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1. INTRODUÇÃO
Mesmo com os excelentes resultados conquistados pela Faculdade de
Medicina de Marília (FAMEMA) em avaliações do Ministério da Educação (MEC) e
através dos serviços prestados pelas unidades de assistência à saúde do complexo,
é preciso haver uma mantenedora por trás de toda esta estrutura.
E para garantir esta sustentação foi criada a Fundação Municipal de Ensino
Superior de Marília (FMESM) em 22 de dezembro de 1966 pela Lei Municipal nº
1.371. Decreto Municipal nº 2.258 de 3 de janeiro de 1967 aprovou o estatuto social
da FMESM. Alterações posteriores foram ratificadas pelo Ministério Público em 13
de dezembro de 1983.
A Fundação não tem fins lucrativos, possui autonomia administrativa e
financeira e é muito importante para o funcionamento da FAMEMA.
O Conselho de Curadores é o órgão responsável pela gestão da FMESM,
entidade de apoio na administração das unidades de assistência médico-hospitalar
na área da Saúde. A composição da entidade conta com representantes dos
docentes, discentes/residentes e técnico-administrativos, eleitos em votação
realizada entre a comunidade interna. Também fazem parte do conselho
representantes da Prefeitura, da Secretaria de Estado da Saúde, da Cúria
Diocesana, do Conselho Municipal de Saúde, do Sindicato dos Estabelecimentos de
Serviços de Saúde, da Associação Paulista de Medicina (APM) e do Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP).
Além das avaliações do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE) e no Índice Geral de Cursos (IGC) do MEC, a FAMEMA é reconhecida por
ser pioneira no método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que ajuda
a formar profissionais mais críticos e reflexivos com aulas práticas desde o primeiro
ano, tanto no curso de Medicina quanto no de Enfermagem.
Este ano de 2009 teve avanços importantes também na Pós-Graduação da
FAMEMA. Atividades foram fundamentais para o início da implementação dos
cursos stricto sensu (mestrado e doutorado).
O Hospital das Clínicas, através de sua Unidade Materno Infantil, conquistou
o 3º lugar no Prêmio Melhores Hospitais, promovido pelo governo estadual junto aos
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, a unidade hospitalar criou o
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Projeto Coração de Criança para angariar fundos à construção de Centro de Cirurgia
Cardíaca Pediátrica.
Em espaço anexo ao HC foi iniciada a obra de implantação do Hospital de
Reabilitação da Rede Lucy Montoro, que vai ajudar na recuperação de deficientes.
O atendimento a uma região com 62 municípios e população estimada de
mais de um milhão de habitantes foi prestado pelo Hospital das Clínicas com
sucesso durante o ano. Foi implantado processo de referenciamento para reduzir a
carga no Pronto-Socorro e melhorar o atendimento a urgências e emergências.
O Hemocentro completou 15 anos em 2009. São procedimentos de
excelência em Hemoterapia e Hematologia para região de 2 milhões de pessoas.
No Ambulatório de Especialidades “Governador Mário Covas” a assistência a
especialidades foram prestadas a pacientes de diversas cidades. A Unidade de
Oftalmologia representa importante porta de entrada para pacientes com problemas
oftalmológicos e realiza cirurgias e procedimentos importantes na área.
Diversos projetos devem ser colocados em prática no ano de 2010 para
aprimorar ainda mais o ensino e a assistência nas unidades da FAMEMA. O Hospital
São Francisco, nova aquisição do Governo do Estado de São Paulo, vai entrar em
funcionamento no ano vindouro e será importante unidade de retaguarda.
2. ATENÇÃO À SAÚDE
Foram desenvolvidas diversas atividades/projetos na área assistencial.
Hospital das Clínicas – Unidade I

Fachada do Hospital

Cirurgia de Ortopedia
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- Implantação do sistema de classificação de risco na urgência/emergência,
agilizando o atendimento aos casos graves;
- Reforma da Ala “A”, com aumento de 18 leitos para os usuários do SUS;
- Término da obra do vestiário para os funcionários;
- Ampliação do horário de visitas nas unidades de internação, facilitando a
participação da família no processo de recuperação do paciente;
- Instalação dos dois aparelhos de tomografia visando ampliar em média 600
procedimentos/mês aos usuários do SUS;
- Implantação de grupo interdisciplinar, para atendimento do paciente crítico;
- Aquisição do prédio do Hospital São Francisco (HC-III), com o objetivo de ampliar a
oferta de leitos para usuários do SUS na média complexidade, 85 leitos;
- Participação no mutirão de mamografia, com média de 3.600/ano exames
realizados;
- Capacitação em doação de órgãos para 680 trabalhadores da saúde;
- Aumento do número de captação de órgãos e tecidos, visando ampliar o número
de transplantes;
- Manutenção do Programa de Humanização;
- Manutenção do Centro de Apoio aos Colaboradores, para dar apoio psicossocial
aos funcionários;
- Ampliação e readequação do sistema de informação para a Sistematização de
Assistência de Enfermagem (SAE);
- Implantação do sistema de triagem da síndrome gripal, adequando o atendimento
dos pacientes com gripe H1N1;
- Capacitação dos profissionais para o atendimento de pacientes com a gripe H1N1;
- Capacitação para utilização de dispositivo de segurança para punção venosa;
- Curso de curativo, para atualização sobre produtos industrializados;
- Treinamento dos profissionais para: manipulação de bomba de infusão;
manipulação de respirador mecânico Takaoka; punção e coleta de sangue; outros.

Hospital das Clínicas – Unidade II (Materno Infantil)
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UTI Pediátrica

Dança indiana na Semana da Criança Dodói

O Hospital Materno Infantil alcançou o 3º lugar no ranking dos 10 melhores
hospitais públicos do Estado de São Paulo, numa pesquisa feita junto aos usuários,
conduzida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Foram avaliados: o grau de
satisfação com o atendimento recebido pelos pacientes, a qualidade das
acomodações e outros itens.
Destaca-se a realização das seguintes atividades:
- Credenciamento da UTI Pediátrica junto ao Ministério da Saúde efetivado em
setembro de 2009. A unidade completou um ano de funcionamento em outubro de
2009 e tem uma capacidade planejada de 7 leitos;
- Reforma da enfermaria da Pediatria e da UTI Neonatal;
- Implantação do programa de centro de custo para avaliação da despesa individual
de cada recém-nascido;
- Implantação de indicadores de qualidade de Enfermagem;
- Separação dos postos de Enfermagem da Ginecologia e Obstetrícia para melhor
referência das pacientes, definição de centro de custo e organização do fluxo dos
funcionários;
- Implantação de sistema informatizado do Centro Obstétrico;
- Eventos com a comunidade na busca de recursos para a melhoria do cuidado às
crianças atendidas no HMI, pela equipe da Pediatria, através da Iniciativa Unificada
da Pediatria (IUPE), destacando-se: desfile de modas, festa da sobremesa, bingochá beneficente;
- Treinamento dos profissionais para: sedação e analgesia na UTI Pediátrica;
prevenção de incidentes com cateter venoso central em recém-nascidos; Dez
passos para o sucesso do aleitamento materno; outros;
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- Eventos em datas comemorativas, buscando confraternizar e reduzir o sofrimento
das crianças internadas e seus acompanhantes, tais como: festa Julina “Arraiá da
Pediatria”, Semana da Criança Dodói;
- Centro de Atenção Psicossocial a Usuários de Substâncias Psicoativas (CAPSad) Realiza atendimentos de: acolhimento; consultas iniciais (médicas, enfermagem,
psicologia, serviço social e terapia ocupacional); grupos terapêuticos com pacientes
(alcoolistas, tabagistas, usuários de drogas, casais); orientação familiar; diversas
atividades socioculturais; terapia ocupacional (jardinagem, artesanato, esporterecreativo); projeto “Sala de Leitura”; grupos de adolescentes de liberdade assistida,
de familiares de adolescentes, de cidadania e preservação ambiental, de
atualidades, de sentimentos e de leitura; clube de cinema; oficina cultural e de
culinária.
Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
Produção Ambulatorial
Tipo

Grupo de atendimento
CONSULTAS MÉDICAS

Atendimento
médico
eletivo

Outros
Profissionais

∆%

172.194

176.421

2,5%

1.755

1.383

-21,2%

101.285

101.821

0,5%

821

396

-51,8%

Subtotal

276.055

280.021

1,4%

CONSULTAS MÉDICAS

147.525

145.456

-1,4%

2.924

2.400

-17,9%

56.605

30.580

-46,0%

3.917

3.819

-2,5%

Subtotal

210.971

182.255

-13,6%

ATENDIMENTO BÁSICO

114.231

111.294

-2,6%

29.262

31.777

8,6%

143.493

143.071

-0,3%

630.519

605.347

-0,04

CIRURGIAS AMBULATORIAIS
PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGIA
PROCEDIMENTOS ORTOPEDIA

Atendimento
médico
Urgência e
Emergência

nov/08 a
out 09

2008

CIRURGIAS AMBULATORIAIS
PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGIA
PROCEDIMENTOS ORTOPEDIA

ATENDIMENTO PROF. DE NÍVEL
SUPERIOR
Subtotal

TOTAL AMBULATÓRIO

Produção de SADT
Tipo

Grupo de atendimento

nov/08 a
out 09

∆%

746.338

797.509

6,9%

EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS

5.549

6.299

13,5%

EXAMES CITOPATOLÓGICOS

8.129

9.736

19,8%

122.541

126.427

3,2%

3.198

4.961

55,1%

PATOLOGIA CLÍNICA
SADTs

2008

RADIODIAGNÓSTICO
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
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TOMOGRAFIA

6.582

7.401

12,4%

ULTRASSONOGRAFIA

16.958

18.909

11,5%

OUTRAS DIAGNOSES

23.375

23.787

1,8%

4.263

5.943

39,4%

116.088

121.856

5,0%

21.393

17.321

-19,0%

QUIMIOTERAPIA

4.207

4.356

3,5%

RADIOTERAPIA

37.624

64.099

70,4%

CINTILOGRAFIA

748

894

19,5%

1.342

1.346

0,3%

632

1.245

97,0%

1.118.967

1.208.604

8,0%

OUTRAS TERAPIAS ESPECIALIZADAS
HEMOTERAPIA
IDENT. DE DOADOR DE CÉLULASTRONCO

DENSIOMETRIA ÓSSEA
OPM AUDITIVAS
TOTAL SADTs

Fonte: Núcleo Técnico de Informações da FAMEMA / Sistema de Informação Hospitalar/Fatura SUS

Indicadores Hospitalares
Média
Permanência

Coeficiente
Mortalidade

88,0

5,3

4,0

1,0

44,0

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

2005

205

80,2

5,2

4,8

3,4

50,7

2006

205

80,4

5,0

5,0

3,4

48,2

2007

215

82,3

5,1

5,0

3,5

45,7

2008

222

82,5

5,0

4,9

3,3

56,0

2009

222

87,6

4,9

4,7

3,3

56,5

Ano

Leitos

1999

180

2000

Taxa
Ocupação

Taxa de
Mort. Inst.

Taxa
Cesárea

Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar

Movimento do Centro Cirúrgico por tipo de Cirurgia - 2008/2009
Caráter do
atendimento

Quantidade de Procedimentos
2008
Número
%

Taxa de

2009
Número
%

Incremento

Eletivo

4.612

74,4

4.658

73,5

1,0%

Urgência

1.534

24,8

1.605

25,3

4,6%

51

0,8

78

1,2

52,9%

6.197

-

6.341

-

2,3%

Emergência
Total realizado

Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar
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Atendimento Ambulatorial segundo Especialidades Nov/2008 a out/2009

Especialidade

Quant.

Clínica Cirúrgica

53.712

Clínica Médica

30.828

Ginecologia/ Obstetrícia

24.174

Oncologia

23.883

Pediatria

7.156

Total

Oftalm ologia
11,6%

Oncologia
11,5%
Pediatria
3,4%

9.376

Oftalmologia

Psiquiatria
Outros Prof. Nível Superior

Ginecologia/
Obstetrícia
Clínica
4,5%
Médica
14,9%

Profissional
Nível
Superior
15,3%

26.685
31.777
207.591

Clínica
Cirúrgica
25,9%

Psiquiatria
12,9%

Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar

Atendimento Ambulatorial por Procedência Nov/2008 a out/2009
DRS

Atendimento

Marília - sede
DRS IX – Marília
Outras
Total

116.376

Marília sede
56,1%

87.669
3.546
207.591

Outras
1,7%

DRS IX –
Marília
42,2%

Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar

Atendimento de Urgência/Emergência por Procedência Nov/2008 a out/2009
DRS origem
Marília - Sede
DRS IX - Marília
Outras
Total

Atendimento
117.662

DRS IX Marília
18,1%

Outras
1,2%

26.430
1.706
145.798

Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar

Marília Sede
80,7%
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Saídas Hospitalares por Procedência Nov/2008 a out/2009

DRS origem

Atendimento

Marília - Sede

8.579

DRS IX - Marília

5.452

DRS VI - Bauru
Outras

DRS IX Marília
38,1%

DRS VI Bauru
0,6%

Outras
1,3%

92
181
14.304

Total

Marília Sede
60,0%

Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar

Ambulatório de Especialidades “Governador Mário Covas”

Semana da Beleza da Mulher

As atividades realizadas no ano anterior foram mantidas, tendo sido
implementadas ações de melhoria no atendimento aos usuários e no processo de
trabalho da unidade.
Destacam-se as seguintes atividades:
- Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) no atendimento extra e intrahospitalar, visando à assistência integral para o seguimento do retorno dos
pacientes aos ambulatórios;
- Manutenção do Centro de Infusão Medicamentosa;
- Sistema de senha e de acolhimento adequado nas portarias;
- Manutenção preventiva no prédio em relação à pintura, iluminação, dedetização e
ar refrigerado;
8

- Educação permanente em serviço para os colaboradores: palestra de acolhimento
e ética profissional; procedimentos técnicos específicos dos setores;
O ambulatório de Otorrinolaringologia é referência para a colocação de
prótese auditiva, tendo sido atendidos casos do DRS de Presidente Prudente (39
casos) e de Araçatuba (37 casos).
Encontra-se em andamento projeto de modificação estrutural no prédio, tendo
como objetivo melhorar o espaço físico, dar agilidade ao atendimento e
operacionalizar o processo de trabalho.
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 transplante de córneas, aulas ministradas pelos
docentes e residentes e produção de trabalhos científicos. É considerado centro de
referência regional na área de Oftalmologia.
Os atendimentos realizados no período foram:

Atendimentos

Quantidade

Atendimento ambulatorial

24.901

Atendimento de urgência e emergência

21.287

Atendimento de nível médio

44.745

Captação de córnea

136

Transplante de córnea

46

Procedimentos cirúrgicos

2.204

Terapia em oftalmologia

49

Ultrassonografia
Diagnose em oftalmologia

1.105
112.681

As atividades de melhoria no período foram: aquisição de coleção 2009 livros
e DVDs do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Academia Americana de
Oftalmologia; aquisição de 02 tonômetros; troca de computadores; outras.
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Hemocentro

O Hemocentro comemorou 15 anos de atividades em 11/09/2009.
Teve a participação de seus funcionários em diversos eventos científicos e
capacitações, além de disponibilizar estágios.
Em outubro foi realizado treinamento para os responsáveis técnicos dos
serviços hemoterápicos da área de abrangência do Hemocentro da FAMEMA.

•

Laboratório de Genotipagem
Foi implantado com o desenvolvimento de protocolos de genotipagem

sanguínea para os sistemas Dombrock, Diego, Colton, Yt; validação e implantação
dos protocolos; genotipagem sanguínea de 300 doadores de sangue para os
Sistemas Dombrock, Diego, Colton, Yt.

•

Hemoterapia
A produção de 2009 foi de: 15.837 unidades de bolsas para fracionamento; 21

procedimentos de aférese; 1.791 unidades de filtração; 423 unidades de lavagem de
hemácias; outras.
As atividades de captação de doadores foram: 30 palestras, 14 campanhas
de mobilização e 45 coletas externas. Apresentou os seguintes resultados
qualitativos: 21,04% doadores de 1ª vez, 30,66% doadores esporádicos, 48,30%
doadores repetição, 16,68% doadores de reposição, 82,88% doações espontâneas.
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Foram realizados: Campanha de Inverno, para manter o estoque de sangue
neste período (resultado 1.500 doadores aptos); Projeto Doador do Futuro, visando
educar a população sobre a importância da doação de sangue espontânea.
- 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, com um total de
227.392 procedimentos imuno-hematológicos realizados, além dos serviços de
Hemoterapia conveniados ao Hemocentro da Instituição.
- Laboratório de Sorologia: realiza exames sorológicos de triagem em doadores de
sangue e no atendimento de SADTs externos e internos. A produção foi de 225.281
testes sorológicos.

•

Laboratório de Citometria de Fluxo
Realizou 194 procedimentos de imunofenotipagem, 391 mielogramas e 117

colorações citoquímicas.

•

Laboratório de Patologia Clínica
Com áreas destinadas aos setores de Bioquímica, Urinálise, Hematologia,

Coagulação, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Salas de Coletas de
Exames. São realizados exames de pacientes internados, ambulatórios, serviços de
urgência/emergência, da rede básica de Marília e de cidades pertencentes ao DRSIX – Marília. Foram realizados 798.651 exames, sendo:
Requisitante

Quantidade

Ambulatório da Instituição

338.660

Pacientes Internados

172.399

Rede Básica – Marília

215.087

Ambulatório Externo – DRS-IX

72.505

TOTAL

798.651

Participa do Controle de Qualidade Externo, Programa Nacional de Controle
de Qualidade (PNCQ), obtendo nas avaliações mensais o nível de excelente.
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•

Unidade de Quimioterapia
A unidade teve a seguinte produção: 2.267 consultas médicas (1.375 adulto e

892 infantil); 1.761 quimioterapias administradas (806 adulto e 955 infantil); 806
fornecimento de medicamentos/orientações para uso domiciliar (497 adulto e 309
infantil).
Dentre outras atividades realizadas, destaca-se a implantação da SAE nos
ambulatórios de onco-hematologia com: implantação de sistema informatizado;
criação de Manual de Orientações para Pacientes em Quimioterapia; elaboração de
fluxograma de atendimento em Parada Cardio-Respiratória (PCR); outros.

•

Laboratório de Genética
Foram realizados 233 exames citogenéticos, sendo: 86 exames de cariótipo

de sangue periférico, 139 exames de cariótipo de medula óssea e 8 exames de
cariótipo de abortamento espontâneo.

•

Laboratório de Microbiologia
O laboratório realizou 29.750 exames.
Destacam-se, ainda, as seguintes atividades: atualização e implementação

dos protocolos de técnicas de identificação e antibiograma de grupos bacterianos;
realização do controle de qualidade interno e externo; outras.

3. ATIVIDADES DE APOIO

3.1. Assessoria de Imprensa
As principais atividades desenvolvidas foram:
- Encaminhamento de notícias e comunicados da FAMEMA através dos e-mails da
comunidade interna;
- Atualização de cadastros de endereços eletrônicos em trabalho conjunto com o
NTI;
- Fornecimento de informações a serem inseridas pelo NTI no Pop Up do site da
Instituição;
- Publicação na seção: "Últimas Notícias", do site www.famema.br;
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- Afixação do Mural de Notícias em boletins semanais;
- Publicação do Boletim da Direção Geral;
- Produção de entrevistas, redação, revisão, fotos, edição, impressão e distribuição
do Jornal da FAMEMA;
- Publicação do Hemo em Ação, informativo do Hemocentro, em parceria com a
iniciativa privada;
- Envio de press-releases aos veículos de comunicação de Marília, da Região e da
Capital Paulista;
- Divulgação de boletins médicos para os casos de grande repercussão;
- Agendamento de entrevistas, bem como realização de entrevistas coletivas;
- Produção de matérias e de fotografias para a imprensa;
- Arquivamento das notícias publicadas sobre a Instituição através do "Clipping".
A produção da assessoria foi de: 1.442 publicações de matérias sobre a
Instituição em veículos impressos; 436 chamadas de capa em jornais; 274 matérias
publicadas em meios de comunicação on line; 321 matérias publicadas no site da
FAMEMA.
3.2. Assessoria Jurídica
As atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica nas ações da Fundação
Municipal de Ensino Superior de Marília foram:
- Pareceres Consultivos: 08 licitações, contratos e convênios; 08 processos
disciplinares; 30 servidores; 03 outros.
- Justificativas em Mandados de Segurança: 1
- Processos recebidos para exame e manifestação: 64
- Atendimentos (consultas verbais): 1200
- Participação em reuniões: 137
- Processos judiciais distribuídos em 2007: 18 (*)
- Processos judiciais em curso: 151 (*)
(*) esfera estadual, trabalhista e federal em nome da FMESM.
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3.3. Núcleo Técnico de Informações – NTI

O NTI está estruturado nas seguintes áreas: Suporte, Sistemas, Infra-estrutura,
Informação e Internet.
• Suporte - as principais atividades realizadas pela área foram:
- Capacitações em Introdução à Informática, Word e Excel para funcionários;
- Instalação e configuração de 140 novos microcomputadores, 40 impressoras laser,
20 leitores de código de barras, 4 impressoras de código de barras;
- Instalação e configuração em todas as estações de trabalho dos seguintes
softwares: controle de ativos de TI: CACIC – Configurador Automático e Coletor de
Informações Computacionais; suporte remoto UltraVNC; antivírus avast!;
- Manutenção preventiva e corretiva em micros, impressoras, monitores, scanners,
mouses, teclados;
- Suporte aos usuários em softwares aplicativos (Windows, Word, Excel, PowerPoint)
e de negócio (Sihosp, Siga, Rubi, Ronda, SBS).
• Internet - é responsável por manter os seguintes serviços: Email, Webmail,
Páginas Web, Firewall, Oracle IAS, entre outros. Abaixo as principais atividades
realizadas:
- Manutenção das contas e listas de e-mail dos usuários da FAMEMA e do HRA;
- Edição de conteúdos nos websites da FAMEMA e HRA, tais como: popups, editais
de licitação e processos seletivos, banners, links e publicações;
- Manutenção do sistema web de inscrições para o processo seletivo da Residência
Médica;
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- Instalação e configuração de servidor de aplicações Oracle IAS para
desenvolvimento do projeto do novo Sistema de Gestão Hospitalar – SGH;
- Análise e desenvolvimento de sistema web para agendamento de consultas
ambulatoriais no HRA;
- Capacitação dos estudantes da 1ª série de Medicina e Enfermagem para a
utilização dos recursos da Biblioteca;
- Instalação e configuração de servidor de impressão baseados no sistema
operacional Linux e o software CUPS.
• Infra-estrutura - é responsável por manter o Datacenter da Instituição e pela
interconexão de todos os componentes de TI, tais como: micros, impressoras,
servidores, switches e roteadores; seja através de cabos de par-trançado, fibras
ópticas ou ondas de rádio. Dentre as atividades realizadas estão:
- Instalação e configuração de novos pontos de rede;
- Realização de Backup – cópia de reserva – do banco de dados da Instituição e dos
arquivos dos usuários armazenados no servidor de arquivos;
- Interconexão, através de antenas de rádio, dos prédios da FAMEMA, CCI e
Hipertensão; HCII e Ambulatório de Ginecologia; e HCI e Pós-Graduação;
- Elaboração de descritivos técnicos e participação em processos de licitação e
compra de equipamentos de TI;
- Manutenção das contas de usuário para acesso aos servidores de arquivo e
impressão;
- Instalação e configuração de novos switches e roteadores na rede, visando à
ampliação e a melhoria do desempenho da mesma;
- Consultoria em sistemas de Telefonia da FAMEMA.

• Informação

-

é

responsável

pelo

fornecimento

de

informações

epidemiológicas e de produção hospitalar, através de pesquisas diretas às bases de
dados da Instituição e tabulação dos dados. As principais atividades realizadas
foram:
- Emissão de levantamentos de dados epidemiológicos e de produção hospitalar;
- Capacitação de docentes, estudantes e profissionais de saúde para utilização de
programas de estatísticas, tais como: Tabwin e Epi Info;
- Manutenção das tabelas de cruzamento e centros de custo;
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- Manutenção dos sistemas piloto: Prescrição Médica, Prescrição de Enfermagem,
Centro Cirúrgico, Controle de Folgas e Banco de Horas.
• Sistemas - é responsável pela análise e desenvolvimento de softwares de
negócio, e ainda, pelo suporte em 2º nível, destes mesmos softwares. Algumas
atividades realizadas pela área:
- Participação no projeto Mapa Docente: cadastro das atividades institucionais,
elaboração de interfaces e relatórios, apoio no preenchimento da programação;
- Desenvolvimento do projeto SGH – Sistema de Gestão Hospitalar, concluídas as
fases de Requisitos, Projeto (Design) e Implementação;
- Desenvolvimento do projeto de aquisição de software ERP – Enterprise Resource
Planning, concluídas as fases de Requisitos, Identificação de Fornecedores,
Solicitação de Propostas e Seleção do Software;
- Participação em diversos treinamentos: Formação de Analistas de Negócio, Oracle
Forms/Reports, Escrevendo Casos de Uso e PHP;
- Desenvolvimento da versão 2.0 do Sistema de Gestão de TI – SGTI, seguindo as
premissas da biblioteca ITIL para Gerenciamento de Incidentes e Solicitações de
Serviço;
- Manutenção do sistema SIGA: Programação, Avaliação, Ocorrência e Pessoa.
Consulta via web: Atividade, Frequência e Avaliação.
Controle de Chamados
Uma das metas do Plano Estratégico de TI do NTI, é implantar um Ponto
Único de Contato (SPOC – Single Point Of Contact). O objetivo é fornecer um canal
de comunicação padronizado entre o NTI e os usuários de seus serviços, tendo sido
tomadas as seguintes medidas: designação de um atendente para registrar as
chamadas; unificação de todos os ramais do NTI; definição de um protocolo de
atendimento.
Segue a evolução dos chamados registrados:
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MÊS/ANO

2008
NOV

Solicit.
Serviço
Incidentes

2009

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

27

34

39

98

207

191

157

197

149

165

187

289

106

96

103

119

249

185

177

174

191

182

193

183

133

130

142

217

456

376

334

371

340

347

380

472

A partir de 16 de setembro de 2009 para cada chamado concluído é
disparado um e-mail ao solicitante, através do qual ele pode avaliar o chamado.
Segue abaixo gráfico demonstrativo do nível de satisfação dos usuários:

Índice de qualidade dos serviços prestados
avaliado pelos usuários (desde 16/09/09)
Ruim

4

Regular

6

Boa

28

Ótima

63

Excelente

181

Dentre os 10 serviços mais solicitados ao NTI, estão: emitir levantamento de
dados; corrigir informações no banco de dados; editar conteúdo de website;
criar/alterar relatório; alterar campo; instalar e configurar sistema; inserir popup;
cadastrar usuário; imprimir documento; atualizar lista de e-mails.

Projeto SGH – Sistema de Gestão Hospitalar
A principal atividade realizada neste ano está sendo o projeto do novo
Sistema de Gestão Hospitalar que substituirá o atual Sihosp no início de 2010. O
objetivo deste projeto é desenvolver um sistema parametrizável e multi-empresa, de
forma que o mesmo sistema funcione tanto no Hospital das Clínicas de Marília
quanto no HRA. Abrange as seguintes áreas: Gestão de Pacientes, Gestão Clínica,
e Faturamento. Servido de base para o Prontuário Eletrônico do paciente – PEP
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através do registro de dados clínicos e assistenciais do paciente.

Os módulos

desenvolvidos no projeto são:

3.4. Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal e Institucional – NDPI
O NDPI tem como objetivo a capacitação de profissionais da área de Saúde.
Desenvolve diversas atividades em diferentes projetos, tais como: convênios entre o
Ministério da Saúde e o complexo FAMEMA para realização dos Programas de
Residência

Médica

em

Medicina

da

Família

e

Comunidade,

Residência

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade e Curso de Especialização em
Saúde da Família.
Disponibiliza espaço físico e suporte técnico e administrativo para a
realização de cursos de capacitação, com o objetivo de atualização dos profissionais
da FAMEMA.
São desenvolvidos, ainda, o curso de Especialização em Psicoterapias de
Orientação Psicanalítica e o Curso de Especialização em Ações Baseadas em
Evidências.
- Curso de Especialização em Saúde da Família: está em processo de liberação,
devendo ter início em breve. O curso prevê 70 vagas, com carga horária de 600
horas.
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- Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da Família: houve processo
seletivo em setembro de 2009, com início do curso no mês de outubro. Foram
convocados para matrícula 32 profissionais.
3.5. Acadêmica
BIBLIOTECA

•

Atendimento ao Usuário

- Treinamento de Usuários - foram capacitados 276 usuários, entre estudantes dos
cursos de graduação, aprimoramento multiprofissional e funcionários, para uso das
principais bibliotecas eletrônicas e bases de dados locais e remotas como: BIBLIV,
ARTIGO, LILACS, PUBMED, Biblioteca Eletrônica SciELO, Bibliotecas Virtuais em
Saúde e Biblioteca Cochrane e normalização de trabalho científico, segundo normas
da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- Comutação Bibliográfica - artigos científicos e teses existentes na Internet, no
acervo local e na rede BIREME (Bibliotecas no Brasil e Exterior). O serviço totalizou
1234 pedidos atendidos, com média mensal de 103 pedidos.
- Empréstimos - o movimento registrado foi de 33.670, com média mensal de 2.806
empréstimos, distribuídos em: 33.637 monografias, 23 slides e 10 fitas de
videocassete.
- Consultas - foram realizadas 97.261 consultas aos documentos do acervo, com
média mensal de 8.105, distribuídas em 59.776 monografias e 37.485 periódicos.
- Fotocópias - foram realizadas 298.438 cópias, com média mensal de 24.870
cópias.
- Impressão (Laser) - foram realizadas impressões de 13.705 folhas de artigos
científicos, com média mensal de 1.142 cópias.
- Divulgação - exposição quinzenal dos periódicos recebidos; divulgação de eventos,
residências médicas, concursos e outros.
- PALTEX - o movimento total de vendas foi de 391 itens, sendo 147 livros e 244
instrumentos clínicos.
- Normalização de Referências - auxílio na correção e elaboração das referências
para dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de congressos,
monografias, artigos científicos, projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos e
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trabalhos de conclusão do curso (TCC), totalizando 2.503 referências bibliográficas.
A média mensal foi de 209 referências.
- Levantamento Bibliográfico - não há registro numérico dessa atividade, uma vez
que as bases de dados estão disponíveis gratuitas na Internet e a partir do serviço
de capacitação em acesso à informação oferecido pela biblioteca aos usuários,
parte destes realizam buscas sem auxílio dos bibliotecários.
- Registro de Frequência - o total de ocorrências de entrada/saída foi de 133.342,
com média mensal de 11.112 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 2009,
totalizando 1.302 registros, distribuídos em: 314 títulos, num total de 429 exemplares
de monografias e folhetos; 1.288 periódicos (fascículos registrados); 9 CD-ROM; 5
DVDs.
• Produção de audiovisuais - 33 DVDs; 6 CDs; 2.222 fotos.

•

Aquisição de material bibliográfico e não bibliográfico

- Compra – foram utilizados recursos financeiros da FAMAR e do MS-PROMED
(INSTITUTO UNI-FAMEMA/OSCIP) para as seguintes aquisições:
Documento

Quantidade

Fonte Pagadora

Livro (títulos)

09

FAMAR

Folhetos (livros de
literatura infantil)
Periódicos Nacionais
(assinatura)

10
25 títulos

INSTITUTO UNIFAMEMA/OSCIP
INSTITUTO UNIFAMEMA/OSCIP

Valor (R$)
3.335,00
133,03
3.075,00

- Doações - foram incorporados ao acervo: 178 livros e 117 folhetos recebidos
através de doações; 130 títulos de periódicos nacionais e 7 títulos de periódicos
estrangeiros; 435 fascículos.
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LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL E DE SIMULAÇÃO

O Laboratório Morfofuncional e de Simulação caracteriza-se por um espaço
privilegiado

para

a

auto-aprendizagem,

construção

de

conhecimentos

e

desenvolvimento de recursos cognitivos, psicomotores e afetivos. Favorecem as
atividades individuais e o trabalho em grupo, proporcionando a socialização de
saberes, a colaboração recíproca e simulação de técnicas e procedimentos, aos
pares, voltados ao exame clínico, procedimentos médicos e de enfermagem.
Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se ainda aquelas vinculadas a:
Laboratório de Prática Profissional (LPP); tutorias; atividades pedagógicas das
disciplinas básicas e de especialidades; atividades didáticas das Ligas de
Estudantes; consultorias; apoio à comunidade com empréstimos de materiais
didáticos e visitas; trabalhos de iniciação científica; apoio para atividades
acadêmicas, de pós-graduação ou capacitação de funcionários; monitoria.
O acervo do laboratório é composto de: cortes anatômicos, RX e tomografias
computadorizadas, microscópios, livros, monografias, manequins, recursos áudiosvisuais, kits de exame físico, outros.
Houve ampliação do horário de funcionamento, possibilitando maior utilização
do espaço e dos recursos dos laboratórios.
NÚCLEO DE APOIO À COMUNIDADE – NUAC
O NUAC realiza um trabalho de articulação entre organizações comunitárias,
serviços locais de saúde e os cursos de graduação da FAMEMA. Desta forma,
contribui para uma reflexão sobre como fortalecer a integração social, reforçando a
construção ativa dos direitos de cidadania.
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As principais realizações em 2009 foram:
- Distribuição de cestas básicas, roupas e sapatos para a população carente;
- Parceria com o Colégio Criativo na montagem de peças teatrais, sendo que o
ingresso foi equivalente à doação de um quilo de alimento não perecível. Os
produtos arrecadados foram entregues a duas entidades: Lar da Criança e
Associação de Moradores da Nova Marília;
- Promoção de concurso de Miss e Mister Beleza Negra, em parceria com a Escola
Estadual José Alfredo de Almeida, no dia da Consciência Negra.
NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE – NUADI
Os atendimentos realizados referem-se à: psicoterapia de apoio, psicoterapia
breve, psicoterapia cognitivo comportamental, orientação e aconselhamento
psicológico; avaliação psiquiátrica e acompanhamento medicamentoso; contato de
orientação familiar; entrevistas com estudantes da 1ª série dos cursos de
Enfermagem e Medicina. No período foram realizados 1.053 atendimentos e 112
entrevistas.
Em outubro de 2008 foi retomado o Projeto Sintonia com os estudantes, onde
através de reuniões mensais são discutidos temas complexos que envolvem
aspectos científicos, espirituais e psíquicos, tais como a morte, o luto, a ética e a dor
dos que trabalham com a vida humana. O projeto conta com a participação do
NUADI, da Associação Paulista de Medicina – Regional Marília e de um frei da Igreja
Nossa Senhora de Fátima.
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO
O Núcleo de Avaliação é formado pelo Grupo de Avaliação e pelos Comitês
de Avaliação Cognitiva do Estudante e Avaliação da Prática Profissional do
Estudante. Este Núcleo também dá suporte à elaboração de relatórios e projetos
relacionados às inovações curriculares em curso ou desejados.
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. É composto por docentes dos cursos de Medicina e
Enfermagem e técnico-administrativos.
O Comitê de Avaliação Cognitiva do Estudante volta-se para a avaliação da
progressão do estudante no curso de graduação, sendo constituído por uma equipe
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de apoio à formulação de projetos e instrumentos para a verificação da
aprendizagem cognitiva.
O Comitê de Avaliação da Prática Profissional do Estudante tem como
propósito auxiliar as equipes de planejamento dos cursos de graduação e pósgraduação a organizar instrumentos de avaliação que tenham como objetivo avaliar
o desempenho individual dos estudantes.
Os produtos e resultados do trabalho realizado no ano 2009 resumem-se a
atividades de:
- Elaboração de material de avaliação;
- Análise de formatos de avaliação de unidades educacionais;
- Análise dos Exercícios de Avaliação Cognitiva (EACs) e dos Exercícios de
Avaliação da Prática Profissional (EAPPs);
- Análise estratégica do desenvolvimento curricular: relatório da pesquisa de
“Avaliação do resultado do processo de formação de Enfermeiros da FAMEMA”;
- publicação de artigos e participação em eventos.
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE – PDD
O PDD é uma das principais estratégias para o desenvolvimento curricular
permanente na FAMEMA, oferecendo suporte ao aprimoramento pedagógico e
pessoal que subsidiam a participação ativa e qualificada de docentes e professorescolaboradores no processo educacional. Constitui-se fundamentalmente a partir de 2
eixos: a Educação Continuada (EC) e a Educação Permanente (EP).
A EC se caracteriza pelo desenvolvimento de módulos pré-programados,
visando à inserção em novos cenários educacionais e/ou o aprofundamento de
conhecimentos em temas específicos. Foram realizados em 2009: 03 módulos
temáticos, com 38 participantes e 05 instrutores; 03 oficinas temáticas com 16
participantes e 02 instrutores.
A EP é desenvolvida semanalmente em grupos interdisciplinares, compostos
por 6 a 18 participantes, segundo a especificidade de atuação nos diferentes
cenários de ensino-aprendizagem dos cursos de Enfermagem e Medicina.
Nos grupos de EP, a reflexão sobre o processo de trabalho que constitui a
prática educacional junto aos estudantes é o elemento disparador para a busca de
conhecimentos, o desenvolvimento de atitudes, habilidades e os avanços requeridos
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para o constante aprimoramento desta prática e do currículo. Em 2009 contou com
29 grupos, totalizando 222 participantes e 29 facilitadores.
Outro eixo do PDD é desenvolvido pelo Núcleo de Apoio aos Processos
Grupais (NAPG), com 13 participantes, em 2 grupos de aprofundamento de
conhecimentos nesta área.
Nos dias 21 e 22 de maio aconteceu o Fórum Institucional: “FAMEMA –
gestão participativa em educação e saúde”, tendo por objetivo discutir a missão,
visão e os valores institucionais. Contou com 435 participantes.
Foi criada em 2009 a página do PDD no site da FAMEMA.
3.6. Atenção à Saúde
NÚCLEO DE ACOLHIMENTO
As principais atividades desenvolvidas foram:
- Organização e realização de: campanha do Dia Nacional Contra o Tabagismo;
semana comemorativa ao Dia Internacional da Mulher; campanha do Laço Branco:
Homens pela Não-Violência contra a Mulher; festa Natalina e Julina no ambulatório
de Pediatria; Semana Mundial de Aleitamento Materno; atividade no Dia do Cuidador
da doença de Alzheimer; mutirões de mamografia em novembro de 2008 (realizados
1.292 mamografias e 41 exames de ultrasson) e em maio de 2009 (realizados 1.426
mamografias e 33 exames de ultrasson), em parceria com a SES;
- Capacitação de colaboradores: Curso de Acolhimento 2008; treinamento para
atendimento dos pacientes com suspeita da síndrome gripal – Influenza A – H1N1;
treinamento no Protocolo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência;
- Implantação de: Sistema REGNET; reestruturação dos atendimentos de
urgência/emergência com classificação de risco;
- Realização dos Programas: “Posso Ajudar?”; Atendimento Social; Gravidez de Alto
Risco; Atendimento às mães na sala de aleitamento materno; Humanizando UTI
Pediátrica;
- Gerenciamento de: demandas de consultas, exames e internações eletivas
provenientes do HRA; agendas de consultas e exames; vagas oferecidas para a
Secretaria Municipal de Saúde; Sistema de Informação das Alterações de
Atendimento Programado; Sistema de Controle de Pacientes dependentes de
Insulina; Encaixe Programado no Sistema Hospitalar; Cartão Nacional de Saúde –
CNS; Processos do LME e do Sistema de Controle dos Processos de LME; Serviço
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de Acidente de Trabalho através das Comunicações de Acidente de Trabalho (foram
recebidas 893 e enviadas 909); Leitos Eletivos;
- Participação em: Grupo de Humanização Hospitalar; Rede Mulher de Marília.
A tabela abaixo apresenta a avaliação do atendimento dos serviços de
saúde da FAMEMA:

Tipo

Ambulatório

SADT

Urgência e
Emergência

Internação

Ótimo

Item Avaliado

Bom

Regular

Ruim

Total

Enfermagem

257

51,1%

129

25,6%

66

13,1%

51

10,1%

503

Médico

323

61,2%

90

17,0%

46

8,7%

69

13,1%

528

Portaria

190

37,9%

124

24,8%

105

21,0%

82

16,4%

501

Recepção

281

51,7%

122

22,5%

71

13,1%

69

12,7%

543

Subtotal

1.051

50,7%

465

22,4%

288

13,9%

271

13,1%

2.075

Enfermagem

72

55,4%

25

19,2%

23

17,7%

10

7,7%

130

Médico

67

56,3%

30

25,2%

11

9,2%

11

9,2%

119

Portaria

67

52,3%

36

28,1%

13

10,2%

12

9,4%

128

Recepção

69

51,1%

32

23,7%

15

11,1%

19

14,1%

135

Subtotal

275

53,7%

123

24,0%

62

12,1%

52

10,2%

512

Enfermagem

40

37,7%

33

31,1%

21

19,8%

12

11,3%

106

Médico

42

40,8%

20

19,4%

22

21,4%

19

18,4%

103

Portaria

47

44,3%

31

29,2%

14

13,2%

14

13,2%

106

Recepção

44

40,4%

27

24,8%

19

17,4%

19

17,4%

109

Subtotal

173

40,8%

111

26,2%

76

17,9%

64

15,1%

424

Enfermagem

19

40,4%

18

38,3%

4

8,5%

6

12,8%

47

Médico

29

59,2%

8

16,3%

3

6,1%

9

18,4%

49

Portaria

22

51,2%

12

27,9%

4

9,3%

5

11,6%
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Recepção

26

53,1%

13

26,5%

5

10,2%

5

10,2%

49

Subtotal

96

51,1%

51

27,1%

16

8,5%

25

13,3%

188

1.595

49,9%

750

23,4%

442

13,8%

412

12,9%

3.199

Total de itens avaliados

As principais atividades do Serviço Social foram: 5.019 altas; 2.675
transferências; 624 atestados; 172 atendimentos de avaliação com classificação de
risco; 7.296 atendimentos de pacientes e acompanhantes da unidade de urgência;
262 atendimentos de casos novos para realização de tratamento radioterápico; 125
entrevistas

pacientes da

Radioterapia; 135 autorizações

de

cirurgias;

40

encaminhamentos para albergue; 1.591 contatos institucionais; 206 contatos com o
Conselho Tutelar; 45 contatos com o Conselho do Idoso; 5.545 convocações de
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famílias; 1.505 convocações de pacientes; 1.563 emissões de declaração de
comparecimento; 2.253 discussões de casos; 2.602 evoluções em prontuário; 5.362
emissões de Fichas de Atendimento Ambulatorial (FAA); 4.726 orientações
(encaminhamentos externos; emissão da Declaração de Óbito; aleitamento materno;
benefícios previdenciários; pacientes internados e familiares; retirada do passe
saúde); 1.403 relatórios para Diretoria; 661 relatórios sociais; 60 emissões e
orientações de relatórios médicos; 628 avaliações para prótese; 1.603 visitas ao
leito; 6 visitas domiciliares; 68 visitas religiosas; 137 fornecimentos de refeições; 33
atendimentos de vítimas de violência sexual e física; 1.145 solicitações de transporte
administrativo e 21.834 solicitações de transporte social.
PSICOLOGIA HOSPITALAR
O serviço realizou 1.411 atendimentos no HC-II, assim distribuídos:
Área

Quantidade

Pediatria – enfermaria

369

Ambulatórios de Pediatria

206

UTI Neonatal

214

UTI Pediátrica

23

Ginecologia – enfermaria

168

Maternidade – enfermaria

299

Ambulatório de Oncoginecologia

48

Ambulatório Gravidez Alto Risco

43

Posto 8 (convênios e particulares)

21

Pronto-Socorro

20

Fonte: NTI / SIHOSP

No HC-I realizou 1.012 atendimentos, sendo:
Área

Quantidade

Clínica Médica e Clínica Cirúrgica

627

Hematologia

289

UTI

87

Obesidade Mórbida

9

Fonte: NTI / SIHOSP
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A quantidade de atendimentos ambulatoriais realizados foi de: 1.092 na
Oncoclínica; 437 de Obesidade Mórbida e 883 no Hemocentro.
SERVIÇO DE FARMÁCIA HOSPITALAR
A unidade do HC-I desenvolveu as seguintes atividades:
Atividade

Quant. Média
Mensal

Total no ano

Prescrições médicas atendidas

8.700

104.400

Requisições de consumo hospitalar

3.200

38.400

2.212 frascos

26.544 frascos

0,41

5

Fornecimento de hormônio de crescimento
Atendimento a pacientes portadores de malária
Atendimento a pacientes portadores de H1N1

1256 pacientes (24/06 a 09/10/09)

A unidade HC-II teve a seguinte produção:
Atividade

Quant. Média
Mensal

Total no ano

3.600

43.200

Requisições de consumo hospitalar

840

10.080

Formulações de nutrição parenteral pediátricas

120

1.440

130

1.560

60

720

Prescrições médicas atendidas

Fornecimento de medicamentos a pacientes com
HIV/AIDS
Fornecimento de medicamentos e insumos a
pacientes com Diabetes Tipo 1

Dentre as atividades desenvolvidas, na busca de qualificação e inovação
destacam-se:
- Transferência da manipulação de nutrição parenteral infantil da Farmácia
Hospitalar do HCI para o HMI, significando um aumento no número de RN/crianças
atendidas de 720 para 1.560/ano. Houve reformulação na técnica de manipulação,
com adequações à legislação vigente e as boas práticas de manipulação;
- Transferência da Central de Reagentes da Farmácia do HC-I para o Hemocentro;
- Normatização da aquisição de medicamentos não padronizados.
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
Foram realizados os seguintes procedimentos:
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Pacientes
atendidos

Média/mês
pacientes
atendidos

Procedimentos
terapêuticos

Média/mês
procedimentos
terapêuticos

Leito HC II

1.004

83,66

9.218

768,16

Leito HC I

1.916

159,66

15.749

1.312,41

Plantões HC-I e HC-II

4.823

401,91

-

-

Ambulat. Hemocentro
Ambulat. Ortopedia e
Traumatologia
Ambulatório Cirurgia
Bariátrica

76

6,33

7.212

601,00

169

14,08

-

-

199

16,58

207

17,25

Área requisitante

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – UAN
As principais atividades desenvolvidas pela unidade foram:
- Refeições servidas: 127.113 dietas gerais, 154.408 dietas especiais, 30.877 dietas
pediátricas, 68.914 dietas enterais, 252.553 refeições para funcionários, 114.940
refeições para acompanhantes, 55.484 mamadeiras, 41.100/ano lanches no
Hemocentro, 1.991/ano atendimentos ambulatoriais, 332/ano orientações de alta,
2.359/ano avaliações nutricionais;
- Solicitações de aulas e cursos, no total de 13 (98% Instituição e 2% externas);
- Atualização dos manuais: Dietas Hospitalares da Unidade de Alimentação e
Nutrição do Hospital das Clínicas; Boas Práticas de Fórmulas Lácteas Enterais e
Manipulação de Leite Humano;
- Educação continuada sobre lactário envolvendo a Enfermagem;
- Capacitação técnica para os funcionários, com os seguintes temas: qualidade em
UAN, atendimento ao cliente, segurança alimentar;
- Oficina sobre “Alimentação no Primeiro Ano de Vida” ministrada aos residentes de
Pediatria;
- Participação em diversos grupos de trabalho, tais como: Liga de Pesquisa em
Hipertensão; equipes multiprofissionais de cirurgia bariátrica e de transplante de
fígado; Comissão “Iniciativa Hospital Amigo da Criança”.
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS
A produção do serviço no período está descrita na tabela abaixo:
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Indicadores

Média mensal

Total Anual

Roupas processadas (quilo)

58.395

700.736

Roupas consertadas (peças)

1.828

21.939

Roupas confeccionadas (peças)

443

5.316

Roupas baixa (peças)

454

5.458

1.001

12.022

1.370 litros

16.441 litros

R$ 9.158,97

R$ 109.907,75

Entrada de roupas novas (peças)
Consumo de produtos químicos

O quilo da roupa lavada, em média, foi de R$ 0,18 e a taxa de retorno girou
em torno de 2,5%.
As principais atividades realizadas foram:
- Capacitação dos funcionários da área suja para coletar e processar de maneira
adequada as roupas dos pacientes suspeitos e confirmados da gripe H1N1;
- Implantação do uniforme (kit verde) na Ala C, Ala B, PS e unidade de isolamento
no HMI devido ao contato dos funcionários com os pacientes internados com gripe
H1N1;
- Implantação do uniforme (kit verde) da UTI Pediátrica e da ALA MI (Moléstias
Infecciosas) preconizado pela NR – 32;
- Mudança do local do setor de costura, melhorando a área física.
SERVIÇO DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE – SPP
O SPP tem por atribuição a disponibilização, organização, controle e arquivo
dos prontuários dos pacientes.
Em 2009 foram cadastrados 20.933 novos pacientes, com movimentação
diária de 5.617 processos de trabalho/dia.
As atividades de inovação realizadas no período foram:
- Conclusão da unificação dos prontuários de pacientes atendidos na Unidade de
Radioterapia;
- Transferência do acervo de prontuário das Unidades de Oncologia – Adulto e
Radioterapia para a Unidade II, tendo sido protocolado em sistema informatizado.
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FATURAMENTO
É responsável pela totalização e cobrança das atividades desenvolvidas na
área assistencial da Instituição pelo SUS e dos atendimentos particulares e
convênios.
Fontes geradoras de receita (valores faturados):
Origem
Mutirão de mamografia

Valor Anual

%

123.863,60

0,22

DRS II – Araçatuba – Ressonância Magnética

92.450,00

0,17

DRS XI – Presidente Prudente – Ressonância Magnética

60.737,50

0,11

51.699.616,35

93,48

3.326.123,70

6,01

Convênio SUS
Convênios e Particulares
Total

55.302.791,15

A Instituição vem gradativamente efetivando o seu papel como referência
terciária perante o Sistema SUS, como demonstrado no gráfico abaixo:

O faturamento institucional relativo aos atendimentos particulares e de
convênios no período representou um aumento de 12,37% no valor faturado/receita
em relação ao ano anterior.
A área de Oncologia foi um dos responsáveis pelo aumento da produção que,
com a aquisição de novos equipamentos já duplicou o número de atendimentos a
partir de julho/2009 e deve continuar ampliando a sua capacidade operacional
consideravelmente nos próximos meses.
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Convênios
Unidade

Clínico Cirúrgico
e Hemocentro
Materno Infantil
e Ambulatório de
Oftalmologia
Total

Valor
Faturado

Particulares

Percentual

Valor
Faturado

Total das Receitas

Percentual

Valor

Percentual

1.962.974,59

80,42%

730.801,96

82,55%

2.693.776,55

80,99%

477.821,34

19,58%

154.525,81

17,45%

632.347,15

19,01%

2.440.795,93

73,38%

885.327,77

26,62%

3.326.123,70

100,00%

As atividades de capacitação da equipe foram mantidas, bem como a
disponibilização de dados da produção às diversas áreas da Instituição.
Houve a participação junto ao DRS-IX–Marília da avaliação do plano
operativo e a pactuação das metas qualitativas e quantitativas da Instituição.
SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – SCIH
O SCIH é responsável pelas atividades de vigilância epidemiológica e controle
das infecções hospitalares, através da busca ativa em todos os pacientes internados
e submetidos a procedimentos de risco, tais como: sondagem vesical de demora
(SVD), cateter venoso central (CVC), ventilação mecânica (VM) e cirurgias, e
também todas as infecções de pacientes internados nas UTIs pediátrica, adulto e
neonatal.
As principais atividades realizadas em 2009 foram:
- Controle de antimicrobianos de uso restrito e de profilaxia cirúrgica;
- Prevenção e controle com orientações e supervisão das medidas estabelecidas
pelo SCIH em conjunto com as equipes de saúde;
- Seguimento das feridas de pacientes internados;
- Participação junto aos grupos: PRÓ-CATH (Grupo Multidisciplinar para Prevenção
e Controle de Infecção Relacionada a Cateter); PREV-BIO (Grupo Multidisciplinar
para a Prevenção e Controle dos Acidentes Biológicos); PAI (Programa de
Assistência Integrada); PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde);
- Participação nas seguintes comissões: CEME (Comissão de Especificação e
Padronização de Materiais e Equipamentos); Óbito; Farmacologia;
- Participação no Grupo de Orientação e Cuidados da Síndrome Gripal: grupo
multidisciplinar constituído com o objetivo de atuar de forma rápida e integrada na
Pandemia da Gripe A (H1N1). Foram desenvolvidos treinamentos, com atualização
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semanal, para os colaboradores dos serviços de urgência e emergência do HC-I e
HC-II, serviços de apoio e das unidades de internação.
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – NVE
O NVE 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.
Além das notificações são realizadas outras atividades, tais como: orientação
de condutas para profilaxia do tétano, raiva e imumobiológicos especiais; controle de
estoque e temperatura dos imunobiológicos; estágio eletivo de Enfermagem e
Medicina.
Abaixo seguem as tabelas que quantificam a produção da área, no período de
novembro/08 à outubro/2009:

Atividades

N.º

N.º de FAAs identificadas como DNC

12.067

N.º de notificações

8.687

N.º de prontuários analisados

1.234

Fonte: Faturamento, 2008 / 2009.
NVE – HC.

N.º de doses de vacinas e soros aplicados.
Vacinas e soros

N.º

Hepatite B

1.278

Dupla adulto

1.397

Dupla viral

71

Vacina anti rábica

397

Soro anti rábico

224

Soro anti tetânico

09

Soro anti escorpiônico

03

32

Soro anti crotálico

04

Soro anti elapídico

01

Soro anti aracnídico

01

Imunoglobulina para Hepatite B

06

Imunoglobulina Varicela

02

Vacina contra Varicela

53

Vacina contra Influenza

545

Vacina pneumococo 23

03

Fonte: Boletim mensal de vacinas e soros.

N.º e percentual de patologias notificadas pelo NVE – HC.
Patologias

N.º

%

AIDS

30

0,3

Tuberculose

49

0,6

Meningite

35

0,4

2.682

30,6

Intoxicação exógena

450

5,2

Intoxicação alimentar

73

0,8

Ac. Peçonhento

133

1,5

Hepatite

54

0,6

DST

188

2,2

Acid. c/animais (risco raiva)

649

7,5

Malária

12

0,1

Leishmaniose Visceral

18

0,2

Leishmaniose C. Mucosa

3

0,04

Leptospirose

5

0,07

Febre Maculosa

3

0,04

MH

1

0,01

Complicação vacinal

6

0,07

Acidentes biológicos

295

3,4

Acidentes de trabalho

1.573

18,2

H1N1

1.292

15,0

Dengue

21

0,2

Coqueluche

4

0,06

Varicela

50

0,6

Conjuntivite

33

Paralisia Flácida

3

0,04

206

2,4

Diarréia

820

9,4

Outras

32

0,4

8.687

100

Violência doméstica, sexual e
interpessoal

Total

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

Em julho de 2009 iniciou-se a notificação de uma nova gripe, a H1N1 que
tornou-se pandêmica. Para o seu acompanhamento e notificação rápida dos casos
foi instaurado plantão à distância para atender adequadamente esta demanda e
cumprir o protocolo estabelecido pela SES.
Foram realizados vários treinamentos para os profissionais de saúde pelo
NVE em parceria com o SCIH, a fim de promover um bom atendimento, diagnóstico
adequado e tratamento rápido a pacientes vítimas da nova pandemia. Entre os
pacientes notificados na tabela acima 8 foram a óbito. Deste total de óbitos 3
ocorreram entre gestantes. Uma delas teve um natimorto e os outros 2 bebês
tiveram alta sem intercorrências. O número de casos começou a declinar em outubro
sendo que o maior número de casos no serviço ocorreu entre agosto e setembro.
Foi adquirida uma geladeira para a conservação de imunobiológicos
especiais, em decorrência da necessidade de aumentar estoque.
3.7. Administração Geral
DIVISÃO DE FINANÇAS
As

principais

atividades

realizadas

compreenderam:

elaboração

e

acompanhamento do Orçamento Anual; análise de Balancetes mensais e de
Balanço Anual; apresentação bimestral do Resultado Econômico ao Conselho de
Curadores; participação na decisão de prioridades de desembolso financeiro.
Contas a Pagar
Efetua o controle do sistema de contas a pagar da Instituição e a
movimentação de contas, tendo desenvolvido atividades de: realização de
pagamentos programados e solicitados; conferência e classificação de documentos
para pagamento; conferência de documentos e notas fiscais de prestação de
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serviços e classificação para digitação no sistema de “contas a pagar”; controle da
retenção dos tributos para recolhimento e pagamento, outras.
Contabilidade
As principais atividades realizadas foram: coleta e produção de informações
dos diversos setores da Instituição; cálculo das depreciações e amortizações;
transformação de informações primárias em informações contábeis; elaboração de
relatórios contábeis; prestações de contas de verbas específicas através de
convênios; relatórios para a Receita Federal e o Tribunal de Contas; prestação de
contas das atividades ao Ministério Público, inclusive no SICAP.
Contas a Receber
Controla o caixa para recebimento de particulares e taxas diversas
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS – DRH

•

Administração de Pessoal

- Controle de Pessoal – Realizou as seguintes atividades: cálculo de férias; 02
admissões; 54 demissões; folha de pagamento; recolhimento de tributos; relatório
dos reflexos da folha de pagamento à Prodesp, via rede Notes; relatório nominal de
controle dos cartões de ponto; melhorias no processo de recebimento e envio do
arquivo de empréstimo bancário – Nossa Caixa; integração do sistema de
Afastamento para o sistema Ronda; unificação da folha complementar das chefias;
aprimoramento de: lista de presença, relatório de plantão, layout de etiqueta de
férias, relatório de horas extras; melhoria no cálculo do adicional noturno;
participação em curso de aprimoramento - EAD Rubi Windows Básico;
- Setor de Benefícios – Foram entregues 252.141 tickets de vale alimentação,
40.473 vales transportes intermunicipais e 167.280 vales transporte circula fácil;
- Centro de Convivência Infantil – Prestação de serviço a 100 crianças na faixa
etária de 0 a 5 anos e 11 meses, com o objetivo de desenvolver todas as suas
potencialidades (físicas, sociais e cognitivas). Foram promovidas diversas atividades
recreativas, pedagógicas e sociais. Como inovação destaca-se: aquisição de livros,
materiais pedagógicos, CDs, DVDs, outros; construção de canteiro para que as
crianças trabalhem com horta e plantio de flores; fixação de piscina; troca de
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colchões dos quartos das crianças; excursão com as crianças para a feira do livro no
Colégio Cristo Rei de Marília;
- Serviço de Engenharia e Segurança da Medicina do Trabalho – SESMT – Foram
realizados: 1143 exames periódicos; recebimento de 3906 atestados médicos; 546
consultas médicas; 4942 consultas de enfermagem; 357 encaminhamentos para
ambulatórios de especialidades; 409 retornos ao trabalho; 50 exames médicos
demissionais;
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exames

médicos

admissionais;

encaminhamento de 142 acidentes de trabalho;

807

vacinas;

registro

e

participação em reuniões das

Comissões Interna de Prevenção de Acidentes (CIPAs) e 03 treinamentos para seus
componentes; disponibilização e controle de Equipamento de Proteção Individual
(EPI); 10 palestras sobre Segurança e Medicina do Trabalho; outros. Foram
implementados, ainda, em 2009: implantação da Ficha de Inspeção de Segurança;
cronograma de exames periódicos de funcionários do Hemocentro; discussão de
plano de ação e medida de prevenção para cada acidente de trabalho; mapeamento
institucional por área, de acordo com o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA).
•

Desenvolvimento de Pessoal

- Seleção de Pessoal – Foram realizados: 37 entrevistas de desligamentos de
servidores; atualização de 01 relatório de turnover de pessoal;
- Cargos e Salários – Atualizadas 152 descrições de cargos; descritos 150 perfis de
competência; atualizados 13 quadros de pessoal; descritas 132 atividades no
formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário;
- Capacitação de Pessoal –

Manutenção do Programa de Ginástica Laboral;

participação no grupo de familiares dos cuidadores de pacientes com doença de
Alzheimer; criação de esquetes teatrais para abertura de eventos. Foram realizadas
diversas capacitações, com desenvolvimento e coordenação das chefias e
responsáveis pelos serviços, conforme tabela abaixo:
Atividade

C.H.

Part.

Atendimento no setor de Arquivo

1,30h

11

Auditoria interna - encerramento

1h

51

Aula: mt-probmp e procalcitonina

2h

41

Capacitação de enfermeiros exame físico e anamnese

24h

10

Capacitação sobre intervenções de enfermagem - cateteres venosos PICC

2h

23

1,30h

47

Capacitação: aula deployment colleague - novo software
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Capacitação: dez passos para o sucesso do aleitamento materno

1h

7

Capacitação: normas da ABNT

2h

29

Capacitação: nutrição parenteral

80h

4

Capacitação: precauções e isolamentos

1h

12

Capacitação: protocolo atendimento a pacientes vítimas violência sexual

3h

10

Checagem do torpedo de oxigênio

1h

6

Como resolver casos complexos rotina Imunohemato

8h

120

Consulta de Enfermagem (SAE)

2h

3

Doação e captação de órgãos e tecidos

4h

143

Escolha do acesso venoso

1h

6

1,30h

11

Estudo Sistematização da Assistência de Enfermagem

1h

4

Fórum 2009: Gestão participativa em educação e saúde

12h

270

II Semana da Enfermagem HMI - enferm., ambiência e humaniz., cuidado

12h

24

Implantação planilha SECGH

1h

16

Estudo do diagnóstico de Enfermagem

Indicador de Qualidade: digitação - alteração dos resultados e dados;
hematologia - estudo causas dos retestes; hemocentro e laboratório patologia
clínica; coleta HC maio/junho; coleta HMI maio/junho; Procedimento realizado x

6,30h

42

transfusões realizadas
Indicador: comparecimento de doadores convocados; reações adversas doador;

3h

105

Integração escala folga do Sistema Access para ronda

1h

4

Interpretação hemograma automatizado e pré-analítico hemostasia

4h

50

Lista de convocação de doadores

1h

13

Mamc 001 - manual de coleta de materiais-urocultura (rev. 00)

15h

1

Mamc 002 - manual de coleta materiais-secreção vaginal (rev. 00)

15h

1

Manual 1: orientação hemoglobinopatias bomba infusão contínua (rev. 00)

2h

9

Manual 19: orientação de exames determinação proteína C (rev. 01)

1h

4

Manual 2: orientação coagulopatia auto aplicação hemoderivado (rev. 00)

2h

9

Manual 21: manual pedagógico (rev. 00)

1h

20

Manual 23: tratamento doenças oncohematológicas infantis (rev. 01)

1h

1

Manual 28: orientação de exames determinação da antitrombina III

1h

4

Manual 29: orientação exame determ. antígeno fator uon willebrand

1h

4

Manual 3: orientação para reações transfusionais (rev. 00)

2h

19

Manual 30: orientação exame determinação anticoagulante lupico (rev. 00)

1h

4

Manual 4: indicações cuidado transfusões hemocomp. hemoderivado

1h

1

Manual 5 - limpeza dos equipamentos (rev. 03)

1h

95

Manual 5: manual para limpeza de equipamentos (rev. 02)

1,30h

26

Manual 8: orientações de exames da Bioquímica (rev. 02)

1h

15

volume sangue total

37

Manual de orientação ao triador (rev. 00 e rev. 01)

2h

29

9h

18

Manual limpeza de equipamentos (rev. 02)

1h

5

Manual para operação sistema banco de sangue

1h

2

2,30h

190

1h

42

1,30h

10

Palestra: auto-estima

2h

24

Palestra: dependência química

2h

134

Palestra: desenvolvimento criança e atividade

2h

18

Palestra: diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial

1h

42

1,30h

133

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

1h

4

Planilha de dados para indicador recepção Pat. Clínica - urocultura

1h

1

1296h

6316

Registro planilha de rastreabilidade de lotes

1h

12

Relatório boas práticas em microbiologia atualizações CLSI 2009

1h

5

Reuniões técnicas - Hemocentro e Recursos Humanos ISO 9001

813h

3844

RNC 060 e 054 instrução sobre preenchimento para coleta

1h

3

RNC 086/09 motivação e humanização ambiente trabalho

1,30h

12

1h

8

0,4h

1

Sac 028/09 preenchimento incorreto relatórios ocorrência

3h

9

Sac 052/2008 – rastreab. lote - xilose, sacarose, xilox e materiais diversos

1h

7

Sac 070/2008 - pocp 001 (rev. 02) coleta punção venosa e arterial

1h

7

Sac 081/08 - solicitação de ação corretiva

1h

5

Sap 001/09 - descrição cargo e perfil de competências

1h

5

Sap 047/08 - solicitação de ação corretiva

1h

6

0,30h

2

Sap 064/08 - indicadores montagem da piq com analise critica

1h

27

Sipoc I - Gestão da administração (rev. 02)

2h

232

Sipoc II - Gestão da qualidade (rev. 03)

3h

240

Sipoc III - Recursos Humanos (rev. 00)

2,15h

178

Sipoc IV - Gestão de materiais (rev. 01)

2,20h

132

2h

12

2,15h

113

2h

85

Manual de orientação de exames: manual 09 (rev.01); citometria de fluxo (rev.
00); colorações citoquímicas (rev. 00); imunofenotipagem para classif. (rev. 00);
imunofenotipagem determ. subpopul.; mielogramas / imprints (rev. 00); urinálise

Normas básicas de biossegurança (rev. 01)
Oficina: boas práticas na manipulação do leite humano
Palestra sobre tabagismo

Palestra: segurança no trabalho

Procedimento operacional - Hemocentro e Recursos Humanos ISO 9001

RNC 215/08 - exames urgência para pendentes sem liberação resultados
RNC Procedimento operacional de curva glicêmica GTT (rev. 00)

Sap 050/2008 - solicitação de ação corretiva

Sipoc IX - Sorologia e Imunohematologia (rev. 00)
Sipoc V - Gestão de competências (rev. 01)
Sipoc V - Gestão de competências (rev. 02 e rev. 03)

38

Sipoc VI - Gestão de equipamentos (rev. 01 e rev. 02)

2h

24

Sipoc VII - Captação e atendimento ao doador apto e inapto (rev. 00)

2h

15

Sipoc VIII – Process. do sangue e controle de qualidade (rev. 00 e rev. 01)

3h

19

Sipoc X – Assist. ao Cliente (pac. Ag. Transfusional) (rev. 02, 03 e 04)

3h

75

Sipoc X - Assistência ao cliente (rev. 02)

1h

1

Sipoc XI - Recepção, coleta e triagem (rev. 01)

2h

79

Sipoc XII - Exames laboratoriais e liberação de resultados (rev. 01)

2h

80

Sistema vetor (medicina)

2h

3

Tecq 001 - controle de volumes de hemocomponentes (rev. 00)

2h

4

Tecq 002 - determinação de micro-hematócrito (rev. 00)

2h

5

Tecq 003 - contagem de plaquetas em câmara de neubawer (rev. 00)

2h

5

Tecq 004 - contagem de leucócitos em câmara neubauer (rev. 00)

2h

5

Tecq 005 - contagem de hemácias câmara nageotte (rev. 00)

2h

5

Tecq 006 - contagem de leucócitos câmara nageotte (rev. 00)

2h

5

Tecq 007 - determinação de hemoglobina plasmática livre (rev. 00)

2h

5

Tecq 008 - determinação PH (rev. 00)

1h

5

Tecq 009 - determinação de proteínas residuais (rev. 00)

2h

5

Tecq 010 - controle microbiológico (rev. 00)

2h

5

Tecq 011 - concentração hemoglobina método manual (rev. 00)

2h

5

Temc 001 - coloração de gram (rev. 01)

1h

17

Temc 002 - coloração de zichl neelsen (rev. 00)

1h

9

Temc 003 - pesquisa direta (rev. 02)

1h

16

Temc 017 - tabela transporte, conservação e procedimento amostras

1h

21

Treinamento anamnese (SAE)

2h

5

1,20h

26

Treinamento de auditor interno

16h

22

Treinamento de integração

12h

211

1,30h

12

1h

3

Treinamento inicial - Hemocentro

1,20h

3

Treinamento inicial - NBB

1,20h

11

1h

29

Treinamento inicial para estagiários do Laboratório de Genotipagem

1,40h

3

Treinamento manuseio e segurança óxido nítrico

1,30h

11

Treinamento: Microsoft Excel básico

14h

18

Treinamento: Microsoft Word avançado

18h

18

Treinamento operacional centrífuga imunohematológica marca Diamed

1h

9

Treinamento operacional hemoglutinação da Diamed

1h

1

2,30h

35

Treinamento de brigada de incêndio CCI

Treinamento de manuseio do monitor dixtal 2010 parâmetros
Treinamento indicador qualidade urinálise

Treinamento inicial para admissão

Treinamento Port-a-cath e prevenção infecção corrente sanguínea

39

Treinamento sobre óxido nítrico

2h

19

1,3h

3

Treinamento: abastecimento qualidade água cidade

1h

10

Treinamento: abordagem das vias aéreas na sala de emergência

2h

8

Treinamento: alteração valores horas plantão laboratório

1h

9

Treinamento: aparelho de arco cirúrgico

3h

12

Treinamento: aprendizagem significativa meio ciclo pedagógico

6h

8

Treinamento: atendimento ao paciente com parada cardio respiratória

2h

54

Treinamento: cateter segurança IAG

1h

242

Treinamento CIPA prevenção acidentes trabalho: HCI, HCII, Hemocentro

60h

51

Treinamento: classific. de riscos de profissionais que atuam Pronto-Socorro HC

1,3h

50

Treinamento: coleta de sangue para cultura

1h

4

Treinamento: criar escala horário e mudança história escala sist. Ronda

8h

3

Treinamento: descrição cargos e perfil competências

1h

9

Treinamento: desenvolv. competências: um paradigma em transformação

8h

27

Treinamento: etiquetas impressas

1h

10

Treinamento: evacuação prédio creche corpo bombeiro

2h

28

Treinamento: Influenza A H1N1

1h

121

Treinamento: início utilização bomba infusão

1h

7

Treinamento teste do cardioversor

Treinamento manutenção elétrica: mod. 01; mod. 010; mod. 011; mod. 012; mod.
013; mod. 02; mod. 03; mod. 04; mod. 05; mod. 06; mod. 07; mod. 08; mod. 09

40h

173

Treinamento: medicina trabalho programa sênior

3h

3

Treinamento: modulo segurança e medicina programa sênior

3h

3

Treinamento: orientações e protocolo manejo com a gripe Influenza A

2h

33

Treinamento: planilha controle qualidade meios cultura (rev. 01)

1h

2

Treinamento: planilha controle registro qualidade (rev. 03)

1h

5

Treinamento: plano contingencia para equipamentos

1h

16

1,3h

7

Treinamento: segurança no trabalho programa sênior

3h

5

Treinamento: sobre morte encefálica

4h

8

1,30h

25

Treinamentos: atendimentos aos clientes

1h

47

Treinamentos: verificação sinais vitais e medidas antropométricas

1h

4

2696h

15183

Treinamento: respirador Takaoka modelo Denver

Treinamento: uso correto equipamentos combate incêndio

Total

•

Núcleo de Apoio aos Colaboradores

- Serviço Social – Contatos com mecanismos sociais; visitas hospitalares; 10
atendimentos individuais; 53 visitas domiciliares; 39 entrevistas com legionários e
40

responsáveis

para

integração;

Dependência

Química

(134

organização
participantes),

de

palestras

Segurança

com

no

os

temas:

Trabalho

(133

participantes), Diagnóstico e Tratamento da Hipertensão Arterial (43 participantes).
- Psicologia – 425 atendimentos individuais e 66 em grupo; ministração da palestra
Conversando sobre Auto-estima no CCI.

•

Controle de Afastamentos: Em relação aos afastamentos ocorridos em 2009,

apresentam-se os seguintes dados:
Afastamentos por finalidade do evento
Finalidade

Docentes

Técnico-Administrativos

Total

Quant.

%

Quant.

%

Quant.

%

Pós-Graduação

27

4

11

3

38

4

Eventos científicos

191

31

98

30

289

30

Cursos

32

5

74

22

106

11

Especialização

7

1

6

2

13

1

Atividades externas

201

32

17

5

218

23

Reuniões/visitas

123

20

78

24

201

21

Pesquisa

5

1

1

0

6

1

Outros

39

6

45

14

84

9

625

100

330

100

955

100

Total

A distribuição de afastamentos por localidade do evento foi de: 71% no
Estado de São Paulo, 20% no Brasil, 6% no município de Marília, e 3% fora do país.
O percentual de docentes afastados para pós-graduação, por programa, teve
a seguinte distribuição: 21% mestrado, 72% doutorado e 7% pós-doutorado. No
caso de técnico-administrativos foi de 100% para mestrado.
O percentual de docentes afastados para pós-graduação, por instituição,
teve a seguinte distribuição: 24% UNESP-Botucatu, 21% UNIFESP, 21% USPRibeirão Preto, 14% UNESP-Marília, 3% UNICAMP, 17% demais. No caso de
técnico-administrativos ficou distribuído em: 55% UNESP-Botucatu, 18% UNIFESP,
9% USP-Ribeirão Preto e 18% demais.
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DIVISÃO DE MATERIAL
As atividades realizadas compreenderam: Compras e Licitações: 06
processos licitatórios, sendo: 01 pregão presencial, 05 de simples orçamento. O
Setor de Patrimônio cadastrou 117 bens da Fundação. O Setor de Reprografia teve
1.258.066 cópias processadas e o Almoxarifado Central atendeu 373.774 itens.
Como atividades de inovação destacam-se:
•

Licitações e Compras:

- Resultado dos pregões com economia média acima de 25% a 30%;
-

Capacitação

dos

colaboradores

através

da

FAZESP,

nos

sistemas

SIAFEM/SIAFISICO/BEC, e continuação na formação de pregoeiros eletrônicos,
também habilitados pela FAZESP;
- Participação na Comissão de Especificação e Padronização de Insumos
Hospitalares.
•

Almoxarifado Central: revisão das padronizações em conjunto com a Comissão

de Especificação e Padronização, atualizando o rol de insumos hospitalares.
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
Foram atendidas 3.492 ordens de serviço pela Manutenção Civil e 3.854 pela
Manutenção

Elétrica,

com

atividades

de

reforma,

reparos,

instalação

de

equipamentos, elaboração de projetos, outras.
Diversas atividades foram realizadas, tais como: instalação de aparelho
tomógrafo na Radioterapia; reforma do NTI, CCIH e da Pediatria.
A Coordenação de Engenharia Clínica desenvolveu as seguintes atividades
de rotina: verificação do funcionamento e acompanhamento das manutenções dos
equipamentos de ar-condicionado, ressonância magnética, fontes de ar medicinal e
tomógrafo; gestão dos contratos de manutenção dos equipamentos de uso médico,
equipamentos de ar-condicionado; participação da continuação do processo de
implementação do sistema ISO 9000 no Hemocentro, atuando especificamente na
gestão de equipamentos/tecnologia, atualizando os planos de manutenção,
calibração e validação para os equipamentos, além de gerir o contrato com a
empresa especializada em metrologia.

Em 2009 foram geridos 7 contratos;

verificadas 280 solicitações de serviços terceirizados; acompanhadas 110
manutenções; manutenção via contratos (251 corretivas e 1.215 programadas);
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manutenções em equipamentos no Hemocentro – ISO 9000 (2.304 preventivas, 372
calibrações programadas e 150 validações programadas).
SERVIÇO DE HIGIENE HOSPITALAR
O serviço de Higiene Hospitalar tem por objetivo preparar e manter um
ambiente adequado e limpo para todas as áreas da Instituição.
Dentre as diversas atividades realizadas, destacam-se:
- Capacitação para os funcionários sobre limpeza geral, lavagem de banheiros,
descarte de resíduos, H1N1 e lavagem de mãos;
- Implantação no HMI de sistema específico para coleta de resíduos altamente
infectantes na Agência Transfusional, e também, para coleta de resíduos químicos.
Foram recebidos, por doação, os seguintes equipamentos: aspirador de
sólidos e líquidos; máquina de lavar sob pressão (lava a jato).
No período houve um gasto estimado de aproximadamente R$ 360.000,00
incluindo despesas fixas e eventuais, deste, R$ 8.000,00 foram investidos em
saboneteiras, porta papel toalha, porta papel higiênico e lixeiras com pedal e tampa.
SERVIÇO DE ZELADORIA
Foram desenvolvidas as seguintes atividades: controle do fluxo de entrada e
saída de pessoas nas portarias, com o uso obrigatório de crachás de identificação;
recepção de pacientes e familiares com encaminhamento aos serviços/setores
solicitados; compra e controle de consumo, estoque e distribuição de gases
medicinais e de gás GLP para diversas áreas da Instituição; manutenção e
conservação de elevadores; recebimento e liberação de cadáveres, com controle de
entrada e saída de óbitos; controle e acompanhamento do sistema de dedetização;
controle do sistema de alarme; outras.
Foram implantados em 2009: controle de acesso na entrada do prédio da
Faculdade; guarda do prédio do antigo Hospital São Francisco, incorporado ao
complexo hospitalar FAMEMA, com porteiros e vigilantes 24 horas por dia.
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