui 

relacionadas foram provocadas ou com mediação da Assessoria). 

• Especial: cobertura jornalística do 4o Congresso Paulista de Educação Médica, promovido 

pela Famema e Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) – São Paulo. Foram 6 

matérias publicadas em jornais e 3 entrevistas em canais de televisão, além da produção de 

um boletim especial para circulação interna durante o evento. 

 
 
Núcleo Técnico de Informações – NTI 
 

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

organização, processamento e disseminação dos 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 dos Sistemas de Informação da FAMEMA. As 

áreas funcionais são: 

Apoio e Suporte: responsável pelo recebimento de todas as demandas dos clientes, realiza a triagem 

encaminhando-as as demais áreas ou executando suas atividades. Também é responsável pela 

atualização de programas fornecidos por órgãos externos utilizados pela administração e 

instalação/orientação de novos equipamentos de informática; 

Sistemas: responde pelos sistemas automatizados; 

Informação: responsável pela disseminação das informações geradas pelos  Sistemas Hospitalares; 

Telemática: gerencia os recursos de processamento eletrônico e comunicação de dados; 

Houve a participação de funcionários da área nos seguintes eventos: Oracle Open World; 

Treinamento de Administração de Redes Linux–Módulo de Segurança, com duração de 40 Horas 

No ano de 2004 destacam-se as seguintes atividades: 

• Área de Sistemas 

SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica: módulo reserva 

� Permite a reserva de instalações e recursos necessários para a realização de alguma atividade, e 

está sendo utilizado pela Secretaria Geral e Laboratório de Informática. Foi integrado com a 

programação acadêmica permitindo que, no momento da geração dos dados da programação, 

sejam agendadas as instalações; 

� Integração dos dados de pessoas entre o sistema RUBI (utilizado pela DRH) e SIGA; 

� Desenvolvimento de um módulo que permite o acesso do estudante, via Intranet, aos dados de 

freqüência, conceitos e datas programadas para as atividades. 
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SGTI - Sistema de Gestão da Tecnologia da Informação: o objetivo do sistema é controlar o ciclo de 

vida dos equipamentos de informática da Instituição, sua correta configuração e localização e as 

demandas da área de sistemas.  

 

Sistema Administrativo: elaboração de rotinas para geração de etiquetas com código de barras nos 

módulos de almoxarifado e farmácia, facilitando o processo de dose unitária. 

 

SIHOSP – Sistema Hospitalar: implantação de ferramentas de apoio a demanda das agendas; 

implantação da automatização das agendas enviadas pela SMHS; revisão de todas as telas e 

relatórios do módulo de faturamento do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA; 

 

Sistema de Prescrição Médica: tem o objetivo de diminuir o tempo gasto pelos profissionais com a 

rotina de elaboração das prescrições, o qual foi implantado em julho de 2004 na UTI Adulto.  

 

Outras:  apoio a DIR XIV e SMHS nos aplicativos utilizados por essas instituições. 

 

• Área de Informática 

Internet 

Servidor Web:  

� Instalação e configuração do novo servidor, com as seguintes características: Servidor Intel 

Pentium III 450, Sistema Operacional Linux, Servidor Web Apache, Banco de Dados Mysql e 

linguagem de programação PHP e Html. Todos os softwares são livres, ou seja, sem custo de 

aquisição para Instituição; 

� Implantação de novo site da FAMEMA e manutenção das páginas; 

� Área de Notíciais: administrada diretamente pelo assessor de imprensa da Instituição, 

possibilitando inserir, alterar e excluir as notícias; 

� Área para destaques: páginas construídas por terceiros ou pelo NTI para divulgar eventos e/ou 

atividades da FAMEMA; 

� Foram acrescentadas novas funcionalidades, tais como: Banco de Dados integrado ao site, para 

as áreas de concursos, disciplinas, manuais das unidades e avaliações, visando manutenção 

mais ágil; 

 

Servidor E-mail 

� Instalação, configuração e manutenção do novo servidor, com as seguintes características: 

Servidor Intel Pentium III 450. Sistema Operacional Linux, Servidor de E-mail Postfix, Banco de 

Dados Mysql, anti-virus Amavis/Clamav, anti-spam SpamAssassim, WebMail Squirrealmail e 

Linguagem de programação PHP. Todos os softwares são livres, ou seja, sem custo de aquisição 

para Instituição; 

� Novo servidor de e-mail, contando com um anti-vírus que barra uma média de 740 mensagens 

infectadas/dia; 
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� Solicitação, criação e manutenção de contas de e-mail: passou a ser realizada via Web, 

facilitando a administração; 

� Novo WebMail:  possui varias funcionalidades, dentre elas, a possibilidade do usuário alterar sua 

senha. 

 

Telemática 

� Certificação de todo cabeamento metálico através de equipamento micro scanner Fluke; 

� Ampliação da rede de computadores com a inclusão de novos pontos com par metálico; 

� Ampliação do backbone através de fibra óptica chegando até o arquivo SPP, Patologia, CAPS e 

Otorrinolaringologia; 

� Atualização dos equipamentos de distribuição de sinal de rede trocando Hub por Switch; 

� Ampliação do sistema de backup com fitas DLT externas; 

� Manutenção: dos servidores e de todos os equipamentos de rede; dos usuários e acessos aos 

servidores; 

� Adequação dos sistemas nos servidores; 

� Implantação de novos serviços de impressão; 

� Testes: com novas plataformas de sistemas operacionais; com novas ferramentas e aplicações; 

� Realização de cursos de redes através do Intragov; 

� Projetos de telefonia e implantação de novas tecnologias;  

� Auxilio na implantação do sistema de conexão médica; 

 

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-OSCIP e PROMED, 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.  

• Curso de Especialização em Saúde da Família: terminou em 2004 a 3ª turma e teve início a 4ª 

turma, com uma carga horária de 600 horas; 

• Residência Multiprofissional em PSF: conta com 35 profissionais sendo 16 médicos e 19 

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

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

 
 
5. 1.  Acadêmica 
 
 
Biblioteca   
 A Biblioteca é a área de suporte às atividades de graduação, pós-graduação, pesquisa e 

extensão, fornecendo e promovendo o acesso às informações atualizadas na área de ciências da 

saúde. Em 2004 destacam-se as seguintes atividades: 
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Atendimento ao usuário 

• Treinamento de Usuários: acesso às bases de dados locais (BIBLIV, PERIOD e ARTIGO), como  

também de  Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS), ao SciELO, nas Bibliotecas 

Virtuais em Saúde (BVS) e buscas na INTERNET. Foram capacitados 170 estudantes, sendo 

dos cursos de Medicina, Enfermagem, Especialização em Saúde da Família e de Residência, e 

42 funcionários do Hospital Regional de Assis.  

• Comutação Bibliográfica:  foram solicitadas 790 fotocópias de artigos científicos existentes  na 

Rede BIREME  e em outras  bibliotecas universitárias, com média mensal de 72 pedidos. 

• Empréstimos: o movimento registrado foi de 14.754, com média mensal de 1.341 empréstimos, 

distribuídos em: 13.104 monografias; 1467 slides; 183 fitas de videocassete. 

• Consultas: foram realizadas 87.916 consultas aos documentos do acervo, tendo como média 

mensal 7.992, distribuídas em: 69.532 monografias; 18.384 periódicos. 

• Fotocópias: foram realizadas 121.511 cópias, com média mensal de 11.046 cópias. 

• Divulgação: exposição quinzenal dos periódicos recebidos, divulgação dos eventos locais, 

nacionais e internacionais, residências médicas, concursos e outros. 

• PALTEX: o movimento total de vendas foi de 197, sendo 1 livro e 196 instrumentos clínicos. 

• Normalização de Referências Bibliográficas: auxílio na correção e elaboração das referências 

bibliográficas de:  5 dissertações de mestrado e 1 tese de doutorado da instituição, e 2 teses de 

doutorado de usuários externos; trabalhos acadêmicos, totalizando 1.587 citações bibliográficas. 

A média mensal foi de 144 citações. 

• Levantamento Bibliográfico: a quantidade de  buscas bibliográficas nas Bases de Dados 

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

instaladas na rede local, porém considerando-se o uso de metodologias ativas de aprendizagem 

nota-se uma grande utilização de bases de dados. 

• Registro de  Frequência: o total de ocorrências de  entrada/saída dos usuários foi de 172.222, 

com média mensal 15.657 registros de frequência local. 

 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 2004, totalizando 4.254 registros,  distribuídos em: 1.659 monografias; 2.540 

periódicos (fascículos registrados); 54 CD-ROMs; 1 disquete. 

Produção de audiovisuais: responsável pelo preparo e processamento técnico de slides, 

reprodução e filmagens em fita de videocassete e fotografias para as atividades de ensino, pesquisa 

e participação em eventos científicos. A produção foi de: 396 slides; 65 fitas de video; 2.595 fotos. 

Aquisição de material bibliográfico e não bibliográ fico 

• Compra:    foram adquiridos com recursos financeiros da FAMEMA e do Ministério da Saúde (R$ 

176.229,52): 198 títulos de livros (547  exemplares),  no valor R$ 45.177,60; 2 títulos de fitas 

de videocassete, no valor de R$ 35,00; 47 títulos de periódicos nacionais, no valor de R$ 

5.485,27; 82 títulos de periódicos estrangeiros, no valor de R$ 125.531,65.  

• Doações: foram incorporados ao acervo: 569 livros e 543 folhetos recebidos através de doações 

de docentes, alunos, universidades, laboratórios de produtos farmacêuticos e outros; 140 títulos 
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de periódicos nacionais e 15 títulos de periódicos estrangeiros; 388 fascículos recebidos através 

de permuta de outras bibliotecas e doações de docentes e estudantes. 

Programa de monitoria:   contou-se com 3 monitores, por meio de bolsas de monitoria, 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, 10.286 

registros. 

Conexão Médica:  a partir de junho de 2004 a Biblioteca passou a contar com o programa Conexão 

Médica que proporciona o desenvolvimento profissional continuado, através de uma rede fechada, via 

satélite, de TV IP (Internet Protocol) com acesso apenas para as instituições médicas assinantes, 

garantindo privacidade e segurança para tratar de temas profissionais. Forma uma rede de 

instituições médicas, com a participação dos principais hospitais e os mais reconhecidos profissionais 

da área, para intercâmbio. 

Visitas:  recebimento de visitantes de diversas localidades, interessados em conhecer a nossa 

experiência, as quais foram agendadas em conjunto com os Laboratórios de Informática e Morfo-

Funcional, visando demonstrar a necessidade de integração dos recursos educacionais. 

Cursos de Especialização:  orientação bibliográfica para os projetos de pesquisa e monografias dos 

estudantes dos cursos de especialização em  Psicoterapias de Orientação Psicanalíticas e em Saúde 

da Família. 

Participação em eventos científicos: participação e apresentação de trabalho por funcionários da 

Biblioteca. 

 

 

NUADI- Núcleo de Apoio ao 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 todos os alunos da 1º série dos 

cursos de Medicina e Enfermagem.  Em 2004 foram realizados 565 atendimentos e 111 entrevistas. 

 

 

Núcleo de Avaliação  

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

Estudante. 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: validação dos Exercícios 

de Avaliação Cognitiva (EAC) e Teste Progressivo. As duas equipes são formadas 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. 
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 Os produtos e resultados do trabalho realizado no ano 2004 resumem-se a atividades de: 

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

módulos de capacitação de docente; análise de formatos de avaliação; análise dos exercícios de 

avaliação cognitiva; análise estratégica do desenvolvimento curricular; envio de trabalhos para 

congressos e cursos. 

Elaboração de material para avaliação 

• Elaboração dos formatos de avaliação F3, F4 e F5 da Unidade de Prática Profissional – UPP. 

• Participação na elaboração do instrumento de avaliação da UPP (EAPP – Exercício de avaliação 

da Prática Profissional). 

Participação em Módulos de Capacitação Docente:  Competências; Avaliação Formativa do 

Estudante; Oficinas de Planejamento Curricular 2005: participação e preparação de material de 

avaliação de todas as séries de medicina e enfermagem.  

Análise de formatos de avaliação 

• Relatório quantitativo das unidades educacionais dos cursos de medicina e enfermagem;  

• Análise qualitativa da UPP1/2004  e análise quantitativa da UPP2/2004; 

• Análise qualitativa da Unidade Educacional Sistematizada “Necessidades de Saúde” da 1ª série 

dos cursos de Enfermagem e Medicina de 2004; 

• Análise dos problemas da 1ª série de Medicina/2004. 

Participação em eventos científicos:  apresentação de 17 pôsteres e participação em eventos. 

Assessoria Técnica:   aos coordenadores das unidades educacionais da 1ª a 4ª série na elaboração 

do exercício de avaliação cognitiva dos estudantes; aos coordenadores de unidades educacionais e 

coordenadores de série na análise das avaliações realizadas por estudantes e docentes sobre as 

respectivas unidades. 

Avaliação do Estudante:   apoio aos coordenadores de unidades para elaboração do EAC; 

elaboração do 1º e 2º testes progressivos; aplicação do 1º e 2º testes progressivos substitutivos. 

 
 
 
Programa de Desenvolvimento Docente 

O Programa de Desenvolvimento Docente (PDD) é uma das principais estratégias para o 

desenvolvimento curricular permanente, na medida em que oferece suporte para o aprimoramento de 

competências que subsidiam a participação ativa e qualificada dos docentes nesse processo. 

Constitui-se fundamentalmente a partir de dois eixos, que são a Educação Permanente (EP) e a 

Educação Continuada (EC). A EP é desenvolvida basicamente através de atividades semanais 

realizadas em grupos de docentes, segundo a especificidade da atuação dos mesmos nos diferentes 

cenários de ensino-aprendizagem dos cursos de Enfermagem e Medicina. Acompanhando esse 

processo, a EP oportuniza a reflexão sobre a experiência vivenciada pelo docente, bem como o seu 

aprofundamento. A EC se caracteriza pelo desenvolvimento de módulos pré-programados para o 

aprofundamento em temas específicos, visando às demandas e necessidades de capacitação 

apontadas pelos docentes ao longo do ano anterior e particularmente no Fórum de Desenvolvimento 

Curricular.  
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Dos 10 módulos previstos no início do ano, foram realizados 7, com um total de 132 

participantes e  16 instrutores.  

As atividades de EP foram desenvolvidas por um grupo de 18 docentes facilitadores. Dessas 

atividades, participaram: 

• 103 tutores que atuaram nas 4 primeiras séries do curso de Medicina;  

• 4 docentes enfermeiros que atuaram na 1ª série; 

• 7 que participaram da 3ª série do curso de Enfermagem; 

• 28 docentes  da Unidade de Prática Profissional da 1ª série da Medicina e Enfermagem; 

• 25 docentes da Unidade de Prática Profissional da 2ª série dos mesmos cursos. 

 
 

5.2. Atenção à Saúde 

 

Núcleo de Acolhimento 

O Núcleo de Acolhimento teve início em maio, tendo sido criado para acolher os usuários em 

todas as recepções da Instituição, promover a comunicação entre os serviços assistenciais, apoiar o 

gerenciamento da produção assistencial e gerenciar o sistema de informação hospitalar através de 

frentes de atuação específicas. Tais atribuições devem cumprir a missão de instaurar padrões de 

relacionamento baseados no respeito à vida humana, na solidariedade e no desenvolvimento da 

cidadania de usuários e profissionais em parceria com o Comitê de Humanização da Instituição, 

contribuindo para uma maior e melhor inserção da Famema no Programa Nacional de Humanização 

da Assistência Hospitalar - PNHAH, do governo federal.  O Núcleo de Acolhimento conta com um 

total de 88 colaboradores. 

As atividades de inovação são: 

• Implantação da Demanda de Consultas e Exames para 2005 no Sistema Hospitalar:  com o 

objetivo de agendar o retorno para 2005, ao término do atendimento do paciente, sem a 

necessidade do comparecimento do paciente à Instituição para este fim.  

• Implantação do Encaixe no Sistema Hospitalar possibilitando a entrega do prontuário pelo 

Arquivo no Ambulatório em tempo para o atendimento, eliminando as agendas manuais, e ainda, 

fornecendo informações reais e completas dos agendamentos e atendimentos. 

• Reestruturação das agendas para 2005 com o propósito de reduzir a quantidade para facilitar o 

processo de trabalho dos ambulatórios, bem como, o gerenciamento das agendas. 

• Abertura das vagas de 2005 e Agendamento dos pacientes da Demanda de Consultas e Exames 

para as Vagas, avisando os pacientes via telefone ou carta. 

• Implantação de um Sistema de Comunicação e Avaliação do Atendimento da Instituição, através 

de caixas de sugestões, criação de formulário específico para coleta das informações, e de 

sistema de informação. 

• Reestruturação de recursos humanos e processo de trabalho do Serviço Social. 

• Elaboração de Proposta  do “Plantão do Serviço Social nas Unidades de Urgência e Emergência 

da Famema” com o objetivo de humanizar o atendimento e contribuir na melhoria da assistência 

prestada à população.  
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• Implantação da Proposta do “Serviço Social no Ambulatório de Especialidades Mário Covas”, 

proporcionando melhor produtividade e acolhimento com qualidade. 

• Elaboração da Proposta “Atendimento Social aos pacientes das Unidades de Internação do 

Hospital das Clínicas de Marília – Unidade I” com o objetivo de constituir-se em um canal aberto, 

entre usuário, equipe de saúde e comunidade, e ainda, permitindo um atendimento integrado e 

globalizado ao paciente internado.  

• Instalação de placas de identificação na Ala D e na Unidade de Urgência e Emergência do 

Hospital das Clínicas Unidade I, com o objetivo de sinalizar e identificar os serviços. 

• Implantação do Cartão Nacional de Saúde – CNS na Famema, que compreende na: consulta à 

base de dados, via internet; emissão do CNS; inclusão no sistema CADSUS dos usuários; e 

envio ao DATASUS, conforme norma do Ministério da Saúde. 

• Implantação da recepção do Serviço de Ressonância Magnética em parceria com o Faturamento 

de Particular e Convênios, o Serviço de Imagem e a Diretoria, para atender as necessidades do 

novo serviço. 

• Implantação da recepção da UTI Adulto do Hospital das Clínicas I, anteriormente realizado por 

profissionais da enfermagem. Implantação do Boletim Médico da UTI, informando o estado do 

paciente a familiares através do PABX e Recepção. 

• Implantação do Sistema de Informação e Encaminhamento para a “Vacinação contra o 

Pneumococo a pacientes que saem de alta com mais de 60 anos”, em parceria com as 

Vigilâncias Epidemiológicas da Famema e das Secretarias Municipal e Estadual da Saúde. 

• Organização e realização dos Mutirões da Catarata, Mamografia e Ressonância Magnética, em 

23 e 24 de outubro de 2004, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. 

• Participação do Grupo de Humanização Hospitalar da Famema. 

• Participação da Famema, através do Núcleo de Acolhimento, na construção de uma Rede 

Integrada de Atendimento e Controle Social sobre a Violência de Gênero de Marília, em parceria 

com a Delegacia de Polícia, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Saúde, e demais 

entidades envolvidas. 

• Reestruturação da Organização dos Processos do SME – Solicitação de Medicação Especial, e 

implantação do Sistema de Controle dos Processos de SME no ambulatório de especialidades 

“Mário Covas”, com o propósito de racionalizar o serviço possibilitando um melhor atendimento 

aos usuários. 

• Implantação dos Processos de SME nos ambulatórios de Oncologia e de Saúde Mental, 

facilitando aos usuários o fornecimento de medicação. 

• Realização de treinamentos dos colaboradores da área. 

 

As atividades de rotina compreendem: gerenciamento e manutenção das agendas; atendimentos 

de urgência e emergência, ambulatorial e de internação; manutenção de processos de SME; 

atendimento do acidente de trabalho. Os atendimentos do núcleo totalizaram: 160.386 atendimentos 

de urgência e emergência; 136.320 atendimentos ambulatoriais e 11.861 internações. 
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Psicologia Hospitalar 

Foram realizados os seguintes atendimentos: 

Área Quantidade de atendimentos 

 Ambulatório  279 

Pediatria Enfermaria 966 

 Pronto Socorro  7 

Clínica Médica Ambulatório  81 

 Enfermaria 1253 

 Ambulatório 775 

Hematologia Enfermaria (adultos) 240 

 Oncologia 240 

Ambulatório Mário Covas Atend. grupo apoio à obesidade 120 

 Obesidade 240 

 

 

Serviço de Farmácia Hospitalar 

O Serviço de Farmácia Hospitalar, composto pelas unidades do HC-I e do Hospital Materno-

Infantil desenvolveu durante o ano de 2004, as seguintes atividades: 

Atividade Quant. mensal Total no ano 

Prescrições médicas atendidas 18.120 217.440 

Requisições de consumo hospitalar 9.420 113.040 

Fornecimento de Hormônio de Crescimento 1.290 frascos 15.480 frascos 

Fornecimento de Medicamentos Retrovirais 31.200 frascos 374.400 frascos 

Solicitações de medicamentos excepcionais (DIR-XIV) 1.400 16.800 

 
 
Serviço de Fisioterapia 

Foram realizados os seguintes procedimentos terapêuticos em 2004: 

Área  requisitante Pacientes 
atendidos 

Média de 
pacientes/mês 

Procedimentos 
terapêuticos 

Média procedimentos  
Terapêuticos no mês 

Ambulatório de 
Ortopedia  

1.944 162 31.741 2.645 

Ambulatório de 
Neurologia 

40 13.3 150 50 

  Leitos HMI – HCII 805 67.08 7.507 
625.5 

 

Leitos HC I 1.043 86.9 8.198 
 

683.1 
 
 

Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) 

 As atividades desenvolvidas pela unidade foram: 

• Servidas em torno de 53.120 refeições mensais (incluídos: desjejum, colação, almoço, merenda, 

jantar e lanche); 4.700 dietas enterais; 5.600 mamadeiras; 295 orientações de alta por ano. 

• Solicitações de aulas e cursos: 14 (43% da Instituição e 57% externas). 
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• Treinamentos do setor: realizados treinamentos dos colaboradores da área. 

• Acompanhamento do padrão microbiológico de fórmulas lácteas, insumos, dietas enterais e 

utensílios. 

• Abertura do Ambulatório de Nutrição em Oncologia com parceria da UNIMAR (estagiárias), desde 

Agosto/04: 4 pacientes/dia. 

• Ginástica Laboral no setor: 2 vezes por semana. 

• Atualização e avaliação dos impressos do setor. 

• Participação em 22 eventos científicos (cursos e congressos). 

• Elaboração de instrumentos para avaliação da qualidade no atendimento dos clientes, visando 

melhorar a qualidade e intervir nos pontos críticos. Para tanto foi realizada pesquisa, tendo como 

resultado:  

 

Atendimento Pacientes 

Ítens Satisfatório Não satisfatório 

Atendimento copeiras 98% 2% 

Temperatura refeições 88% 12% 

Quantidade alimentos 93,5% 6,5% 

 
Ótimo Bom Ruim Qualidade refeições 
77,8% 20,2% 2% 

 
Número de pacientes que opinaram: 108 pacientes 
Tipo de dieta:  geral - 55,6%  e   terapêutica- 44,4% 
 
 
 
Atendimento Ambulatório (Nutricionistas) 

 
Ítens Satisfatório Não satisfatório 

Como o cliente se sente com relação ao nosso atendimento  
100% 

 

Orientações dada pela nutricionista 
 

 
100% 

 

Entendimento das explicações 
 

 
100% 

 

Forma utilizada nas orientações (impressos, figuras)  
100% 

 

Críticas Sim 
6,5% 

Não 
93,5% 

Número de entrevistados – 31 
 
 

 
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. É realizado o processamento de 

roupas dos órgãos da Instituição e da DIR-XIV e NGA. Em 2004 o consumo foi de 28.700 litros de 

produtos químicos a um custo de R$ 145.359,00.  
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Atividade 2001 2002 2003 2004 

Kilo de roupa processada 690.213 723.807 703.882 645.305 

Peças de roupas consertadas 36.504 32.529   25.430 26.438 

Peças de roupas confeccionadas 5.444 9.993     8.040 7.227 
 

Serviço de Prontuário de Paciente - SPP 

O SPP  é o setor responsável pela disponibilização, organização, controle e arquivo dos 

prontuários médicos. 

Em 2004 foram cadastrados 21.142 novos pacientes, o que representa um crescimento 

anual de 6%, e movimentou-se diariamente 4.783 processos de trabalho. 

Dentre as atividades realizadas em 2004 destaca-se: treinamento sobre comunicação; 

reestruturação total do Arquivo de Óbito. 

 

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, 92% do faturamento destinam-se ao SUS e 8% aos atendimentos Particulares e 

Convênios.  

Em 2004 foram desenvolvidos trabalhos mais específicos em procedimentos estratégicos, 

aumentando em 75,74% o valor faturado destes em relação ao ano anterior, o que efetivou uma 

produção de R$ 2.003.888,89, sendo que em 2003 o valor faturado foi de R$ 1.140.245,46. Com este 

aumento o valor médio mensal faturado com procedimentos estratégicos passou para R$ 182.171,72 

em 2004, um aumento representativo com relação a 2003, que foi de R$ 95.020,46. 

 O Serviço de Particulares e Convênios também obteve um aumento de 13,17% no valor 

médio faturado, produzindo o valor de  R$ 1.352.676,36, sendo que no ano de 2003 o valor faturado 

foi R$ 1.174.479,99. Este aumento deve-se ao aperfeiçoamento do controle e de uma melhor 

exploração dos mecanismos de cobrança junto aos convênios, ao incremento dos tratamentos 

quimioterápicos prestados a usuários de convênios, à instalação e funcionamento do equipamento de 

ressonância magnética em agosto de 2004 e a um avanço quanto ao correto direcionamento dos 

usuários conveniados. O aumento da produção deste Serviço depende da disponibilidade de leitos, 

das agendas e dos serviços de SADT, pois a prioridade da Instituição é prestar atendimento aos 

usuários do SUS.   

O processo de trabalho foi alterado em 2004 com o rodízio dos funcionários das áreas do 

SUS e Convênios, permitindo um melhor controle dos serviços e dos dados estatísticos. Atualmente a 

rotina de codificação da Classificação Internacional de Doenças - CID nas FAA - Ficha de 

Atendimento Ambulatorial é ininterrupta, o que não acontecia anteriormente, pois era paralisada 2 

meses ao ano por motivo de férias dos funcionários. 

Foi implantada rotina de envio de informações da produção às diversas áreas da Instituição e 

para o Gestor Municipal, democratizando as informações e auxiliando na tomada de decisões. Assim, 

foram elaborados diversos tipos de relatórios com informações da quantidade e valores produzidos, 

pacientes atendidos, produção por profissional, e outros. Obteve-se bons resultados, principalmente 
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nos serviços de Quimioterapia e CAPS, resultando numa forma mais correta de cobrança, o que 

incide diretamente sobre o valor faturado. 

 Alguns controles anteriormente realizados pelo NTI - Núcleo Técnico de Informações, como 

as instalações de versões dos sistemas fornecidos pelo DATASUS/MS e dos cadastros de dados de 

profissionais, procedimentos, convênios, e outros, ficaram a partir de 2004 sob a responsabilidade do 

serviço de faturamento, agilizando os cadastros e as instalações de sistemas e, ainda, melhorando a 

integração com o SIHOSP – Sistema Hospitalar. 

 Com o melhor acesso aos dados do Ministério da Saúde, via Internet, aprimorou-se o controle 

entre os valores repassados do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de nosso 

município. Esses controles aperfeiçoaram a integração da área de Finanças, Faturamento e Gestor. 

Atualmente o serviço conta com suas “Normas e Procedimentos” documentados. São 

manuais que auxiliam na operação dos diversos programas utilizados no serviço, agilizando o 

processo de faturamento e capacitando os integrantes da equipe para a realização dos trabalhos. 

 

 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) 

O SCIH é responsável pelas atividades de vigilância epidemiológica e de prevenção e 

controle. A vigilância epidemiológica é realizada somente nos pacientes de risco como: sonda vesical 

de demora, cateter venoso central, ventilação mecânica e ferida operatória. As medidas de prevenção 

e controle são: orientação e supervisão das medidas estabelecidas pela CCIH, educação em serviço, 

controle de antibióticos através de protocolos, visitas diárias junto às enfermeiras das unidades de 

internação, com discussão de casos e revisão de técnicas; discussão da técnica de coleta de exames 

solicitados; controle bacteriológico da água da Instituição para consumo, processo de limpeza e 

desinfecção dos reservatórios. 

Demais atividades do Serviço: discussão de casos com equipe multiprofissional; participação 

no grupo de curativos; incentivo à lavagem adequada das mãos; apresentação de trabalhos 

científicos; participação da capacitação à distância sobre saúde ambiental e gestão de resíduos em 

serviço; organização do III Curso de Infecção Hospitalar; participação em cursos e congressos; 

orientação das medidas de controle de I.H. no curso de medicina e para alunos de auxiliar e técnicos 

de enfermagem estagiários de escolas externas; elaboração do Manual de Limpeza e Desinfecção de 

Endoscópios Digestivos e treinamento da equipe. 

 
 
 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NVE) 

O Núcleo desempenha as funções de busca e controle das doenças de notificação 

compulsória (DNC) através de busca ativa nos ambulatórios e enfermarias, além da participação nas 

visitas clínicas da enfermaria de moléstias infecciosas e da análise das patologias em prontuário; 

orientação de condutas para profilaxia do tétano, raiva e imunobiológicos especiais; controle de 

estoque  e temperatura dos imunobiológicos. 
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Atividades Quantidade 

FAA - Ficha de Atendimento Ambulatorial identificadas como DNC-Doença de 

Notificação Compulsória) 

3851 

Notificações 3142 

Prontuários analisados 864 

 

 Em 2004 a quantidade de vacinas e soros aplicados está demonstrada na tabela abaixo: 
 

Vacinas e soros Quantidade 

Hepatite B 126 

Dupla adulto 1341 

Vaina anti-rábica 124 

Soro anti-rábico 125 

Soro anti-tetânico 01 

Imunoglobulina para hepatite B 09 

Imunoglobulina varicela 04 

Vacina contra varicela 12 

Vacina hepatite A 134 

Vacina contra influenza 08 

 
Fonte: Boletim mensal de vacinas e soros 

 
 As patologias notificadas foram: 
 

Patologias N.º 
 

% 

AIDS 
Tuberculose 
Meningite 
Conjuntivite 
Intoxicação Exógena 
Ac. Peçonhento 
Hepatite 
DST 
Acid. c/Animais (risco raiva) 
Malária 
Leishmaniose Visceral 
Leishmaniose C. Mucosa 
Tétano 
Febre Maculosa 
Sífilis Congênita 
Complicação Vacinal 
Acidentes Biológico 
Outras 
Total 

33 
34 
32 

2134 
376 
108 
69 
83 
473 
25 
04 
02 
01 
02 
01 
01 
233 
88 

3.699 
 

0;9 
0,9 
0,8 
57,8 
10,2 
2,9 
1,8 
2,24 
12,8 
0,7 
0,1 
0,05 
0,02 
0,05 
0,02 
0,02 
6,3 
2,4 
100 

Fonte : NVE- HC, fichas de notificação e investigação de doenças 
 

 Como inovações destacam-se: notificação dos agravos à saúde do trabalhador, acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho a partir de outubro de  2004; coleta no centro obstétrico para teste 

de HIV e VDRL nos RNs de mães que não realizam o pré-natal; o RN de mãe HbsAg recebe no 
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momento do parto imunoglobulina e vacina contra Hepatite B; avaliação de imuno especiais realizada 

para grupos específicos de trabalho e pacientes. 

 
5.3. Administração Geral 

Divisão de Finanças 

As atividades referentes às Finanças realizadas em 2004 foram: 

Atividades Quantidade 

N.º de NL – Notas de Lançamentos 1622 

N.º de PD – Pedido de Desembolsos 1087 

N.º de OB – Ordem Bancária 1080 

N.º de NE – Nota de Empenho 381 

N.º de GR – Guia de Recolhimento 25 

N.º de RE – Relatório Externo 435 

N.º de Ofícios 189 

N.º de Balancetes 12 

N.º de Relatórios Diversos 312 

N.º de Processos 12 

N.º de Cheques 20 

Proposta Orçamentária ano de 2004 1 

PPA – Plano Pluri Anual 1 

Diário Geral 1 

Prestação de Contas de Convênios 5 

 

 
 
Divisão de Recursos Humanos 

 A FAMEMA conta com 1.581 funcionários, sendo 247 docentes e assistentes de ensino e 

1334 técnico-administrativos. 

 Em 2004 destacam-se as seguintes atividades:  

• Inauguração e implantação da oficina de artes, com a realização dos cursos: Ikebana, cachecol 

no tear, ponto mágico, decoupagem e terapêuticos, com 120 participantes. 

• Organização e realização da III Semana Hospitalart, com apoio do Projeto de Humanização, 

contou com 90 participantes /dia. 

• Implantação do serviço de apoio psicológico aos funcionários. 

• Implantação do vale transporte eletrônico Circula Fácil. 

 

Desenvolvimento de Pessoal 

Seleção de Pessoal - Foram realizados: projeto de alteração e adequação do processo de concursos 

públicos, visando a otimização dos serviços e atendimento das exigências legais das normas 

existentes; 246 convocações dos candidatos aprovados nos concursos públicos; 57 entrevistas de 

desligamentos dos servidores; 36 processos de concursos públicos. 
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Capacitação de Pessoal - criação de esquetes teatrais para inclusão nas capacitações, com objetivo 

de representar os temas abordados e levar os treinandos a reflexão de papéis; realizada a 

manutenção do Programa de Ginástica Laboral, para melhorar o rendimento e a qualidade de vida 

dos colaboradores; desenvolvidos os seguintes cursos, oficinas e palestras: 

Cursos/palestras e oficinas de 
trabalho Área N° de 

participantes 

Carga 
horária 
(horas) 

1. Acolhimento no ambiente hospitalar Diversas 308 4  
2. Convênio e particular Núcleo de Acolhimento 15 4  
3. Convênio e particular  Núcleo de Acolhimento 19 4  
4. Sistema hospitalar (SIHOSP) – Demanda 
de atendimento 

Núcleo de Acolhimento 12 3 

5. Manejo e promoção do aleitamento 
materno Enfermagem 36 36 

6. Aprimoramento para colaboradores da 
UAN 

Unidade de Alimentação e 
Nutrição 77 35  

7. Reciclagem na realização de exames de 
classif. Sangüínea e provas pré-
transfusionais 

Hemocentro 10 24  

 
8. Treinamento de integração 
 

Diversas 148 200  

9. Preparo da encubadora para o 
recebimento do RN Enfermagem 50 14  

10. Mesa redonda – Importância da gestão de 
qualidade em Patolog. Clínica e Hemoterapia Hemocentro 154 2  

11. Sistematização de assistência de 
enfermagem 

Enfermagem 30 12  

12. Comunicação Serviço de Prontuário do 
Paciente 19 5  

13. Oficina de trabalho em acolhimento 
hospitalar Diversas 98 16  

14. Sensibilização para doação de medula 
óssea 

Diversas 98 4  

TOTAL 1074 363 

 
 
Cargos e Salários: Foram atualizadas e analisadas 399 descrições de cargos; elaboradas 43 sínteses 

de descrição de cargos; atualizados 149 quadros de horários por setores; elaborados 48 quadros de 

pessoal geral e por unidades técnicas; atualizados 11 quadros de pessoal; outras atividades. 

 

Administração de Pessoal 

Controle de Pessoal – As atividades desenvolvidas foram: relatório de tickets de alimentação; 179 

admissões; 62 demissões; cálculo de férias; folha de pagamento; recolhimento de tributos; relatório 

dos reflexos da folha de pagamento a Prodesp, via rede notes. Como  inovação destacam-se: 

conversão do sistema Rubi e Ronda versão Ms/Dos para Windows e capacitação em gerador de 

relatórios. 

Setor de Benefícios 

Centro de Convivência Infantil: prestação de serviço a 100 alunos na faixa etária de 0 a 6 anos, 

promovendo cuidados com higiene, alimentação, educação e saúde. As atividades recreativas foram: 

músicas, danças, jogos, piscina, brinquedos recreativos e passeios, com o objetivo de socializar os 

alunos, aprender a brincar em grupo, ter contato com a natureza e conhecer a comunidade da qual 

faz parte. A proposta pedagógica foi atualizada devido a aquisição de coleções de livros pedagógicos, 
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porém cumprindo os referenciais das normas nacionais. Como inovação houve: visita ao museu 

histórico da UNESP, oficina de artes e outras atividades, e ainda, a reforma no banheiro do berçário. 

 

Serviço de Engenharia e Segurança da Medicina do Trabalho – SESMT – Foram realizados: 767 

exames periódicos; 1853 atestados médicos; 202 consultas médicas; 111 retornos ao trabalho; 38 

exames médicos demissionais; 203 exames médicos admissionais; 39 acidentes de trabalho; 29 

mudanças de função; 30 visitas domiciliares a funcionários, com mais de 30 dias de afastamento; 68 

acompanhamentos a funcionários sobre evolução da doença ou acidente de trabalho;  281 

encaminhamentos para atendimento a consultas especializadas; controle e acompanhamento de 

funcionários com problemas de: pressão arterial, diabetes, emocionais e orgânicos, mialgias; controle 

de sorologia de funcionários quanto ao estado vacinal; 47 treinamentos de integração aos 

funcionários admitidos na Instituição; participação em reuniões da CIPA; disponibilização e controle 

de EPIs; avaliação e medição de riscos ambientais; aquisição e implantação do módulo de medicina e 

segurança do trabalho no sistema de informação do SESMT; outros. 

 

 

Divisão de Material 

 As atividades da Seção de Licitações e Compras compreenderam no recebimento de 1.533 

pedidos de suprimento e na realização de 427 pesquisas de mercado. Os processos efetuados foram 

599, sendo: 7 convites, 9 tomadas de preço, 14 concorrências, 439 processos de simples orçamento, 

85 processos de inexigibilidade/exclusividade, 13 dispensas de emergência e 32 pregões.  

O serviço de Almoxarifado forneceu 97.627 itens no período, o setor de Reprografia produziu   

929.532 xerocópias, 26.774 blocos, 64.400 fichas, 352.500 folhas  e 771 encadernações, e o setor de 

Patrimônio cadastrou 137 bens da FAMEMA. 

Como atividades de inovação, destacam-se: 

• implantação da modalidade Pregão com redução financeira nos preços contratuais variando de 

5,84% a 72,53%, significando uma economia Institucional importante. 

• na área de orçamentos de manutenção externa de equipamentos, passou-se a utilizar a Internet, 

com o envio de fotodigitação dos equipamentos para o pré-diagnóstico, economizando-se com os 

translados dos mesmos e tendo, ainda, melhor controle da integridade dos equipamentos 

enviados para manutenção. 

• iniciou-se a utilização do recurso de informação “Messenger”, para o diálogo com os 

fornecedores, sendo este o da pesquisa de mercado, orçamentos de manutenção, e outros.  O 

recurso tem favorecido a economia no uso do sistema de telefonia e viabilizando o registro 

pontual do que foi dialogado, através da impressão do mesmo. 

• implantado o sistema de distribuição de materiais denominado “Supermercado Interno”, com nota 

de entrega, possibilitando aos usuários internos a conferência do material solicitado e o 

conhecimento de seus preços. O objetivo é sensibilizar os colaboradores para o controle do 

disperdício dos materiais e medicamentos. 
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Serviço de Comunicação 

O setor de PABX  no ano de 2004 teve uma entrada de 895.935 ligações e uma saída de 

425.090 ligações. 

 

 

Serviço de 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 limpeza diária consiste em passar pano, tirar pó, recolher 

lixo, lavar banheiro e manter a ordem. A limpeza terminal corresponde a limpeza de vidros paredes e 

piso, lavando, encerando e lustrando quando necessário. 

 

 

Serviço de Zeladoria 

 Em 2004 foram desenvolvidas as seguintes atividades: controle  de consumo, estoque e 

abastecimento de  gases medicinais e de gás GLP (de cozinha); sistema de vigilância e segurança 

nas portarias; controle de fluxo de visitas e acompanhantes de pacientes internados; serviço de 

informação aos pacientes; recolhimento de cadáver, com o controle de entrada e saída de óbitos; 

entrega de material do centro cirúrgico; limpeza de áreas externas (jardim e gramados); serviço de 

dedetização nas instalações da Instituição. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


