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1  -  Introdução 

Planejar da maneira mais adequada as atividades da Faculdade de Medicina de 

Marília (Famema) para 2007. É este o principal objetivo do Plano Diretor. O crescimento 

organizado é muito importante para garantir o sucesso das ações institucionais, sejam 

elas no campo do ensino superior ou da prestação de serviços à comunidade em 

unidades hospitalares e assistenciais. 

A programação do Plano Diretor da Famema foi estabelecida a partir de um 

diagnóstico de situação das unidades técnicas e das disciplinas, tendo sido consideradas 

as condições atuais e as ações propostas de investimento, de acordo com as prioridades 

por setor. 

Desta forma, o planejamento permitirá a orientação da alocação de recursos e 

fornecerá subsídios para acompanhamento e avaliação, contribuindo para o 

desenvolvimento do projeto institucional.  

O diagnóstico contém as atribuições da área, quantidade de recursos humanos e 

dados estatísticos de cada setor específico relacionado. O plano de investimentos foi 

desenvolvido por meio de ações a serem implementadas. 

A Famema foi criada em 19 de janeiro de 1966 pela Lei Estadual número 9.236, 

inicialmente como instituto isolado e somente com o curso de Medicina. Como sua 

entidade mantenedora, a Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília (FMESM) 

surgiu em 22 de dezembro do mesmo ano. O funcionamento da Faculdade teve 

autorização ratificada em 30 de janeiro de 1967. O curso de Enfermagem nasceu em 

1981. 

Estadualizada desde 1994, a autarquia é ligada à Secretaria de Ensino Superior e 

vem se destacando ao longo dos anos pelo ensino de excelência, pioneirismo no método 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e reconhecimento do Ministério da 

Educação (MEC), depois de desempenhos satisfatórios no Exame Nacional de Cursos 

(Provão), Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e avaliações globais 

na Faculdade. 

Responsável pelo atendimento de uma região com cerca de 700 mil habitantes, a 

rede de assistência do complexo Famema garante a abrangência de várias 

especialidades médicas. 
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A estrutura hospitalar da Instituição conta com o Hospital das Clínicas (Unidade I), 

Hospital Materno Infantil (Unidade II do HC), Ambulatório de Especialidades Governador 

Mário Covas, Hemocentro, Instituto de Olhos de Marília (IOM), Centro de Convivência 

Infantil (CCI) "O Castelinho" e Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-

AD).  

Desde 2002, a Famema também administra o Hospital Regional de Assis, sendo 

esta parceria responsável pelo aumento no número de atendimentos e de especialidades 

médicas disponibilizadas. 

 

2  -  Programas e Projetos 

 
2.1 – Unidades Assistenciais 
 
 
 
2.1.1.  Hospital das Clínicas –  I 

 

 

A – Estrutural 

Nesta planilha serão apontadas as propostas de finalidades estruturais como reforma, 

ampliação e aquisição de equipamentos de grande porte. 

 
 



 
 

AÇÃO OBJETIVO CRONOGRAMA CUSTO(R$) PRIORIDADE 

1- Reforma da unidade de internação 

ala “C”. 

Adequar as normas da RDC 50 e oferecer 

ambiente adequado de trabalho e cuidado ao 

paciente. 

Março a 

Dezembro/2007 

450.000,00 B 

2 – Reforma da unidade de internação 

do 1º andar ala “A” . 

Ampliar a oferta de leitos. Março a 

Dezembro/2007 

450.000,00 B 

3– Construção do Prédio de cirurgia 

ambulatorial da oncologia. 

Reduzir a demanda reprimida de cirurgias. Junho/2007 600.000,00 A 

4– Construção do prédio anexo ao HC 

para abrigar o Materno-infantil 6.000 

m2. 

-Otimizar recursos humanos e materiais; 

- Viabilizar a cirurgia ambulatorial no prédio do 

materno-infantil. 

Agosto/2007 6.000.000,00 A 

5 – Aquisição do Acelerador Linear. Ampliar a oferta de tratamento oncológico e 

substituir o cobalto que está com problemas. 

Fevereiro/2007 3.200.000,00 A 

6 – Instalação da Unidade de cirurgia 

experimental no prédio da patologia. 

Ampliar o campo de estágio para alunos da 

graduação e pós-graduação. 

Março/2007 150.000,00 A 

7 – Instalação da unidade de 

Hemodiálise 300 m2 (obra e 

equipamentos). 

Ofertar este serviço aos usuários do SUS. Agosto/2007 800.000,00 B 
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AÇÃO OBJETIVO CRONOGRAMA CUSTO(R$) PRIORIDADE 

8 – Instalação do serviço de 

Hemodinâmica (área física já existe). 

Atender a demanda reprimida existente no 

sistema. 

Fevereiro/2007 1.500.000,00 B 

9 – Instalação do restaurante para 

alunos e funcionários 250 m2. 

Atender a legislação e ofertar refeições em 

ambiente adequado. 

Outubro/2007 300.000,00 C 

10 – Reforma das unidades de 

internação do 1º andar alas (B e D) 

pintura. 

Melhorar o aspecto das paredes que estão 

descascadas dificultando a limpeza. 

Março a 

Outubro/2007 

30.000,00 C 

11 – Instalação da rede de suporte do 

gerador em todo o hospital. 

Garantir que nas situações de falta de energia o 

gerador atenda todo o hospital e não áreas 

específicas. 

Março/2007 130.000,00 A 

12 – Substituição dos materiais de uso 

rotineiro nas unidades de internação 

(carro de banho, curativo, aparelhos 

de pressão, monitores e ventiladores). 

Melhorar as condições de trabalho e oferecer 

segurança nos procedimentos. 

Janeiro a 

Dezembro/2007 

750.000,00 B 

13 – Adequar o espaço físico da frente 

de preparo. 

Atender as determinações da RDC 50. Julho/2007 10.000,00 B 

14 – Instalação de Briser em todas as 

janelas do hospital. 

Evitar que os pacientes recebam a luz solar direta 

causando grande desconforto. 

Outubro/2007 350.000,00 B 
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AÇÃO OBJETIVO CRONOGRAMA CUSTO(R$) PRIORIDADE 

15 – Construção de vestiário para os 

funcionários (masculino e feminino). 

Garantir um espaço para a guarda de seus 

pertences e higienização para retornarem às suas 

residências. 

Novembro/2007 200.000,00 B 

16 – Troca das portas do Centro 

Cirúrgico 

Evitar acidentes com pacientes e funcionários. Março/2007 5.000,00 A 

17 – Ampliar o sistema de refrigeração 

para o ambulatório Mário Covas 

Melhorar as condições de trabalho. Outubro/2007 50.000,00 B 

18 – Substituição dos equipamentos 

de informática das recepções. 

Garantir a comunicação com os vários segmentos 

da instituição e agilizar os atendimentos. 

Março/2007 195.000,00 A 

19 – Adequar a unidade de isolamento 

com a retirada da unidade de 

psiquiatria. 

Garantir uma estrutura mínima para que os 

isolamentos sejam cumpridos na sua 

integralidade. 

Novembro/2007 2.000,00 B 

20 – Instalação da unidade de 

internação da psiquiatria em um 

hospital com perfil para esta clientela. 

Garantir a integridade física dos pacientes e 

funcionários. 

Junho/2007 8.000,00/mês B 

21 – Manutenção preventiva dos 

equipamentos da Central de 

Processamento de Materiais. 

Garantir a efetividade do processo de 

esterilização. 

Março/2007 1.000,00/mês A 

22 – Reparo de instrumentais 

cirúrgicos. 

Garantir a qualidade dos instrumentais cirúrgicos. Janeiro a 

Dezembro/2007 

900,00/mês A 
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AÇÃO OBJETIVO CRONOGRAMA CUSTO(R$) PRIORIDADE 

23 – Instalação de prateleiras na 

central de materiais. 

Acondicionar adequadamente os materiais 

processados. 

Agosto/2007 20.000,00 B 

24 – Transferência da Central de Kits. Adequar a área física e facilitar o controle. Abril/2007 - A 

25 – Revisão do ar condicionado da 

endoscopia. 

Melhorar a condição de trabalho e proporcionar 

conforto aos pacientes. 

Fevereiro/2007 1.000,00 A 

26 – Aquisição de um 

videocolonoscópio. 

Atender a demanda reprimida existente por 

quebra do aparelho. 

Fevereiro/2007 180.000,00 A 

27 – Revisão e conserto da máquina 

de hemodiálise e osmose da UTI 

Oferecer serviço de diálise a pacientes na UTI. Janeiro/2007 10.000,00 A 

28 – Manutenção predial preventiva 

nas unidades do 2º andar (UTI, C.C. e 

C.M.). 

Evitar deteriorização e aumento de custo para 

reforma. 

Janeiro a 

Dezembro/2007 

2.000,00/mês B 

29 – Aquisição de um microscópio 

biológico trinocular de uma cabeça. 

Auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos. Maio/2007 90.000,00 B 

30 – Construção de garagem para a 

frota. 

Evitar a deteriorização dos automóveis da 

instituição. 

Abril/2007 45.000,00 C 
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AÇÃO OBJETIVO CRONOGRAMA CUSTO(R$) PRIORIDADE 

31 – Instalação de ar condicionado na 

Frente de Preparo e Farmácia. 

Garantir ambiente adequado aos medicamentos. Setembro/2007 15.000,00 B 

32 – Atualização do sistema 

hospitalar. 

Agilizar o atendimento, pois o sistema atual não 

atende mais as necessidades gerando atraso nos 

atendimentos. 

Março /2007 600.000,00 A 

33 – Reforma das recepções. Adequar os espaços físicos e equipamentos para 

um atendimento mais humanizado. 

Abril /2007 150.000,00 B 

34 – Instalação de mais um aparelho 

de ultrason. 

Agilizar a demanda reprimida de ultrason. Janeiro/2007 800,00 A 

35 – Reforma e ampliação da sala de 

espera do serviço de imagem. 

Proporcionar um ambiente adequado aos 

pacientes que aguardam exames. 

Março /2007 10.000,00 B 

36 – Implantação do Centro de 

reabilitação em parceria com a 

UNESP. 

Garantir aos pacientes que necessitam de 

reabilitação, um atendimento integral. 

Março /2007 Inicial 

2.000.000,00 

B 

37 – Instalação do ambulatório de 

fisioterapia no ambulatório de 

especialidades “Gov. Mario Covas”. 

Permitir uma assistência integral ao paciente da 

ortopedia. 

Abril /2007 1.500,00 A 

38 – Digitalização do acervo do 

arquivo morto. 

Otimizar espaço e garantir a qualidade da 

informação. 

Julho /2007 6.000.000,00 B 
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AÇÃO OBJETIVO CRONOGRAMA CUSTO(R$) PRIORIDADE 

39 – Troca do motor da câmara fria. Evitar o processo de decomposição das peças. Março /2007 5.000,00 B 

40 - Aquisição do prédio da Faculdade 

(Carmelo). 

Redução do custo com pagamento de aluguel. Novembro/2007 2.500.000,00 A 

41 - Aquisição do Prédio do 

Ambulatório Mário Covas e o terreno 

ao lado. 

Redução do custo com pagamento de aluguel e 

implantação do centro desportivo para 

funcionários e acadêmicos dos cursos de 

medicina e enfermagem. 

Novembro/2007 3.000.000,00 B 

42 – Reforma do Prédio da 

Administração. 

Ampliar a área de atendimento aos funcionários, 

além da melhoria do ambiente de trabalho. 

Março/2007 150.000,00 A 

43 – Reforma da área de cocção da 

UAN 

Adequar as normas da RDC-50 Junho/2007 80.000,00 A 

44 - Construção do Ginásio de 

Esportes. 

Criar um espaço de recreação e atividade física 

para acadêmicos e funcionários. 

Dezembro/2007 1.000.000,00 C 

Sub-total  31.173.100,00  
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B – Organizacional 

Nesta planilha serão abordadas as propostas que tem como objetivo tratar o aspecto organizacional do hospital como processo de 

trabalho e construção de POP.  

 

AÇÃO OBJETIVO CRONOGRAMA CUSTO (R$) PRIORIDADE 

1 – Mudança no processo de trabalho da 

enfermagem (metodologia da 

assistência). 

Desenvolver a assistência de forma integral. Janeiro a 

Dezembro/2007 

20.000,00 A 

2 – Elaboração dos Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) 

desenvolvidos em todo o hospital. 

Assegurar as boas práticas das ações 

desenvolvidas no ambiente hospitalar. 

Fevereiro/2007 - A 

3 – Alocação de enfermeiro nas áreas de 

imagem, métodos gráficos e SADT 

Organizar a assistência de enfermagem. Abril/2007 1.500,00/mês A 

4 – Atualizar e divulgar os POPs do 

controle de infecção hospitalar. 

Instrumentalizar a equipe de saúde com 

conceitos atuais e padronizados no que se 

refere a CIH. 

Janeiro á Junho 

/2007 

- A 

5 – Prevenção e controle de infecção na 

Unidade de Urgência e Emergência. 

Desenvolver ações que facilitem o processo de 

trabalho nesta unidade evitando exposições 

desnecessárias aos funcionários e pacientes. 

Janeiro à Dezembro 

/2007 

- A 

6 – Implementação da internação 

domiciliar. 

Divulgar as ações do serviço. Janeiro à Dezembro 

/2007 

- A 

7 – Eliminar o arquivo intermediário. Agilizar o processo de trabalho Abril à julho /2007 13.200,00 B 

8 – Identificação do prédio. Facilitar o fluxo das pessoas no hospital. Agosto /2007 5.000,00 B 

Sub-total 56.200,00  
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C – Política de Recursos Humanos 

Nesta planilha serão focadas as propostas que tem como objetivo atuar na qualificação e dimensionamento dos profissionais 

AÇÃO OBJETIVO CRONOGRAMA CUSTO (R$) PRIORIDADE 

1 - Capacitação do processo de gestão 

para todos os gerentes. 

Qualificar os gerentes para o desenvolvimento das 

atividades gerenciais. 

Março a 

Dezembro/2007 

30.000,00 A 

2 – Avaliar a distribuição do pessoal por 

área. 

Diagnosticar a real necessidade e equacionar a 

distribuição destes por área. 

Fevereiro/2007 - A 

 

3 – Capacitação dos profissionais que 

atuam em contato direto com pacientes 

críticos em PCR, Trauma e G8. 

Garantir assistência de qualidade. Março/2007 - A 

4 – Instituir formalmente a educação 

permanente no hospital. 

Garantir o processo de capacitação aos 

funcionários do hospital. 

Fevereiro/2007 - A 

5 – Implantar na Educação Permanente 

políticas de desenvolvimento de pesquisa 

com os profissionais de nível 

universitário. 

Garantir o processo de atualização dos 

profissionais e qualificação. 

Março/2007 - A 

6 – Treinamento da enfermagem da UTI 

na manipulação da máquina de 

hemodiálise. 

Realizar hemodiálise em pacientes internados na 

UTI. 

Fevereiro/2007 5.000,00 A 
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AÇÃO OBJETIVO CRONOGRAMA CUSTO(R$) PRIORIDADE 

7 – Prevenção de acidentes biológicos 

com a instituição de um grupo 

multidisciplinar com participação do NVE, 

SESMT, CIPA, Serviço de microbiologia 

e MI. 

Propor ações de prevenção e controle dos 

acidentes biológicos. 

Janeiro à 

Dezembro /2007 

- A 

8 – Fornecimento de uniformes para os 

funcionários. 

Proteger e identificar os funcionários. Setembro /2007 500.000,00 C 

9 – Contratação de médico para 

atendimento aos funcionários. 

Atender as necessidades de saúde dos 

funcionários especificamente. 

Outubro /2007 2.000,00/mês B 

Sub-total 2.359.000,00  

Total Geral 33.588.300,00  

 

 

 



 

2.1.2  Hospital Materno-Infantil 

 

UTI NEONATAL  

 

Ações:  

• Elaboração de treinamento de técnicas específicas, em períodos semestrais, para 

melhorar a qualidade da assistência. O custo é o existente na própria Instituição 

(refeição, data show, certificados); 

• Projeto da farmácia satélite. Reforma da sala de materiais com bancadas e prateleiras; 

01 geladeira para armazenamento adequado das medicações, contratação de 02 

auxiliares de enfermagem. O objetivo é diminuir custo e risco de contaminação das 

medicações, otimização do tempo do auxiliar de enfermagem que presta assistência 

direta ao RN. Custo aproximado: R$500,00 da bancada, geladeira R$ 1.000,00, salário 

base auxiliar enfermagem R$569,00 +60%  de encargos. 

• Implantação de expurgo com área física adequada, a ser estudada a localização, uma 

vez que a área hoje destinada para o armazenamento de lixo não comporta a 

demanda da UTI Neonatal e Centro Obstétrico. Custo aproximado: R$1.000,00 

• Aquisição módulo para oximetria de pulso (2) e pressão não invasiva (2) para o 

monitor de apnéia, marca Siemens. Justifica-se para a realização do controle da 

pressão não invasiva do Rn, e não dispomos desse recurso hoje na UTI-neonatal. Em 

relação ao oxímetro, se faz necessário para adequação do número de aparelhos 

existentes e aproveitando o monitor de apnéia que precisa desse complemento. Custo 

aproximado: R$25.000,00 dos equipamentos. 

• Aquisição oxido nítrico para tratamento de hipertensão pulmonar, diminuindo 

mortalidade e tempo de internação dos RNs com tal patologia. Custo aproximado: R$ 

30.000,00 

• Aquisição de material de consumo + custo aproximado: 05 ambú R$160,00 cada; 

CPAP nasal: 04 (nº0), 03 (nº01), 03 (nº02) R$310,00 cada conjunto; capacete de O2: 

04 tamanho pequeno, 04 tamanho médio; 05 circuito de respirador Neonatal completo 

da marca Takaoka modelo Monterey R$ 1.300,00 cada circuito. Justifica-se pela 
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necessidade de reposição dos aparelhos que estão sem condições de uso e 

adequação do número existente, pois não trabalhamos com reservas, dificultando 

assim a desinfeção pela alta rotatividade de pacientes. 

•  Adequação do espaço físico para reuniões clínicas e aulas, sendo necessária 

aquisição de mesas cadeiras para acomodação dos profissionais, negatoscópio e 

quadro branco. Custo aproximado: R$250,00 negatoscópio, e quadro branco R$90,00. 

•  Término da reforma da UTI Neonatal/berçário: prateleiras e bancadas. Custo 

aproximado: R$5.000,00. 

 

  Proposta da Diretoria do Materno Infantil para ca dastro para assistência em 

UTI pediátrica: 

• Construção e reforma de uma UTI – pediátrica (projeto pronto para licitação). Hoje a 

referência para esse atendimento é da Santa Casa de Misericórdia de Marília, que não 

consegue atender a demanda da população, ficando muitos pacientes críticos 

internados na nossa enfermaria da Pediatria. O custo estimado é de R$ 250.000,00.    

 

 

CENTRO OBSTÉTRICO 

• Aquisição de um oxímetro de pulso para a monitorização da puérpera na sala de 

recuperação. Custo aproximado: R$5.500,00 

• Aquisição de um capnógrafo. Equipamento de uso regular que é emprestado do 

Centro Cirúrgico e muitas vezes estão em uso, encontrando-se indisponível para o 

Centro Obstétrico. Custo aproximado: R$12.000,00 +R$5.000,00 módulo de pressão 

não invasivo. 

• Adequação do espaço físico para o expurgo, sala de exames, vestiário, a ser 

estudado. Se justifica para  melhoria da qualidade de assistência. Custo aproximado: 

R$1.000,00. 

• Aquisição de duas macas para a substituição das atuais que estão em péssimas 

condições de uso. Custo aproximado: R$ 900,00 cada uma. 



   17

• Aquisição de 02 berços aquecidos para reanimação neonatal, tendo em vista que o 

atual pertence à UTI Neonatal. Custo aproximado: R$15.000,00. 

• Aquisição de 04 mesas de cabeceira para acomodação das gestantes. Custo 

aproximado: R$350,00 cada um. 

• Aquisição de materiais: 04 ambú (reanimadores) neonatal custo aproximado R$260,00 

cada um, 03 ambú (reanimadores) adulto: custo: R$300,00. Justifica-se para reposição 

dos que estão sem condições de uso e adequação do número existente, pois não 

trabalhamos com reservas, dificultando assim a desinfeção pela alta rotatividade de 

pacientes. 

 

 

CENTRAL DE MATERIAL E CENTRO CIRÚRGICO  

 

• Realização de pintura no CC, com trocas das esquadrias das janelas do centro 

cirúrgico que estão todas enferrujadas e substituir as  janelas de vidro comum por 

vidro temperado. 

•  Custo estimado: R$11.200,00 

• Manutenção preventiva do ar condicionado do CC  

• Aquisição de material cirúrgico (instrumental) 

• Centralização da escriturária, e sala para recepção dos clientes na entrada do CC 

(corredor da maternidade). 

• Desenvolvimento de um projeto para educação permanente (roteiro semestral, 

trabalhando em cima das dificuldades dos funcionários. 

• Troca dos armários do vestiário (condições precárias). 

• Custo: R$2.500,00 

• Justificativa: Os mesmo estão em péssimas condições de uso, estando em uso na 

instituição desde a época do hospital Marília. 

• Nasofaringolaringoscópio Flexível Xion -Modelo Ef-N14- 4mm com canal de 

Biopsia de 1.4mm, 35cm de canal de trabalho e acompanha uma pinça de biópsia. 

Valor:  R$   24.800,00. 
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UNIDADE DE INTERNAÇÃO MISTA CLINICA-CIRURGICA   

• Reforma da ala: Pintura, piso, louça banheiro, colocar box nos banheiros, TV quartos 

(c/ tv a cabo), colocar divisória final corredor para macas, cadeira rodas, armários com 

portas no postinho/pia com gabinete, balcão, separar copa dos funcionários e sala de 

guardar.  Execução: iniciar  assim que houver disponibilidade de recurso,( priorizar) 

• Custo: Aproximado: R$46.000,00 

• Uniforme social para enfermagem. 

• Educação em serviço (01x/mês) – fora horário de trabalho. 

Objetivo : atender, acolher, oferecer serviço de qualidade num ambiente/espaço 

físico digno e confortável e com uma equipe preparada e capaz 

 

 

PEDIATRIA 

• Reforma para a troca de piso/portas 

• Instalação de brinquedoteca/oficina.. 

• Capacitar equipe para o uso do brinquedo terapêutico. 

• Reforma geral  - Custo R$ 30.000,00 

 

 

UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

– Pintura de portas e batentes, consultórios e salas de observação da pediatria e 

ginecologia/obstetrícia, sala de emergência e sala de inalação. 

– Aquisição de balança digital para RN e lactentes.  

– 01 maca para emergência 

– Custo: R$900,00. 

– Justificativa: A unidade só tem 01 maca disponível e muitas vezes precisamos de 

outra para atender emergência e não tinha no setor. 

– 01 respirador Monterey digital que atenda do neonato ao adulto, o que temos não esta 

em perfeitas condições de uso, não compensando manutenção reparativa. 

– Custo:R$32.000,00 

– 01 ambu infantil de silicone 

– Custo aproximado: R$300,00  

– 05 nebulizadores aquecidos. 
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– Custo aproximado: R$ 190,00 cada um. 

– 01 Sonar (detector fetal). 

 

 

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA  

 

Recursos Materiais: equipamentos 

Os materiais descritos abaixo são destinados em caráter de urgência para o início 

do ano de 2007 para o andamento mínimo necessário da unidade de Ginecologia e 

Ambulatório da Mulher. Tal urgência se faz necessário devido ao material que temos estar 

sucateado ou dada baixa patrimonial por não haver mais viabilidade de conserto. 

O material solicitado é importante para o uso contínuo da Assistência, Academia: 

Medicina e Enfermagem, Residência Medica, Cursos Técnicos, Médicos, Enfermeiros e 

Funcionários.   

• 01 laringoscópio infantil com lamina nº. 0 e 01 reta com fibra ótica modelo 2218 oxigel. 

Material necessário para caixa de emergência do Alojamento Conjunto. Custo: 

R$682,00; 

• 06 Sonar de mesa (mod. DF 50MC). A compra é necessária, pois 04 aparelhos serão 

alocados no ambulatório da mulher e 02 para a enfermaria de Obstetrícia. Custo: 

R$529,00 cada um. 

• 05 estetoscópios adultos para Obstetrícia e Ginecologia e 02 para o Ambulatório da 

Mulher; 

• 07 aparelhos de Esfigmomanômetro Adulto, sendo três utilizados nas enfermarias e 04 

no Ambulatório da mulher; 

• 01 monitor cardíaco, pois o existente está sem condições de uso (obsoleto). Custo: 

R$2.700,00; 

• 01 jogo de laringoscópio adulto pois o que temos está incompleto. Custo: entre R$ 

800,00  a R$1.000,00; 

• 03 lâminas de amnioscópio média e 03  pequena visto que temos um número 

insuficiente para a demanda do ambulatório (exames). Custo: R$ 280,00 cada lâmina; 

• 12 pinças de sacabocado, pois a quantidade que temos no ambulatório é insuficiente 

para atender a demanda. Custo: R$460,00 cada; 

• 24 suportes de soro de parede, pois temos um número insuficiente, haverá melhor 

acomodação do espaço físico e conforto para o paciente. 
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• 10 dispensador de sabonete l liquido para os pontos de acesso para higienização das 

mãos; 

• Sistema de campainha para atendimento de Enfermagem. Há necessidade em todas 

as unidades de internação, para atendimento imediato quando solicitação do cliente. 

Custo: R$ 1.000,00 para cada unidade;. 

 

 

AMBULATÓRIO DA MULHER  

 

- Readequação da sala de espera:  parte (física) e de mobiliário (cadeira longarina) 

- Justificativa: Hoje nossas clientes aguardam no corredor do ambulatório, é necessário 

adequar um espaço físico  reservado para acomodação das nossas clientes, e 

providenciar cadeiras para que todas possam esperar sentadas. 

 

-01 Escrivaninha para cada sala de atendimento. Total 10 mesas. 

- 03 Cadeiras para cada sala de atendimento. Total 27 cadeiras. 

- Justificativa: O nosso material de escritório esta sucateado, em péssimas condições de 

uso, sendo necessário substituição, que não necessariamente de uma vez, pode ser 

substituído seguindo um cronograma de reposição conforme recursos financeiros da 

Instituição.  

 

- Implantação do ambulatório de aleitamento materno. 

- Custo: Sem custo, otimização de grupo de profissionais, e enfermeiro para assumir e 

atender essa demanda. 

- Justificativa: O objetivo desse projeto é atender  no mesmo dia  do ambulatório  das 

gestantes de alto risco, e desenvolver um trabalho com nossas clientes durante todo o 

período do pré-natal com todas as informações e apoio necessários relacionados ao 

desenvolvimento da gestação, exames, controles, doenças de base como hipertensão, 

diabetes,  alimentação, aleitamento materno, cuidados com o bebê e outros temas de 

importância como tabagismo, exercícios físicos, e orientações importantes durante o 

trabalho de parto. 
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AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E RECEPÇÃO  

 

- Adequação do espaço físico, para o ambulatório de Pediatria (locação ou reforma do 

espaço existente que se encontra totalmente inadequado para esse atendimento). 

- Justificativa: O local hoje usado para o atendimento do ambulatório de pediatria é a 

locação de uma casa ao lado do hospital, e a mesma encontra-se com problemas de 

infiltração, problemas no telhado o que agrava muito quando chove; a distribuição das 

salas de consultas não atende a necessidade da demanda e tem um fluxo inadequado na 

sua divisão ocorrendo um congestionamento na circulação interna de pessoas durante o 

atendimento. Já foram solicitados reparos para a manutenção interna do hospital, sem 

resultados positivos. 

 

- Estudar a possibilidade de transferir o ambulatório de Saúde Mental, cujo espaço seria 

melhor otimizado transferindo o ambulatório da mulher para este local. O espaço ora 

utilizado poderia servir para internações além de se resolver a inconveniência da 

presença do ambulatório da mulher dentro do hospital. 

 

CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AOS USUÁRIO S DE ÁLCOOL  E 

OUTRAS DROGAS) 

 Aquisição de Equipamentos: 

• 01 Notebook para desenvolver atividades em grupos terapêuticos e atividades 

didático-pedagógicas com pacientes e familiares, estudantes de graduação, pós-

graduação,  capacitações oferecidas à comunidade e outros serviços de saúde. 

Cronograma: março/2007. Custo estimado: R$5.000.00. 

 

• Isolamento térmico da cobertura da Oficina Terapêutica do CAPS-ad (placas de isopor 

ou outro material), pois a cobertura é em zinco o que torna o local muito quente. O 

sistema de ventilação não é suficiente para melhorar a temperatura do local onde 

paciente e profissionais permanecem em média entre 06 a 8 horas de atividades. 

Cronograma: 1º semestre/2007. Custo estimado: R$4.000.00  

 

• Divisórias para Posto de Enfermagem e criação de salas das atividades na oficina 

terapêutica do CAPS-ad, pela necessidade de área física separada para 

funcionamento do Posto de Enfermagem e, necessidade de melhorar as atividades na 
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oficina terapêutica que hoje ocorrem todas no mesmo ambiente, simultaneamente. 

Cronograma: 1º semestre 2007. Custo estimado: R$3.000.00. 

 

• Cursos/Oficinas de capacitação para a equipe do CAPS-ad: 

a) Trabalho com materiais recicláveis; 

b) Intervenção cognitivo comportamental;  

c) Trabalho com grupos e grupoterapia;  

d) Noções de psiquiatria forense. 

Justifica-se para atualização e capacitação dos profissionais do CAPS-ad no 

desenvolvimento de suas atividades terapêuticas e de reabilitação psicossocial oferecidas 

à clientela assistida. Cronograma: 1º e 2º semestre de 2007. Custo estimado: R$1.000.00; 

 

• Readequação do espaço interno do CAPS-ad (pátio) para a realização de atividades 

físicas, recreativas e esportivas, pois atualmente este espaço é inadequado para 

realização destas atividades oferecendo risco para integridade física dos usuários. 

Necessidade de fazer um piso adequado a estas atividades com colocação de 1 cesta 

de basquete e suporte para rede de vôlei, e pintura do piso. Cronograma: 1º ou 2º 

semestre de 2007. Custo estimado: R$3.000.00. 

 

• Aumento de um para dois períodos de 3 horas semanais, da disponibilidade de veículo 

para realização de visitas domiciliárias, pela necessidade de ampliar número de visitas 

realizadas como estratégia terapêutica deste serviço. Cronograma: jan. 2007. 

 

• Aquisição de um televisor com vídeo cassete para uso na sala de espera do CAPS-ad 

com objetivo de exibição de material didático e de orientação para usuários e 

familiares que utilizam este serviço. Cronograma: 2º semestre de 2007. Custo 

estimado: R$1.500.00 

 

• Oficina de Marcenaria. Projeto da atividade será encaminhado com detalhamento em 

dez. 2006. 

 

• Estufa para cerâmica. Projeto da atividade será encaminhado com detalhamento em 

dez. 2006. 
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UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
Ações: 

• Elaborar o Projeto de adequação da área física da cozinha à RDC nº5 de Junho/2000 

através de Reforma 

    Justificativa: Redimensionamento de áreas de: recebimento, armazenamento, 

cocção, distribuição, refeitório, lactário, lixo, troca do piso, ventilação/exaustão. 

 Objetivo: Necessidade de organização dos fluxos dos processos e das técnicas 

específicas empregadas nos serviços prestados pela Unidade, atendendo as Normas 

ANVISA. 

 Cronograma de Execução:  Consideramos este projeto como 1ª prioridade da 

UAN. Obs. Plano de execução (reforma e ampliação) – R$ 50.000,00 (físico e 

equipamentos)  

  Custo Estimado: Custo do projeto (Memorial Descritivo, Cronograma Físico 

Financeiro e todos os projetos necessários para licitação 2.000,00). Elaborado pela 

engenharia da Instituição 

 

• Adequação no sistema de fornecimento de refeições à pacientes e reserva de 

refeições à pacientes 

Justificativa:  Adequar apresentação e temperaturas aos padrões recomendados. 

 Objetivo : Melhora das condições higiênico-sanitárias na distribuição, atendendo 

aos critérios da Portaria nº. CVS –6 de 03 de Março/1999. 

Aquisição:              Custos  

120 pratos térmicos com refil descartável          10.900,00  

15 bandejas térmicas 20 canecas térmicas com tampa 400 ml         2.000,00 

15 garrafas térmicas                  265,00 

30 suportes para alimentação                 200,00 

 TOTAL:                        13.665,00 

  

• Adequação no sistema de distribuição (transporte) de refeições. 

Justificativa: Reposição dos carros de distribuição que estão em condições 

precárias de conservação com ferrugem e risco de cair prateleiras (+/- 40 anos de uso). 

Objetivo:  Agilidade e segurança na distribuição. 

Cronograma de execução:  04 carros transporte de refeições em fibra de vidro 

ou similar  com 03 prateleiras. 

Custo Estimado:  R$ 6.000,00 
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• Adequação no sistema de conservação de alimentos 

 Justificativa:  Inexistência de equipamento para congelamento de alimentos 

 Objetivo:  Segurança alimentar 

Cronograma de execução:  01 freezer vertical com capacidade de 500 litros. T: –

18O à 25O 

Custo estimado:  R$ 1.200,00 

 

• Reposição anual de uniformes 

Justificativa:  Obrigatoriedade em cumprimento à Portaria nº 24 de 29/12/94 

 (NR 35) 

Objetivo:  Adequação às exigências sanitárias Postura Profissional 

Cronograma de Execução:  60 conjuntos de uniformes 

Custo estimado:  R$ 4.800,00 

  

• Aquisição de aparelho de refrigeração ambiente para sala de preparo de fórmulas 

lácteas 

  Justificativa:  Adequar temperatura na área de manipulação de fórmulas lácteas 

e envase de leite humano 

 Objetivo:  Melhora das condições higiênico-sanitárias ambientais 

 Custo Estimado:  R$ 2.000,00 

  

• Adequação na distribuição e porcionamento de refeições à Pacientes 

 Justificativa:  Garantir melhora do fluxo porcionamento e controle adequado de 

temperatura na distribuição das refeições. 

 Objetivo:  Adequar a temperatura de porcionamento aos critérios e 

recomendações Portaria nº.CVS 06 de 03 de Março de 1999 

Cronograma de Execução:  01 balcão térmico de refeições adequado com 14 

recipientes gastronomia - 2000x720x1300mm 

 Custo estimado:  R$ 5.000,00 

 

• Atualizar Manual de Normas, Rotinas e Boas Práticas da Unidade de Alimentação e 

Nutrição. 

 Justificativa:  Rever as rotinas e atualizar os procedimentos operacionais padrão 
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 Objetivo:  Uniformizar condutas, padronizar procedimentos e garantir condições 

higiênico-sanitárias de qualidade. 

 Cronograma:  maio a agosto  

 Sem custo 

• Refeitório de funcionários  

      Cobertura para proteção contra chuvas 

  Custo: R$ 3.000,00 

• Recepção da portaria Carlos Gomes 

  Adequação da área física, novo acesso para veículos e pacientes, sala de espera 

e atendimento.  Custo: R$20.000,00  

 

SERVIÇO DE IMAGEM: RX, ULTRA-SOM  

Ações: Projetos e reformas: 

• Reforma das instalações do setor de imagem 

• Sala de espera para os pacientes que aguardam exames. 

• Sala maior e mais adequada para o ultra-som. 

Custo: R$15.000,00. Justificativa: A área hoje do serviço de imagem 

 

  Ações: Equipamentos: 

• Novo aparelho de raios x com seriógrafo e scopia para realização de exames 

contrastados em geral, de 500 Ma.  Custo aproximado: R$ 250.000,00 

• Novo aparelho de raios x portátil, pois o existente atende UTI-Neonatal, Centro 

Cirúrgico , enfermarias, de 100ma.   Custo Aproximado: R$ 18.000,00 

• Novo aparelho de Ultra-som. Custo: entre R$ 160.000,00 

• Sonda de 7,5MHz para ultra-som. Custo: R$ 15.000,00 a 20.000,00 

• 02 Negatoscópios novos. Custo aproximado: R$ 700,00 cada.  

•  20 conjuntos de agulhas para punção biópsia de próstata e mama. 

                                  

-  Justificativa Geral: Temos no setor um total de 02 aparelhos de raios x de 500 Ma, 01 

processadora, 01 aparelho portátil, aparelhos estes com mais de 20 anos que já se 

encontram obsoletos, sendo também necessário a aquisição de aparelho ultra-som para 

atender a demanda da UTI-neonatal. 
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FARMÁCIA HOSPITALAR – HC MI  

 Ações: 

Área Física:  Reforma/implementação: da planta física, possibilitando melhores 

condições de trabalho. 

• Pintura e correções das rachaduras dos tetos e paredes, troca do piso. 

• Instalação de telas protetoras contra insetos. 

• Custo estimado: 10.000,00 

 

Capacitação de RH: 

• Treinamento da farmacêutica para licitações e pregões;  

• Gerencial em recursos humanos; 

• Atualização em controle de estoque; 

• Treinamento para as auxiliares de farmácia; 

• Controle de estoques; 

• Noções de farmacologia e microbiologia. 

• Custo estimado  

 

Equipamentos: 

• Instalação de ar condicionado central. 

• Substituições do hardware por máquinas mais velozes e atualizadas. 

• Aquisição de impressora laser. 

• Substituição dos refrigeradores velhos, e em mau estado de conservação por 

aparelhos específicos para conservação de medicamentos. 

Custo estimado: R$32.000,00 

 

Móveis e utensílios: 

• Substituição das mesas e cadeiras por móveis que garantam a correta ergonomia, 

favorecendo a qualidade de vida do colaborador. Custo estimado: R$  3.000,00 

 

Implantação de Projetos:  

• Implantação da Farmácia Clínica 

• Otimização da assistência farmacêutica com inovações de recursos humanos. 

 

Justificativa geral:  
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Há 14 anos acompanho e evoluo com esta Instituição. Há pelo menos 7 anos 

iniciamos o Sistema de Distribuição de Dose Unitária, que até então se fazia 

necessário provar sua eficácia e eficiência, hoje não mais. Está na hora do próximo 

passo, conduzir o preparo para um grau mais técnico, através da contratação de mais 

um farmacêutico e substituição dos auxiliares de Enfermagem por técnicos de 

Farmácia. Estas duas classes profissionais detém conhecimento e domínio técnico 

que satisfazem plenamente as necessidades de atividades tão complexas. Em 2007 

irão aposentar 4 colaboradoras, 02 Atendentes de enfermagem e 02 auxiliares de 

Enfermagem; este seria o início da substituição pelos Técnicos em Farmácia. Dentre 

as ações que justifiquem a contratação do Farmacêutico destaca-se  o  suporte as  

prescrições médicas, evitando possíveis erros como dispensação de dose inadequada 

ou de dose extra, fracionamento inadequado de medicamentos, a troca do 

medicamento ou da forma farmacêutica  e interpretação inadequada das prescrições; 

Além da complementação das diversas atividades desenvolvidas por esta gerência, 

inclusive os processos de licitações, através de pregão e  as férias dos farmacêuticos 

hospitalares . 

O investimento no colaborador não se faz só com aumento salarial, melhorar e 

atualizar suas condições para o desenvolvimento das atividades, motivam e 

estimulam sua atuação e auto estima, aumentando sua produtividade. 

 

 Objetivo: 

Passar para a próxima fase do Sistema de distribuição de Medicamentos, somar as 

diversas áreas para iniciarmos o processo de Acreditação. 

 

 

SERVIÇO DE ENFERMAGEM  

Sala de ordenha 

• Ampliação da sala agregando o espaço físico da recepção do ambulatório da mulher. 

Custo estimado: R$5.000,00. A justificativa é que hoje temos uma grande demanda de 

mães que utilizam a sala de ordenha, e o nosso espaço físico é muito pequeno, 

tornando impossível o atendimento da demanda e dos horários necessários para 

realização das ordenhas. 

 

Sala da CCIH 
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• Reforma da sala da CCIH (impermeabilizante devido mofo nas paredes, pintura, 

colocação de paviflex), para melhorar as condições da área física. Custo aproximado: 

R$1.500,00. OBS: As outras ações referentes a treinamentos, cursos e outras 

atividades foram encaminhados via HCI. 

 

Sala para Arquivo Morto 

• Construção de prateleiras otimizando o espaço físico da antiga fisioterapia. A diretoria 

do hospital necessita de um local adequado e reservado para efetivar o arquivo de 

todas as demandas administrativas. Hoje esse espaço é improvisado e não tem 

condições mínimas  para armazenamento e conservação desses documentos. Custo: 

R$ 3.000,00 

SERVIÇO SOCIAL 

• Continuar com os Projetos em andamento; 

• Aquisição de equipamentos: 

- Uma cadeira giratória para uso do recepcionista, visando melhor postura (ergonomia);  

- Três cadeiras para atendimento aos pacientes e acompanhantes;  

- Uma mesa para microcomputador para melhor ocupação do espaço e visando postura 

adequada;  

- Dois ventiladores - sala com calor excessivo no período da tarde, proporcionando 

desconforto aos pacientes e acompanhantes;  

- Um suporte bebedouro de água (temperatura natural e gelada) para atender os 

pacientes e familiares nos momentos específicos (óbito, autorização de cirurgia). 

 

Avaliação de resultados - Imediato 

• Incentivar o funcionário para desempenho das atividades; 

• Proporcionar melhor atendimento a população assistida pelo Serviço Social; 

• Apresentação da sala, aconchego, conforto e harmonia. 

 

Longo prazo 

• Qualidade de atendimento. 
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AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA  

Reavaliação da possibilidade de permanecer no Ambulatório um anestesista 

assistente residente para realizar as avaliações pré-operatórias e no centro cirúrgico com 

as anestesias, principalmente nos casos de urgência do setor. 

 

Ações a serem desenvolvidas de acordo com prioridades: 

• Sistema de campainha para todo hospital para cada unidade de internação. 

• Colocar Piso em todo hospital 

• Reforma da unidade de internação mista. 

• Reforma  da Unidade de RX  

• Pintura geral do prédio. 

• Aquisição de equipamentos solicitados pelas unidade de internação. 

 

 

2.1.3  Hemocentro 



 

 

Hemocentro da Faculdade de Medicina de Marília

Convenios
Setor

Almoxarifado
Setor

Limpeza
Setor

Zeladoria
Setor

Assistente Técnico
Administrativo

Serviço

Captação de Doadores
Setor

Serviço Social
Setor

Faturamento e Estatísticas
Setor

Assistente Técnico
Serviço

Ambulatórios
Seção

Quimioterapia
Seção

Onco-Hematologia Infantil
Seção

Onco-Hematologia Adulto
Seção

ONCO-HEMATOLOGIA
Serviço

Ambulatórios
Seção

HEMATOLOGIA GERAL
Serviço

Psicologia
Setor

Fisioterapia
Setor

Odontologia
Setor

SERVIÇOS DE APOIO
Serviço

HEMATOLOGIA
Serviço

Triagem
Setor

Confirmação
Setor

PCR
Setor

Sorologia
Serviço

Citogenética
Setor

Biologia Molecular
Setor

Genética
Seção

Triagem
Setor

Fenotipagem
Setor

Compatibilidade
Setor

Imunohematologia
Seção

Recepção e Coleta
Setor

Secretaria
Setor

Hematologia
Setor

Imunologia
Setor

Microbiologia
Setor

Bioquimica
Setor

Urinálise
Setor

Patologia Clínica
Serviço

Imunofenotipagem/Citometria de Fluxo
Serviço

HEMOPATOLOGIA
Serviço

Recepção e Triagem de Doadores
Setor

Coleta de Sangue
Setor

Fracionamento, Estoque e Distribuição
Seção

Aféreses
Setor

Controle de Qualidade
Setor

Agência Transfusional-HC
Setor

Agência Transfusional-HMI
Setor

Agência Transfusional-Hemocentro
Setor

HEMOTERAPIA
Serviço

DIRETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO
- Hemocentro -

Unidade III da Faculdade de Medicina
de Marilia



Área: Diretoria e Administração do Hemocentro 

Ações Justificativa Objetivo Cronograma de Execução  Custo Estimado 
Implantação do Plano de 
Gestão ISO 9001/2000. 

Atender exigência da 
ANVISA e 
Hemorrede. 

Melhoria da 
Qualidade. 

Ano de 2007 Convênio FNS – Ministério 
da Saúde 

Reforma do Hemocentro. Conservação do 
patrimônio. 

Manter a estrutura 
física dentro dos 
padrões de conforto 
e higiene para os 
clientes. 

Ano de 2007 Convênio FNS – Ministério 
da Saúde 

Aquisição de um Gerador 
para o Hemocentro. 

Suprir a falta de 
energia elétrica nas 
falhas do fornecedor. 

Garantir a qualidade 
dos nossos 
produtos. 

Ano de 2007 Convênio FNS – Ministério 
da Saúde 

Aquisição de 
equipamentos para Lab. 
de Imunohematologia. 

Implementação de 
novas técnicas. 

Substituir 
equipamentos 
obsoletos. 

Ano de 2007 Convênio FNS – Ministério 
da Saúde 

Aquisição de 
equipamentos para Lab. 
de Sorologia. 

Implementação de 
novas técnicas. 

Substituir 
equipamentos 
obsoletos. 

Ano de 2007 Convênio FNS – Ministério 
da Saúde 

Aquisição de 
equipamentos para 
Almoxarifado. 

Adequar o ambiente 
às exigências da 
ANVISA. 

Garantir a qualidade 
dos produtos. 

Ano de 2007 Convênio FNS – Ministério 
da Saúde 

Aquisição de 
equipamentos para Lab. 
de Microbiologia. 

Implementação de 
novas técnicas. 

Substituir 
equipamentos 
obsoletos. 

Ano de 2007 Convênio FNS – Ministério 
da Saúde 

Reforma da Onco-hemato 
Infantil e Ambulatório 
Transfusional. 

Melhorar a  área física 
para os pacientes.  

Proporcionar 
acolhimento 
humanizado aos 
pacientes. 

Ano de 2007 Convênio FNS – Ministério 
da Saúde 

TOTAL GERAL DE 
PROJETOS 
CONTEMPLADOS PELO 
FUNDO NACIONAL DA 
SAÚDE-MS. 
 

   923.595,00 
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Ações Justificativa Objetivo Cronograma de Execução  Custo Estimado 
Revisão dos equipamentos e 
utensílios. 

Para utilização em 
100% e também atender 
os requisitos de 
conformidade e 
exigências da 
implantação ISO 9001, 
bem como da ANVISA. 
Sem a manutenção 
preventiva e curativa, 
não será possível fazer 
a validação dos 
equipamentos, bem 
como a certificação. 
Essa manutenção não 
está prevista no 
Convênio da ISO. 

Manter os 
equipamentos e 
utensílios do 
Hemocentro em 
perfeitas condições de 
funcionamento e uso. 

Ano de 2007 15.000,00 p/trimestre 
Total=60.000,00 

 Implantação de Transplante 
de Medula Óssea 

Prestar serviços de alta 
complexidade aos 
pacientes portadores de 
anemia aplástica, 
leucemias agudas e 
crônicas, linfomas de 
alto grau de 
malignidade, 
mielodisplasias e alguns 
tumores sólidos, além 
de algumas doenças 
metabólicas e 
hereditárias.  
Atender a demanda 
reprimida dos pacientes 
da área de abrangência 
do Hemocentro. 

Dotar o Hemocentro 
da Famema de um 
Programa de 
Transplante de 
Medula Óssea.  
Desenvolver linhas de 
pesquisas nas áreas 
de Hematologia, 
Oncologia, 
Imunologia, 
Imunogenética e 
outras de alta 
complexidade. 

Ano de 2007 1- Obra Civil =210.000,00 
2- Instalação de ar tratado = 
120.000,00 
3- Equipamentos diversos 
=210.000,00 
4- Mobiliários = 70.000,00 
5- Radiador de Bolsa de 
Sangue=250.000,00 
6- Recursos Humanos = 
104.380,00 
 
T= 964.380,00 

TOTAL GERAL                            1.024.380,00  
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Área: Almoxarifado do Hemocentro 
 

Ações Justificativa Objetivo Cronograma de Execução  Custo Estimado 
1- Implantação do Plano 
de Gestão ISO 9001/2000. 

Atender exigência da 
ANVISA e 
Hemorrede. 

Melhoria da 
Qualidade. 

Ano de 2007. Convênio FNS – 
Ministério da Saúde 

2- Aquisição de 01 
Aparelho de Ar 
Condicionado de 
21.000 BTUs.  

 

Manter os 
medicamentos 
adequados à 
temperatura. 

Garantir a qualidade 
e atender a 
exigência da 
ANVISA 

1° Semestre/2007 2.000,00  

3- Confecção de 17m2 de 
divisórias. 

Diminuir a área de 
refrigeração. 

Condensação de 
espaço. 

1° Semestre/2007 2.000,00  

4- Aquisição de 01 
computador com 
impressora de código de 
barras. 

O existente no setor é 
antigo, baixa 
capacidade e lento. 

Atualizar 
equipamento para 
melhor desempenho 
do sistema 
integrado de 
materiais. 

1°. Semestre/2007 5.000,00  

TOTAL GERAL    18.200,00  
 
 

Área: Laboratório de Sorologia 

AAççõõeess  Justificativa Objetivo Cronograma de Execução Cust o Estimado 

Implantação do 
Plano de Gestão 
ISO 9001/2000. 

Atender exigência da 
ANVISA e Hemorrede. 

Melhoria da Qualidade. Ano de 2007. Convênio FNS – 
Ministério da Saúde 

Reforma e 
adequação do 
laboratório com 
retirada e 
colocação de 
divisórias e 
bancadas. 

Liberação de espaço por 
licitações de 
equipamentos em 
duplicidade de 
fornecedores. 

Adequar o lay-out do 
laboratório, em 
conformidade com 
equipamentos em 
comodato. 

2° Semestre de 2007 10.000,00  

TOTAL GERAL    10.000,00 



   34

Área: Laboratório de Imunohematologia 

 
Ações Justificativa Objetivo Cronograma de Execução  Custo Estimado 

1- Implantação 
do Plano de 
Gestão ISO 
9001/2000. 

Atender exigência da 
ANVISA e Hemorrede. 

Melhoria da Qualidade. Ano de 2007. Convênio FNS – 
Ministério da Saúde 

2- Reforma e 
adequação do 
laboratório com 
retirada e 
colocação de 
divisórias e 
bancadas. 

Liberação de espaço por 
licitações de 
equipamentos em 
duplicidade de 
fornecedores. 

Adequar o lay-out do 
laboratório, em 
conformidade com 
equipamentos em 
comodato. 

2° Semestre de 2007 10.000,00  

3- Substituição 
de 03 centrífugas 
para tubos de 
hemólise. 

Equipamento usado na 
rotina de exames 
imunohematológicos pré-
transfusionais 

Melhoria da qualidade. 1° Semestre de 2007 18.000,0 0 

4- Aquisição de 8 
pipetas 
automáticas com 
volume variável 
utilizadas no 
projeto de 
confecção de 
painéis de 
células 
fenotipadas 

Implantar o laboratório 
genotipagem sangüínea e 
produção de painéis de 
células fenotipadas para 
triagem e identificação de 
anticorpos anti-
eritrocitários. 

Avançar em qualidade 
para garantia de maior 
segurança 
transfusional. 

1° Semestre de 2007 6.000,00  

5- Aquisição de 
01 centrífuga 
refrigerada de 
mesa + 
termociclador 

Equipamento  a ser 
utilizado no projeto de  
genotipagem.  

Melhoria da qualidade. 1° Semestre de 2007 55.000,0 0 

TOTAL GERAL    89.000,00 
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Área: Laboratório de Patologia Clínica 

 
AAççõõeess  Justificativa Objetivo Cronograma de Execução Cust o Estimado 

1- Implantação do 
Plano de Gestão ISO 
9001/2000. 

Atender exigência da 
ANVISA e 
Hemorrede. 

Melhoria da Qualidade. Ano de 2007. Convênio FNS – 
Ministério da Saúde 

2- Reforma e 
adequação do 
laboratório com 
retirada e colocação 
de divisórias e 
bancadas. 

Liberação de espaço 
por licitações de 
equipamentos em 
duplicidade de 
fornecedores. 

Adequar o lay-out do 
laboratório, em 
conformidade com 
equipamentos em 
comodato. 

1° Semestre de 2007 10.000,00  

3- Aquisição de um 
Agregômetro 
Plaquetário. 

Atualmente dispomos 
de um equipamento 
adquirido em 1994 e 
sendo desatualizado 
para realização de 
novas técnicas. 

Avançar em tecnologia 
referente aos exames 
para liberação em 
menor tempo. 

1° Semestre de 2007 90.000,00  

4- Aquisição de 04 
Contadores 
hematológicos 
(manuais): 
Diferencial e timer. 

Para reposição dos 
equipamentos 
obsoletos.  
 
 
 

Atender a crescente 
demanda do serviço. 

1° Semestre de 2007 3.600,00  

5- Aquisição de 01 
painel eletrônico com 
dispositivo de senha 
para o setor de 
coleta de exames. 

Equipamento a ser 
instalado no setor de 
coleta de exames 
para triagem de 
clientes. 

Agilizar atendimento por 
espécie de exames. 

1° Semestre de 2007 3.000,00  

6- Aquisição de 01 
Analisador  Semi 
automático para 
Bioquímica. 

Atualmente há 
apenas um 
equipamento. 

Não parar a rotina dos 
exames. 

1° Semestre de 2007 9.500,00  
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AAççõõeess  Justificativa Objetivo Cronograma de Execução Cust o Estimado 

7- Separar o 
laboratório de 
hematologia e do 
laboratório de 
coagulação. 

Atualmente ocupam a 
mesma sala. 

Implementar novas 
técnicas. 

1° Semestre de 2007 5.000,00  

8- Criação de um 
espaço com 12m2  
para validação de 
equipamentos de 
grande porte, 
equipado 
adequadamente. 

Atualmente não há 
espaço para tal 
procedimento. 

Validar equipamentos. 1° Semestre de 2007. 5.000,00  

TOTAL GERAL    140.430,00 
 

 

Área:  Laboratório de Citometria de Fluxo 

 

AAççõõeess  Justificativa Objetivo Cronograma de Execução Cust o Estimado 

1- Implantação do 
Plano de Gestão ISO 
9001/2000. 

Atender exigência da 
ANVISA e 
Hemorrede. 

Melhoria da Qualidade. Ano de 2007 Convênio FNS – 
Ministério da Saúde 

2- Reforma e 
adequação do 
laboratório com 
retirada e colocação 
de divisórias e 
bancadas. 

Liberação de espaço 
para  novos 
equipamentos. 

Adequar o lay-out do 
laboratório. 

1° Semestre de 2007 10.000,00  

3- Aquisição de 02 
microcomputadores 
com gravador de CD 
e DVD. 

Auxiliar na análise e 
laudos dos exames 
de citometria e 
pesquisa. 

Oferecer melhores 
condições de trabalho. 

1° Semestre de 2007 5.400,00  
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AAççõõeess  Justificativa Objetivo Cronograma de Execução Cust o Estimado 

4- Aquisição de 01 
balança de precisão. 

Para preparo de 
reagentes. 

Realização de exames. 1° Semestre de 2007 4.000,00  

5- Aquisição de 02 
Homogeneizadores 
(Vortex).  

Para realização de 
técnicas de 
imunofenotipagem. 

Realização de exames. 1° Semestre de 2007 1.200,00  

6- Expansão da 
capacidade 
diagnóstica. 

Implantação de novas 
técnicas em citometria 
de fluxo. 

Análise de conteúdo de 
DNA e diagnóstico em 
hemoglobinúria 
paroxística noturna. 

1° Semestre de 2007 10.000,00  

7- Expansão da 
prestação de serviço 
para a região. 

Atender serviços que 
não possuem a 
referida tecnologia 
diagnóstica. 

Prestar maior 
assistência aos 
serviços. 

1° Semestre de 2007  

8- Aquisição de 07 
cadeiras tipo caixa. 

Equipar o laboratório. Melhor acomodação 
dos ususários. 

1° Semestre de 2007 2.100,00  

9- Aquisição de 01 
software cell-quest. 

Interfaciamento de 
citometria de fluxo. 

Agilizar o serviço. 1° Semestre de 2007 25.000,00  

TOTAL GERAL    90.960,00 
 
 
 
Área: Laboratório de Genética 

 
AAççõõeess  Justificativa Objetivo Cronograma de Execução Cust o Estimado 

1- Implantação do 
Plano de Gestão ISO 
9001/2000. 

Atender exigência da 
ANVISA e 
Hemorrede. 

Melhoria da Qualidade. Ano de 2007. Convênio FNS – 
Ministério da Saúde 

2- Reforma e 
adequação do 
laboratório com 
retirada e colocação 
de divisórias e 
bancadas. 

Liberação de espaço 
para  novos 
equipamentos. 

Adequar o lay-out do 
laboratório. 

1° Semestre de 2007 20.000,00  
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AAççõõeess  Justificativa Objetivo Cronograma de Execução Cust o Estimado 

3- Ampliar o número 
de exames 
citogenéticos em 
bandamento G de 
cultura de linfócitos, 
medula óssea e 
abortamentos 
espontâneos. 
 

O aumento do 
número de exames se 
faz necessário, uma 
vez que o nosso 
laboratório é 
referência na região e 
não consegue atender 
a demanda de casos 
com hipótese 
diagnóstica de 
doenças genéticas. 

Atender o número de 
exames  uma vez que o 
nosso laboratório é 
referência na região de 
abrangência. 

No ano de  2007 30.000,00 

4- Implementar e 
desenvolver técnicas 
citogenéticas, tais 
como FISH 
(Fluorescence In Situ 
Hybridization), CGH 
(Comparative 
Genomic 
Hybridization) 
- capacitação de 
recursos humanos e 
adequação de carga 
horária dos 
Laboratoristas já 
treinados para o 
desenvolvimento 
destes. 
 

Com o 
desenvolvimento de 
técnicas mais 
sensíveis e refinadas 
em citogenética e 
citogenética molecular 
será possível 
elucidarmos alguns 
casos, cujo 
diagnóstico ainda não 
está fechado, bem 
como fazer um 
Aconselhamento 
Genético mais 
adequado. 
 

Com o desenvolvimento 
de técnicas mais 
sensíveis e refinadas 
em citogenética e 
citogenética molecular 
será possível 
elucidarmos alguns 
casos, cujo diagnóstico 
ainda não está fechado, 
bem como fazer um 
Aconselhamento 
Genético mais 
adequado. 
 

No ano de 2007. 50.000,00 
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AAççõõeess  Justificativa Objetivo Cronograma de Execução Cust o Estimado 

5- obter novos 
recurso(s) 
financeiro(s) junto à 
FAPESP para o 
desenvolvimento de 
projetos envolvendo 
as duas linhas de 
pesquisa em 
andamento: 1) 
Aspectos genéticos 
da Doença de 
Alzheimer; 2) 
Diagnóstico 
molecular do 
Helicobacter pylori 
em pacientes com 
doenças pépticas; 
 

Os recursos obtidos 
junto à FAPESP até o 
momento vem dando 
suporte para o 
funcionamento do 
Laboratório e 
publicação de artigos 
científicos (5 artigos 
até o momento – 
2006 - em revistas 
internacionais 
indexadas); 
 

Os recursos obtidos 
junto à FAPESP até o 
momento vem dando 
suporte para o 
funcionamento do 
Laboratório e 
publicação de artigos 
científicos (5 artigos até 
o momento – 2006 - em 
revistas internacionais 
indexadas); 
 

No ano de 2007 Verba FAPESP 

6- Desenvolver 
protocolos 
envolvendo 
utilização de células 
tronco em 
cardiopatias (Doença 
de Chagas) e 
doenças 
Neurológicas 
(Acidente Vascular 
Cerebral e Doença 
de Alzheimer) na 
terapêutica. 
 

A oportunidade de 
inclusão em 
protocolos de terapia 
celular dada 
pesquisadores de 
excelência no país e a 
necessidade de 
mudança de 
mentalidade da 
Instituição 
(atendimento de alta 
complexidade) 
justificam esta 
iniciativa. 
 

A oportunidade de 
inclusão em protocolos 
de terapia celular dada 
pesquisadores de 
excelência no país e a 
necessidade de 
mudança de 
mentalidade da 
Instituição (atendimento 
de alta complexidade) 
justificam esta iniciativa. 
 

No ano de 2007 1.000.000,00 

TOTAL GERAL    1.100.000,00 
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Área:  Laboratório de Microbiologia 
 

AAççõõeess  Justificativa Objetivo Cronograma de Execução Cust o Estimado 

1- Implantação do 
Plano de Gestão ISO 
9001/2000. 

Atender exigência da 
ANVISA e 
Hemorrede. 

Melhoria da Qualidade. Ano de 2007. Convênio FNS – Ministério da 
Saúde 

2- Reforma e 
adequação do 
laboratório com 
retirada e colocação 
de divisórias e 
bancadas. 
Necessidades: 
1) Custos para 
Treinamento de um 
funcionário. (10 
diárias, hospedagem 
e passagem a São 
Paulo. 
2) Equipamentos: 
01 Câmara de Fluxo 
Laminar 
01 Estufa de Cultura 
01 Forno de 
Microondas 

Instalação do 
laboratório de 
Micologia. 
 
 
 
 
 
Capacitação externa. 

Implementação de 
novas técnicas 
micológicas 
(antifungigrama e 
identificação de fungos 
filamentosos). 

Ano de 2007 30.000,00 
 
 
 
 
 
 

1.460,00 
 
 
 
 

                    
 

            
 
 
 

Total=31.460,00 
3- Curso de 
capacitação para 
anaeróbios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necessidade em 
diagnosticar 
anaeróbios em 
hemoculturas, 
controle de Qualidade 
de hemocomponentes 
e cultura de material 
de banco de ossos 
(em atendimento a 
portaria 1376 do MS 
de 1993). 

Implantação de cultura, 
identificação e 
antibiograma para 
anaeróbios. 

Até agosto/2007.  
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Necessidades: 
Custos para 
Treinamento de um 
funcionário. (10 
diárias, hospedagem 
e passagem a São 
Paulo. 

 
1.460,00 

4- Aquisição de 
meios de cultura 
prontos: Agar Thayer 
Martin, Agar Sangue, 
Agar Chocolate, 
Agar Azida Sangue, 
Agar Muller Hinton e 
Agar Muller Hinton 
Sangue. 
 

Esses meios de 
cultura prontos são 
controlados (com 
certificado de controle 
de qualidade em 
atendimento as 
normas ISO 9000) e 
adequados para os 
propósitos a que se 
destina, e o 
laboratório de rotina 
não dispõe de todos 
os recursos e 
equipamentos 
necessários para este 
fim.  Com a compra 
de meios prontos 
economizaremos em 
compra de placas 
descartáveis, dos 
respectivos meios de 
cultura, tempo, 
energia elétrica, 
aditivos e 
suplementos, etc. 
 

Melhoria no isolamento 
do microrganismo e no 
resultado dos testes de 
sensibilidade. 
 
 

Imediato Consumo/mês: 
Agar Thayer Martin = 
(60placas=132,00) 
Agar Sangue = 
(600 placas=1.320,00) 
Agar Chocolate = 
(60 placas= 138,00) 
Agar Azida Sangue = 
(300 placas=660,00) 
Agar Muller Hinton = 
(500placas 150x15=1.700,00) 
(100 placas 90x15)=200,00) 
Agar Muller Hinton Sangue = 
(70 placas 150x15=245,00 
                          Total=4.395,00 
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5- Desenvolvimento 
do programa de 
monitoria em 2007. 

O programa de 
monitoria já foi 
desenvolvido na 
disciplina, e a 
retomada neste 
momento está dentro 
dos projetos para 
2007. 
 

Desenvolvimento de 
projetos de pesquisa já 
aprovados pelo comitê 
de ética, 
desenvolvimento de 
novos projetos, parceria 
em projetos de 
pesquisa com a Fatec – 
Faculdade de 
tecnologia de alimentos, 
elaboração de acervo 
da disciplina para o 
laboratório morfo-
funcional e auxílio 
técnico em atividades 
práticas aos 
acadêmicos de ambos 
os cursos. 
 

1° Semestre de 2007. Bolsa de monitoria.  

6- Local adequado 
para atividades 
práticas laboratoriais 
para estudantes de 
Medicina e 
Enfermagem (esta 
proposta foi enviada 
em conjunto com a 
UES da 1ª série, 
junto com as 
necessidades de 
outras disciplinas 
que atuam na 1ª 
série). 
 

    

TOTAL GERAL    84.205,00 
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Área:  Ambulatório de Quimioterapia Oncohematológica Infantil e Adulto 
 

AAççõõeess  Justificativa Objetivo Cronograma de Execução Cust o Estimado 

Implantação do 
Plano de Gestão 
ISO 9001/2000. 

Atender exigência da 
ANVISA e Hemorrede. 

Melhoria da Qualidade. Ano de 2007. Convênio FNS – 
Ministério da Saúde 

Aquisição de 
agulhas de 
metal. 

Quantidade insuficiente 
de agulhas para 
realização de exames – 
mielograma, devido à 
demora no fluxo de 
esterilização e grande 
número de casos novos 
para diagnóstico.  
 

Manter a concentração 
de gazes 
quimioterápicos na sala 
de fluxo laminar, e 
maior proteção para o 
profissional que 
manipula tal 
medicamento e a todo 
ambiente.  
 

1° Semestre de 2007. 5.000,00  

Implantação de 
uma ante-sala 
com pressão 
negativa, 
paralela ao fluxo 
laminar, para 
paramentação 
(E.P.I.), 
separação de 
material 
necessário com 
identificação 
(rótulos) para o 
preparo 
medicações 
quimioterápicas 

Otimizar a realização de 
exames e evitar o 
cancelamento de exames 
por falta de material e o 
uso de material com 
desgaste devido ao 
tempo de exposição a 
produtos químicos para 
esterilização. 
 

Maior proteção para o 
profissional que 
manipula tal 
medicamento e a todo 
ambiente. 
 

1° Semestre de 2007 4.000,00  

TOTAL GERAL    9.000,00 
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Área: Hemoterapia 

AAççõõeess  Justificativa Objetivo Cronograma de 
Execução 

Custo Estimado 

1- Implantação do 
Plano de Gestão ISO 
9001/2000.  E 
capacitação de todos 
os funcionários para 
certificação do ISO. 

Atender exigência da 
ANVISA e Hemorrede. 

Ano de 2007. Convênio FNS –  
Ministério da Saúde 

2- Aquisição de 
microcomputado-res 
para atualizar os 
existentes. 
 
 

2° Semestre de 2007 20 Microcomputadores=100.000,00  
04 Impressoras p/código de barras=8.000,00 
20 Leitores de código de barras=2.000,00 
03 tablets de voto auto exclusão=3.000,00 

Total= 113.000,00 
 

3- Contratação de 
Empresa 
especializada para 
manutenção 
preventiva. 

Melhoria nos processos 
da cadeia hemoterápica 
visando garantir 
Qualidade e segurança 
transfusional. 
 
 
 

1° Semestre de 2007 50.000,00 

4- Aquisição de 
homogeneizadores 
de bolsas para coleta 
interfaceada com 
SBS- Sistema 
Informatizado de 
banco de sangue. 

1° Semestre de 2007 20 homogeneizadores=280.000,00 
Interfaceamento=60.000,00 

Total=340.000,00 

5- Informatização do 
módulo transfusional. 

1° Semestre de 2007 60.000,00 

6-Implementação da 
produção de 
hemocomponentes 
irradiados. 

 

Garantir a segurança 
Transfusional; 
Atender as Normas 
vigentes; 
Melhorar o ambiente e as 
condições de trabalho; 
Atualizar os equipamentos 
para melhor utilização dos 
recursos do SBS – 
Sistema Informatizado do 
Banco de Sangue; 
Garantir que os 
equipamentos estejam 
dentro das especificações 
técnicas preconizadas; 
Capacitar os recursos 
humanos para a correta 
execução dos processos; 
Otimizar os recursos de 
informática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° Semestre de 2007 Aquisição de etiquetas para val idação dos 
processos de irradiação de 
hemocomponentes=                36.000,00 

TOTAL GERAL    599.000,00 
 
 
 



2.1.4 Ambulatório Governador Mário Covas 

 

 

2.1.5  Instituto de Olhos de Marília 

 

OBJETIVOS: 

01- Melhorar o componente assistencial da disciplina de oftalmologia 

02- Melhorar as condições de ensino na disciplina de oftalmologia 

03- Recuperar e ampliar a infra-estrutura e de material na disciplina de oftalmologia 

 

Para atingir estes objetivos solicitam-se os materiais e recursos humanos abaixo, 

descritos em ordem de prioridade: 

 

AÇÕES DE CURTO PRAZO: 

Compra de materiais básicos: 

01- Lâmpada de fenda –06 unidades 

02- Tonômetro de aplanação – 06 unidades 

03- Refratores de Greens –06 unidades 

04- Projetores oftalmológicos –06 unidades 

05- Oftalmoscópio indireto e lente de 20 dioptrias –06 unidades 

06- Lensômetro –04unidades 

07- Cadeira Oftalmológica –04 unidades 

08- Coluna Oftalmológica –04 unidades 

09- Gerador elétrico –01 unidade 

10- Vitreófago –01 unidade 

11- Carrinho de Emergência para o centro cirúrgico 

12- Microscópio cirurgico –01 unidade 

13- Contratação de 01 médico para o pronto-socorro oftalmológico 

 

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO 

01-Facoemulsificador –01 unidade 

02-Oftalmóscopio direto –10 unidades 

03-Retinoscopio – 10 unidades 

04-Microscópio cirúrgico – 03unidades 
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05-Contratação de 01 médico para o pronto-socorro oftalmológico 

06- Aparelho de crioterapia oftalmológico –02 unidades 

07- Aparelho de epilação elétrico –03 unidades 

08- Lentes de 78 Dioptrias – 10 unidades 

09-Vitreófago- 01 unidade 

 

AÇÕES DE LONGO PRAZO  

01- Auto-refrator –03 unidades 

02- Pneumotonometro –02 unidades 

03- Sistema Imaginet para angiografia fluoresceínica e Aparelho de retinógrafia 

(retinógrafo) –03 unidades 

04- Facoemulsificador –01 unidade 

05- Aumento da área física para 10 salas de consulta; 04 salas cirúrgicas 

ambulatoriais; 06 salas de exames complementares; 04 salas administrativas; 03 

salas de espera; 04 banheiros 

06- Cadeiras (para sala de espera ) –50 unidades 

07- Sistema de projeção para sala de aula. 

 

Com as solicitações acima, espera-se atingir os objetivos descritos. 

 
 
 
2.2 – Faculdade 
 

• Missão 

A Famema com seus cursos de Medicina e Enfermagem definiu como sua missão 

institucional a formação e a educação permanente de  recursos humanos voltados à 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e cuidado da s necessidades de saúde 

individual e da comunidade . Dessa forma, as ações institucionais vêm sendo 

reorientadas nos últimos anos, o que incluiu uma ampla revisão curricular dos cursos 

oferecidos pela Famema. 

Para o programa de medicina e enfermagem foram realizadas importantes 

discussões que reorientaram a formulação da competência profissional para o curso 

médico e de enfermagem. Essa nova formulação veio ao encontro das diretrizes 

nacionais para os cursos de graduação em medicina e enfermagem, estabelecidas pelo 

Ministério da Educação. 
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Compreensão abrangente dos determinantes do processo saúde-doença, segundo o modelo de 
atenção voltado à vigilância à saúde, transformando as práticas educativas e profissionais para 
melhoria da qualidade de vida e saúde das pessoas, dos processos de trabalho e da formação 
profissional. 

A missão do Curso de Medicina é: 

 

Desenvolver elevados padrões de excelência no exerc ício da medicina, na geração 

e disseminação do conhecimento científico e de prát icas de intervenção que 

expressem efetivo compromisso com a melhoria da saú de e com os direitos das 

pessoas.  

 

A missão do Curso de Enfermagem é: 

 

A formação de profissionais críticos e reflexivos, capazes de trabalhar em equipe, 

tomar decisões e intervir no processo saúde/doença,  considerando o perfil 

epidemiológico e promovendo cuidados de enfermagem ao indivíduo, família e 

comunidade de forma humanizada e buscando constante  atualização do 

conhecimento. 

 
 
 

� Curso de Medicina 

 Eixo A – Orientação Teórica 

VVeettoorr  11  --  DDeetteerrmmiinnaanntteess  ddee  ssaaúúddee  ee  ddooeennççaa  

 

Imagem-Objetivo (IO) 

 

Estratégias 

Para correção das fragilidades e atingir a IO foram escolhidas as seguintes estratégias: 

� fortalecer a capacitação dos profissionais da rede e docentes à partir das 

fragilidades identificadas, principalmente os processos de educação permanente e 

implementar nos cenários onde ainda não ocorrem; 

� ampliar a parceria com a rede básica de saúde e com o Núcleo de Educação 

Permanente da SMHS de Marília (NEPEM); 
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� estabelecer programas de capacitação da comunidade (conselheiros de saúde, 

etc); 

� apoiar a consolidação da equipe matricial do PSF com vistas ao modelo de 

atenção da integralidade do cuidado; 

� revisão da construção curricular das unidades sistematizadas e de prática tendo 

em vista a abordagem da dimensão coletiva e da gestão dos serviços de saúde; 

� implantação das diretrizes curriculares e da atenção básica no internato e 

� fortalecer os processos avaliativos para apoiar o desenvolvimento curricular a 

transformação da prática. 

 

Operações 

Para implementação das estratégias foram escolhidas as seguintes operações: 

� contratação de assessoria para desenvolvimento de uma categorização institucional 

de necessidades de saúde e processo saúde-doença; 

� oficina de trabalho problematizando: necessidades de saúde, qualidade de vida e 

papel do profissional de saúde; 

� desenvolvimento ações de educação permanente para as equipes de trabalho e 

equipe matricial do PSF;  

� oficina de trabalho problematizando a parceria academia e serviços de saúde, visando 

a construção de uma nova prática; 

� desenvolver módulo de capacitação da comunidade, em oficinas com representantes 

comunitários, a partir das discussões: educação em saúde, educação e cidadania, 

cidadania e autonomia; 

� educação permanente para equipes cuidadoras envolvidas com a atenção hospitalar; 

� desenvolver material científico, baseado em evidências, que demonstre e ofereça 

indicadores sobre a atuação da equipe matricial do PSF; 

� conferências para sensibilização sobre a importância do planejamento para a gestão 

das ações em saúde; 

� conferências para sensibilização sobre a integralidade do cuidado à saúde, garantindo 

a participação de funcionários de todos os turnos da instituição e 

� oficinas para problematização da integralidade do cuidado e produzir propostas para 

mudança da gestão do trabalho hospitalar, com participação de docentes, discentes, 

usuários e gestores. 
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VVeettoorr  22  --  PPrroodduuççããoo  ddee  ccoonnhheecciimmeennttooss  sseegguunnddoo  aass  nneecceessssiiddaaddeess  ddoo  SSUUSS  

 

Imagem-Objetivo (IO) 

 

Estratégias 

Para correção das fragilidades e atingir a IO foram escolhidas as seguintes estratégias: 

� criar  programas de iniciação científica; 

� apoiar técnica e financeiramente os grupos de pesquisa institucionais; 

� criar e apoiar publicações voltadas para as necessidades do SUS; 

� apoiar o trabalho em equipe multiprofissional visando a integralidade do cuidado; 

� investir em recursos de informática, de comunicação e na biblioteca; 

� adequação e consolidação de um núcleo voltado para o desenvolvimento de recursos 

humanos em saúde; 

� apoiar a participação em eventos externos voltados para o fortalecimento dos 

princípios do SUS; 

� apoiar e incorporar a análise crítica de indicadores na atenção básica e utilizar estes 

conhecimentos para o desenvolvimento da prática e 

� incluir a obrigatoriedade da realização de um trabalho científico durante o curso 

médico. 

 

Operações 

Para implementação das estratégias foram escolhidas as seguintes operações: 

� avaliar a produção de conhecimento, adequação e eficácia com relação aos projetos 

de desenvolvimento institucional (PDI), projeto pedagógico institucional (PPI) e projeto 

de desenvolvimento de curso (PDC); 

� avaliar a política de incentivo à produção institucionalizada e as práticas educativas; 

� criação de um programa de iniciação científica com distribuição de bolsas de auxílio, à 

partir das necessidades de saúde na atenção básica; 

� criação de fundo de apoio aos grupos de pesquisa incentivando a publicação de 

pesquisas e a participação em eventos; 

Produção e divulgação do conhecimento científico voltado às necessidades da atenção básica, que 
ofereçam subsídios para a gestão da integralidade do cuidado à saúde e uma abordagem humanizada 
nas práticas profissionais, incluídos formalmente nos currículos e nos serviços de saúde. 
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� criação e apoio à publicação de periódicos institucionais, preferencialmente de forma 

eletrônica, voltado às evidências na prática da integralidade; 

� aquisição de equipamentos e materiais para interconexão em rede entre os diferentes 

cenários, instituições e instalações prediais; 

� aquisição de microcomputadores, impressoras e equipamentos de videoconferência 

para a rede interna e para as USFs; 

� elaboração de instrumentos de comunicação que reforcem a missão institucional, 

parcerias e integralidade do cuidado (p.ex: “folders” explicativos, cartazes, “banners”, 

etc) e 

� apoio para a participação de docentes, discentes e outros profissionais  em eventos 

externos voltados ao fortalecimento dos princípios do SUS. 

 

VVeettoorr  33  ––  PPóóss--GGrraadduuaaççããoo  ee  EEdduuccaaççããoo  PPeerrmmaanneennttee  

 

Imagem-Objetivo (IO) 

 

Estratégias 

Para correção das fragilidades e atingir a IO foram escolhidas as seguintes estratégias: 

� apoiar os Laboratórios de Simulação, Morfo-funcional, de Informática e Biblioteca; 

� oferecer acesso ao programa de educação permanente e pós-graduação aos 

profissionais dos serviços (secretarias municipais de saúde, DRS e profissionais da 

Famema);  

� apoiar os projetos de pós-graduação strictu sensu; 

� criar novos programas de especialização e apoiar os programas existentes; 

� estabelecer processos de educação à distância, com foco nas necessidades da 

atenção básica; 

� promover a aproximação dos programas de residência com a graduação e serviços de 

saúde por meio de capacitação, participação em reuniões de equipes 

multiprofissionais e nos fóruns de desenvolvimento curricular; 

Estrutura de pós-graduação multiprofissional e educação permanente na área da saúde 
respondendo às necessidades loco-regionais, ancoradas na prática reflexiva, por meio de 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem, com incentivo aos processos de educação à 
distância. 
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� fomentar a articulação e a parceria com os participantes do Curso de Formação de 

Facilitadores de Educação Permanente do Ministério da Saúde/Fiocruz, visando a 

execução de ações interinstitucionais; 

� apoiar e ampliar a parceria com o Núcleo de Educação Permanente da SMHS de 

Marília; 

� reordenar e reestruturar a gestão dos processos de desenvolvimento dos recursos 

humanos nas áreas acadêmicas (graduação e pós-graduação) e das práticas 

profissionais e 

� ampliar e fortalecer os processos de EP na FAMEMA, visando o desenvolvimento das 

pessoas envolvidas, das  práticas educativas e de atenção à saúde. 

 

Operações 

Para implementação das estratégias foram escolhidas as seguintes operações: 

� aquisição de modelos e manequins que favoreçam o treinamento de cuidados 

específicos, simulação de situações de urgência e emergência; 

� aquisição de livros para a atualização do acervo da biblioteca e realização de 

convênios para fornecimento de periódicos; 

� renovação dos computadores e periféricos do Laboratório de Informática; 

� realizar pesquisa com a finalidade de avaliar a adequação dos programas de Pós-

graduação às necessidades do SUS; 

� assessoria técnica e logística para os cursos de pós-graduação latu sensu e stritctu 

sensu, para garantir a produção de conhecimento e de novas tecnologias que 

respondam às necessidades da população e do SUS; 

� reuniões semestrais entre gestores da academia, gestores dos serviços e 

representantes comunitários para escuta ativa das necessidades de  formação 

profissional, visando a criação de novos cursos e ou o redirecionamento daqueles já 

existentes; 

� compra de equipamentos e softwares para teleconferência e educação à distância; 

� apoio financeiro para a criação de cursos e módulos de educação à distância de 

acordo com as necessidades da atenção básica; 

� criação de módulos para capacitação de residentes em: metodologias ativas; fazer e 

receber críticas; ética e autonomia;  integralidade do cuidado; 

� reunião quinzenal das equipes multiprofissionais, incluindo a participação dos 

residentes e gestores dos serviços; 
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� realização do Pré-Fórum de Desenvolvimento Curricular com ampla participação da 

comunidade Famema e parceiros; 

� realização do Fórum de Desenvolvimento Curricular com ampla participação da 

comunidade Famema e parceiros; 

� contratar conferencistas para o Semana de Desenvolvimento Institucional, Pré-Fórum 

e Fórum de Desenvolvimento Curricular; 

� apoio aos projetos de educação permanente desenvolvidos em parceria com a 

Famema e os tutores e facilitadores do curso de Educação Permanente do Ministério 

da Saúde/Fiocruz; 

� troca de tecnologias e experiências através de reuniões sistemáticas bimestrais entre 

os gestores de Educação Permanente; 

� acompanhamento semestral dos formatos de avaliação F3, F4 e F5 das Unidades de 

Prática Profissional 1, 2 e 4, através dos relatórios realizados pelo Comitê de 

Avaliação; 

� contratação de assessoria para o desenvolvimento do processo de educação 

permanente na Famema e 

� criação de estrutura para reorganizar os processos de desenvolvimento de recursos 

humanos nas áreas acadêmicas e de práticas profissionais. 

 

Eixo B – Cenário de Práticas 

  

VVeettoorr  44  ––  IInntteeggrraaççããoo  ddoocceennttee--aassssiisstteenncciiaall  

 

Imagem-Objetivo (IO) 

 

 

Estratégias 

Para correção das fragilidades e atingir a IO foram escolhidas as seguintes estratégias: 

� consolidar a mudança da gestão do modelo de atenção à saúde, adequando aos 

princípios do SUS; 

Docentes, profissionais dos serviços e estudantes integrados nos cenários da atenção básica, nos 
equipamentos educacionais e comunitários, assumindo responsabilidades como agentes 
prestadores do cuidado, construindo na prática o processo de ensino-aprendizagem. 
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� incentivar maior participação no processo de mudança; 

� melhorar e ampliar a inserção dos docentes e discentes nas equipes de trabalho da 

rede; 

� implementar a integralidade ao cuidado da pessoa e humanização da prática; 

� incentivar a participação de profissionais da rede e da residência na construção 

curricular e 

� ampliar o processo de integração curricular. 

 

Operações 

Para implementação das estratégias foram escolhidas as seguintes operações: 

� estabelecer processos de reflexão e avaliação dialógica junto aos gestores, 

profissionais de saúde, estudantes e usuários do sistema de saúde, quanto à 

qualidade e alcance das práticas de atenção e cuidado à saúde; 

� realizar oficinas de trabalho para estabelecer as estratégias e operações futuras, à 

partir das informações obtidas nos processos de educação permanente e ou oriundas 

de outras fontes tais como as avaliações; 

� realizar oficinas de trabalho para avaliação e planejamento promovendo maior 

articulação academia e serviços e facilitando a inserção de docentes e discentes nas 

equipes de trabalho das USFs; 

� realizar oficinas de planejamento do calendário de atividades anuais com os gestores 

da rede básica de saúde e da Famema, de forma a contemplar a participação 

expressiva de profissionais da rede, das residências e da especialização em Saúde da 

Família no Pré-Fórum de Desenvolvimento Curricular e na Semana de 

Desenvolvimento Institucional da Famema; 

� constituir grupos de educação permanente de profissionais da 3a série de medicina em 

parceria com profissionais dos serviços hospitalares dos diferentes cenários onde 

ocorrem as atividades da UPP3; 

� constituir grupos de educação permanente de professores e instrutores do Laboratório 

de Prática Profissional (LPP2), em parceria com professores da UPP2 e do LPP3 com 

professores da UPP3 e 

� constituir grupos de educação permanente de professores da UPP4 em parceria com 

profissionais dos cenários da prática profissional. 
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VVeettoorr  55  ––  DDiivveerrssiiffiiccaaççããoo  ddee  cceennáárriiooss  ddoo  pprroocceessssoo  ddee  eennssiinnoo--aapprreennddiizzaaggeemm  

 

Imagem-Objetivo (IO) 

 

Estratégias 

Para correção das fragilidades e atingir a IO foram escolhidas as seguintes estratégias: 

� investir na educação e promoção à saúde, considerando ações coletivas; 

� investir recursos na infra-estrutura para ampliação da parceria da Famema e PSF; 

� criação da UPP 4, 5 e 6 com intersecção de cenários, incluindo e estimulando a 

participação do internato na atenção básica; 

� investir no trabalho multiprofissional com integração dos odontólogos das equipes do 

PSF à UPP; 

� estabelecer a cirurgia ambulatorial na UPP 4 em cenários de atenção básica; 

� criação de parcerias da Famema com outros equipamentos sociais e educacionais 

comunitários (creches, serviços de atenção às pessoas especiais, asilos, ONGs) e 

� incentivar a ampliação e qualificar os laboratórios de aprendizagem. 

 

Operações 

Para implementação das estratégias foram escolhidas as seguintes operações: 

� reforma da área física de unidades de saúde, para a conversão do modelo de UBSs, 

para policlínicas, possibilitando maior inserção de estudantes e docentes do internato 

na saúde da mulher, do adulto e da criança; 

� aquisição de mobiliário e equipamentos para implementação de salas para atividades 

de cirurgia ambulatorial; 

� capacitação de profissionais da equipe do PSF na realização de procedimentos em 

cirurgia ambulatorial através de sua participação nos laboratórios de prática 

profissional/simulação e educação continuada, em processo; 

� apoio a projetos em parceria com as secretarias municipais de Educação, Promoção 

Social, Meio Ambiente; com entidades filantrópicas; organizações não-

Processos de ensino-aprendizagem realizados em todo o curso de graduação, em equipes 
multiprofissionais, com foco na atenção básica, sob gestão compartilhada pela SMHS -
Famema, incentivando a desospitalização das práticas de saúde, valorizando cenários dos 
equipamentos de saúde, educacionais e comunitários. 
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governamentais, instituições ensino médio e superior e empresas privadas, 

potencializando ações de intersetorialidade; 

� implementação de equipes de cuidado multiprofissional nas instituições pactuadas; 

� realizar pesquisa para analisar quantitativamente e qualitativamente as atividades de 

extensão e 

� aquisição de material didático para melhoria e ampliação dos laboratórios de 

aprendizagem e apoio financeiro para adequação de espaço físico. 

  

VVeettoorr  66  ––  AArrttiiccuullaaççããoo  ddooss  sseerrvviiççooss  uunniivveerrssiittáárriiooss  ccoomm  oo  SSUUSS  

 

Imagem-Objetivo (IO) 

 

Estratégias 

Para correção das fragilidades e atingir a IO são elencadas as estratégias: 

� investir em mecanismos que garantam a referência e contra-referência; 

� estabelecer sistema de prontuário eletrônico para a rede de serviços próprios e da 

atenção básica; 

� informatização e interconexão com a internet nas áreas assistenciais da Famema e  

instituições parceiras na área de atenção básica; 

� institucionalizar o Programa Ver-SUS para profissionais dos serviços, docentes e 

discentes e 

� estabelecer e incentivar processos de educação à distância para todos os profissionais 

de saúde, incluindo o acesso ao sistema de "Conexão Médica". 

 

Operações 

Para implementação das estratégias foram escolhidas as seguintes operações: 

� desenvolver em parceria com a rede um novo formato para o impresso de referência e 

contra-referência de forma a melhor atender às necessidades de manuseio e 

informações; 

Integração dos serviços universitários com a rede do SUS por meio eletrônico, permitindo o 

desenvolvimento de mecanismo de referência e contra-referência, educação à distância e 

relacionando sistemas de informação em saúde, facilitando o seu acesso e auxiliando a gestão 

do sistema de saúde. 
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� realizar pesquisa para avaliar a efetividade dos serviços de referência e contra-

referência e o acesso às informações do sistema básico de saúde; 

� realizar ações para conscientização dos pacientes sobre a importância da contra-

referência e este  poder cobrar do médico que o faça; 

� apoiar o desenvolvimento de sistemas de prontuário eletrônico através de capacitação 

do pessoal técnico, participação em eventos da área, troca de experiências com outros 

centros, contratação de assessoria e compra de ferramentas de desenvolvimento de 

software; 

� aquisição de equipamentos para interconexão em rede entre a Famema e as 

instituições parceiras, incluindo rede sem fio; 

� operacionalização do Programa Ver-SUS com a participação de profissionais dos 

serviços, docentes e discentes, propondo a imersão na rotina dos serviços em 

diferentes níveis de complexidade da atenção, vivenciando as práticas de saúde, com 

produção de relatório final socializado posteriormente com as equipes envolvidas; 

� aquisição da licença para uso do sistema Conexão Médica e 

� realização de rodas para discussão e apoio aos programas e cursos exibidos pela 

Conexão Médica. 

 
 
Eixo C – Abordagem Pedagógica 

 

VVeettoorr  77  ––  AAnnáálliissee  ccrrííttiiccaa  ddaa  aatteennççããoo  bbáássiiccaa  

Imagem-Objetivo (IO) 

 

Estratégias 

Para correção das fragilidades e atingir a IO foram escolhidas as seguintes estratégias: 

� implantar Unidade de Prática Profissional (UPP) para 4ª série (UPP4) e internato 

(UPP5 e ¨6); 

� estimular maior compromisso dos docentes com a atenção básica; 

� implementar o uso de portfólio reflexivo em todos os cenários e séries; 

� fortalecer a UPP da 3ª série; 

Proce ssos de trabalho reflexivos que utilizem tecnologia s de avaliação, voltados à 

qualidade da atenção básica, garantindo sua relevân cia social e excelência técnica. 
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� fortalecer os processos de avaliação institucional e de programa para a atenção básica 

e 

� fortalecer a parceria com as secretarias municipais de saúde da região. 

Operações 

Para implementação das estratégias foram escolhidas as seguintes operações: 

� realizar oficinas para planejamento do programa de UPP do internato, com 

participação de docentes, estudantes e usuários; 

� realizar oficinas para sensibilização e capacitação dos docentes para UPP5 e UPP6; 

� realizar oficinas de capacitação para confecção do portfólio reflexivo como instrumento 

de avaliação formativa e de aprendizado do estudante com atenção individualizada 

das atividades executadas; 

� realizar reuniões de supervisão para facilitadores de educação permanente e 

coordenadores de atividades;  

� realizar pesquisa para avaliação do índice de satisfação dos usuários da atenção 

básica, incluindo a avaliação do envolvimento dos estudantes de graduação nas 

equipes multiprofissionais e 

� realizar seminários e reuniões para discussão e análise crítica de resultados das 

pesquisas realizadas com foco na atenção básica. 

  

VVeettoorr  88  ––  IInntteeggrraaççããoo  CCiicclloo  BBáássiiccoo//CCiicclloo  PPrrooffiissssiioonnaall  

 

Imagem-Objetivo (IO) 

 

Estratégias 

Para correção das fragilidades e atingir a IO foram escolhidas as seguintes estratégias: 

� construção de problemas mais integrados voltados à competência profissional 

esperadas para o curso; 

� inserção da UPP da 3ª série junto à equipe cuidadora dos serviços de saúde e 

� utilizar o portfólio reflexivo como instrumento de avaliação formativa do estudante, 

docente e das instituições envolvidas. 

 

Processos de ensino -aprendizagem realizados durante todo o curso à partir da prática 

profissional, com a utilização de metodologias ativ as, propiciando a aprendizagem 

significativa, em diferentes cenários, articulados com atividades de aprendizagem baseadas 

em problemas.  
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Operações 

Para implementação das estratégias foram escolhidas as seguintes operações: 

� realização de capacitações para docentes em avaliação de competência profissional 

através de educação permanente e educação continuada; 

� assessoria técnica-pedagógica com profissional da área da sociologia clínica e 

pedagogia; 

� desenvolver processos de problematização e de construção do conhecimento junto a 

profissionais que trabalham na interface com o portfólio reflexivo do estudante, através 

de atividade de EP e EC e 

� reorganização do processo de trabalho das equipes cuidadoras, de forma a integrar  

os estudantes e profissionais da UPP3 no cenário hospitalar. 

 

VVeettoorr  99  ––  MMuuddaannççaa  PPeeddaaggóóggiiccaa  

 

Imagem-Objetivo (IO) 

 

Estratégias 

Para correção das fragilidades e atingir  a IO  foram escolhidas as seguintes estratégias: 

� melhorar compreensão de necessidades de saúde, integralidade, competência e do 

movimento pedagógico institucional; 

� melhorar a integração pedagógica entre as séries e entre os cenários; 

� investir em bibliotecas virtuais com acesso para a rede básica; 

� apoiar a organização de eventos internos; 

� implantar avaliação e acompanhamento dos egressos; 

� fortalecer espaços de diálogo entre docentes, discentes e profissionais dos serviços; 

� fortalecer os processos de avaliação institucional e de programa e 

� melhorar a apropriação dos instrumentos de avaliação da competência profissional. 

 

Operações 

Para implementação das estratégias foram escolhidas as seguintes operações: 

Comunidade da Famema e parceiros que tenham entendimento e apropriação dos fundamentos e 

práticas curriculares institucionais com o objetivo de formar profissionais generalistas, éticos, 

reflexivos e humanísticos. 
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Compreensão abrangente dos determinantes do processo saúde doença, transformando as práticas 
educativas e profissionais para melhoria da qualidade de vida e saúde das pessoas, dos processos de 
trabalho e da formação profissional,  segundo o modelo de atenção voltado à vigilância à saúde. 

� realizar pesquisas para avaliação dos processos de mudança pedagógica e seu 

impacto sobre a formação de profissionais de saúde; 

� criar um processo para avaliação de egressos; 

� criação de instrumentos de avaliação para verificar a transformação das práticas 

educativas, sua pertinência e relação com o modelo de atenção voltado à vigilância à 

saúde; 

� realizar reuniões de sensibilização dos segmentos da academia, serviços e 

comunidade sobre os processos de avaliação; 

� realizar seminários e reuniões para discussão e análise crítica de resultados e suas 

relações com o projeto de desenvolvimento Institucional; 

� realizar ações de divulgação dos resultados da avaliação institucional e da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA); 

� realizar reuniões de planejamento institucional  conforme os resultados das avaliações 

realizadas; 

� realizar oficinas de sensibilização para estabelecer a cultura da avaliação das 

atividades institucionais e sua validação para melhoria do planejamento e 

� aquisição de material digital e licenças de uso para disponibilizar informação técnica e 

científica através de bibliotecas virtuais para os profissionais dos serviços. 

 

� Curso de Enfermagem 

Eixo A – Orientação Teórica 

VVeettoorr  11  --  DDeetteerrmmiinnaanntteess  ddee  ssaaúúddee  ee  ddooeennççaa  

Imagem-Objetivo 

 
Estratégias 

� ampliação da parceria com a SMHS; 

� fortalecimento dos processos avaliativos para apoiar o desenvolvimento curricular a 

transformação da prática; 

� fortalecimento do programa  de educação permanente e implementação do mesmo 

nos cenários onde ainda não ocorrem. 
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Operações 

� contratação de assessoria para capacitação da avaliação dos referencias de 

necessidades de saúde e do processo de saúde-doença; 

� oficina de trabalho problematizando necessidades de saúde, qualidade de vida e 

bases conceituais do projeto pedagógico do curso; 

� oficina de trabalho problematizando a parceria academia e serviços de saúde, 

potencialidades e fragilidades, com proposta de apoio mútuo para a construção de 

uma nova prática; 

� desenvolvimento de módulos de capacitação da comunidade, em oficinas com 

representantes comunitários, à partir das discussões: educação em saúde, educação 

e cidadania, cidadania e autonomia; 

� conferências para sensibilização sobre a importância do planejamento para a gestão 

das ações em saúde; 

� conferências para sensibilização sobre a integralidade do cuidado à saúde para 

equipes de enfermagem; 

� revisão da construção curricular das unidades educacionais tendo em vista a 

abordagem da dimensão coletiva e da gestão dos serviços de saúde; 

� contratação de assessoria para desenvolvimento de uma categorização institucional 

de necessidades de saúde; 

� desenvolvimento de pesquisa e oficinas de trabalho para rever as tarefas e atributos 

do currículos do curso de enfermagem, pautados nas necessidades de saúde e 

integralidade; 

� ampliação da parceria entre o Núcleo de Educação Permanente da Famema (NEP) e  

Núcleo de Educação Permanente da SMHS (NEPEM); 

� fortalecimento dos processos de EP nas duas séries iniciais do curso; 

� implementação da EP para docentes e profissionais do serviço na 3ª e 4ª séries do 

curso. 

  



 

   61

VVeettoorr  22  ––  PPrroodduuççããoo  ddee  ccoonnhheecciimmeennttoo  sseegguunnddoo  aass  nneecceessssiiddaaddeess  ddoo  SSUUSS  

Imagem-Objetivo 

 

Estratégias 

� instrumentalizar docentes, estudantes e profissionais de saúde para o 

desenvolvimento de pesquisa científica; 

� sensibilizar docentes, estudantes e profissionais de saúde quanto a relevância da 

investigação científica na melhoria da qualidade do ensino e serviço; 

� instituir um núcleo de apoio à pesquisa, em parceria com os serviços de saúde; 

� criar linhas de pesquisa para o desenvolvimento de pesquisas orientadas para a 

vigilância em saúde, envolvendo docentes, estudantes e profissionais do serviço; 

� institucionalizar benefícios para o desenvolvimento de estudos orientados para a 

vigilância em saúde para docentes, estudantes e profissionais do serviço; 

� incentivar a participação em eventos e a divulgação de estudos que retratem a prática 

da vigilância em saúde; 

� adequar a infra-estrutura da instituição com ampliação do acervo da biblioteca e dos 

recursos de informática. 

 

Operações 

� realização de seminários de sensibilização dos docentes, estudantes e profissionais 

de saúde quanto à relevância do método científico dos problemas encontrados na 

prática e sua contribuição para melhoria da qualidade da atenção; 

� realização de oficinas de trabalho envolvendo docentes, estudantes e profissionais dos 

serviços para a criação de linhas e grupos de pesquisa, no modelo da vigilância em  

saúde; 

Produção e divulgação de conhecimento baseado no modelo de vigilância em saúde, com vistas à 
melhoria da qualidade dos serviços de saúde e ensino e, conseqüentemente, da qualidade de vida das 
pessoas, famílias e comunidade. 
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� criação de  espaço, nas atividades semanais dos docentes, estudantes e profissionais 

do serviço para o desenvolvimento de estudos que contribuam para melhoria da 

qualidade da assistência; 

� apoio financeiro para o custeio de gastos para divulgação de trabalhos científicos em 

eventos que visem discutir o SUS; 

� elaborar regulamento para o Núcleo de Pesquisa; 

� aquisição de material de consumo para apoio à realização de pesquisas; 

� pagamento de bolsas de apoio à realização de pesquisas aprovadas pelo Núcleo de 

Pesquisa; 

� instituir programa de bolsa de iniciação científica para realização de pesquisas 

aprovadas pelo Núcleo de Pesquisa; 

� promover intercâmbio com outras Instituições de Ensino Superior para 

desenvolvimento de pesquisa; 

� apoiar tecnicamente a publicação de artigos em revistas indexadas e de circulação 

nacional; 

� atualizar o acervo da Biblioteca da Famema em Metodologia da Pesquisa e ampliar o 

número de periódicos nacionais e internacionais que contribuam com o conhecimento 

da vigilância em saúde; 

� criar a Revista Eletrônica da Famema. 

 

VVEETTOORR  33  ––  PPóóss--ggrraadduuaaççããoo  ee  EEdduuccaaççããoo  PPeerrmmaanneennttee  

Imagem-Objetivo 

 
Estratégias  

� oferecer acesso ao programa de educação permanente e pós-graduação aos 

profissionais dos serviços (secretarias municipais de saúde, DRS e profissionais da 

Famema); 

Estrutura de pós-graduação multiprofissional e educação permanente na área da saúde, respondendo

às necessidades loco-regionais, ancoradas na prática reflexiva, por meio de metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, com incentivo aos processos de educação à distância. 
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� apoiar os projetos de pós-graduação strictu sensu voltados ao desenvolvimento de 

conhecimentos na atenção básica; 

� criar novos programas de especialização e apoiar os programas existentes; 

� estabelecer processos de educação à distância; 

� aumentar a articulação com os tutores e facilitadores do curso de Educação 

Permanente da Fiocruz; 

� apoiar e ampliar a parceria com o NEPEM. 

 

Operações 

� reuniões semestrais entre gestores da academia ( diretorias de pós-graduação, 

pesquisa, extensão e graduação) e gestores dos serviços e representantes 

comunitários para escuta ativa das necessidades  de  formação profissional, visando a 

criação de novos cursos e ou o redirecionamento daqueles já existentes; 

� criação de serviço “on line” de educação em saúde atendendo às três grandes áreas: 

saúde da mulher, saúde do adulto e saúde da criança; 

� educação permanente para equipes cuidadoras envolvidas com a atenção hospitalar; 

� criação de módulos para capacitação dos profissionais de saúde em: metodologias 

ativas;  fazer e receber críticas;  ética e autonomia;  integralidade do cuidado; 

� reunião quinzenal das equipes multiprofissionais, incluindo a participação dos gestores 

dos serviços; 

� realização de reuniões de EP para os docentes das quatro séries do curso de 

enfermagem da Famema; 

� realização de reuniões de EP para discentes dos cursos de residência,  especialização 

e aprimoramento da instituição; 

� oferecer apoio financeiro para que o corpo docente e discente possa participar de 

eventos como congressos, jornadas, cursos que proporcionem a possibilidade de 

discussão dos temas que sustentam o Projeto Pedagógico do curso;   

� incentivar a participação dos professores-colaboradores (enfermeiros da rede) e 

profissionais da instituição (enfermeiros assistenciais) nas atividade de EP; 

� desenvolver  pesquisa nesta área de conhecimento;  
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� contratar assessoria externa, objetivando crescimento e reflexão do grupo que 

coordena esta atividade;   

� investir na infra-estrutura do Núcleo de Educação Permanente (NEP);  

� criar e desenvolver cursos à distância objetivando a capacitação  dos profissionais por 

meio de educação continuada; 

� favorecer o aumento de professores enfermeiros como facilitadores da EP. 

 

Eixo B – Cenários de Prática 

VVeettoorr  44  ––  IInntteeggrraaççããoo  ddoocceennttee--aassssiisstteenncciiaall  

Imagem-Objetivo 

 

Estratégias 

� consolidar a mudança do modelo de atenção à saúde, adequando aos princípios do 

SUS; 

� incentivar a participação dos enfermeiros dos serviços na construção curricular; 

� construção em parceria com os serviços, do modelo de cuidado de enfermagem e 

gestão do processo de trabalho; 

� propiciar a participação de docentes, enfermeiros de serviço e discentes em 

congressos que possibilitem esta discussão; 

� verificar o compromisso e a contribuição do curso de enfermagem em ações que 

envolvam responsabilidade social buscando contemplar esta característica 

fundamental considerando a finalidade e suas correlações com o cenário externo. 

 

Operações 

� estabelecer processos de reflexão e avaliação dialógica junto ao NEP, NEPEM, 

gestores, profissionais de saúde, estudantes e usuários do sistema de saúde, quanto à 

qualidade e alcance das práticas de atenção e cuidado à saúde; 

Docentes, profissionais dos serviços e estudantes integrados nos diversos cenários de atenção, nos 

equipamentos educacionais e comunitários, assumindo responsabilidades como agentes prestadores do 

cuidado, construindo na prática o processo de ensino aprendizagem. 
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� realização de seminário sobre processo de cuidar em enfermagem; 

� realização de oficinas de trabalho  2 x no ano para avaliação do modelo de cuidado e 

de  atenção à saúde; 

� realização de curso de capacitação em gestão do cuidado e do processo de trabalho; 

� realização de oficinas de trabalho para avaliação e planejamento promovendo maior 

articulação academia e serviços, facilitando a inserção de docentes e discentes nas 

equipes de trabalho das USFs. 

 

VVeettoorr  55  ––  DDiivveerrssiiffiiccaaççããoo  ddee  cceennáárriiooss  ddoo  pprroocceessssoo  ddee  eennssiinnoo--aapprreennddiizzaaggeemm  

Imagem-Objetivo 

 

Estratégias 

� consolidar e ampliar a parceria com SMHS; 

� investir na educação e promoção à saúde, considerando ações coletivas; 

� investir no trabalho multiprofissional por meio da EP; 

� identificar e construir parcerias com outras instituições comunitárias (ongs, creches, 

escolas, asilos, serviços de atenção às pessoas especiais); 

� favorecer ações do cuidado coletivo no ambiente hospitalar. 

 

Operações 

� implementação de equipes de cuidado multiprofissional nas instituições pactuadas; 

� aquisição de material didático para melhoria e ampliação dos laboratórios de 

aprendizagem e apoio financeiro para adequação do espaço físico; 

� realizar pesquisas para analisar quantitativamente e qualitativamente as atividades de 

extensão. 

Processos de ensino-aprendizagem realizados em todo o curso de graduação em equipes 
multiprofissionais, com foco no Sistema Único de Saúde – SUS, sob gestão compartilhada pela SMHS e 
Famema, incentivando a des-hospitalização das práticas de saúde, valorizando cenários dos 
equipamentos de saúde. 



 

   66

VVeettoorr  66  ––  AArrttiiccuullaaççããoo  ddooss  sseerrvviiççooss  uunniivveerrssiittáárriiooss  ccoomm  oo  SSUUSS  

 

Imagem-Objetivo 

 

Estratégias 

� informatização e interconexão com a internet nas áreas assistenciais da Famema e 

instituições parceiras na área de atenção básica; 

� expandir o uso do programa informatizado de Sistematização da Assistência em 

Enfermagem (SAE) para toda a rede de atenção básica; 

� institucionalizar o Ver-SUS para profissionais dos serviços, docentes e discentes; 

� estabelecer e incentivar processos de educação à distância para todos os profissionais 

de saúde; 

� capacitação de todos os profissionais da Famema para compreensão do SUS 

enquanto sistema integrado e articulado; 

� estabelecer processos de educação à distância; 

� investir em bibliotecas virtuais com acesso para a rede básica. 

 

Operações 

� capacitação dos docentes na vertente de atenção integral em saúde, orientada pelos 

princípios do SUS; 

� realização de  oficinas de trabalho para discussão do processo de trabalho hospitalar, 

utilizando os referenciais teóricos que subsidiam as diretrizes do SUS; 

� aquisição de equipamentos para interconexão em rede entre a Famema e as 

instituições parceiras, incluindo rede sem fio; 

� operacionalização do programa Ver-SUS com a participação de profissionais dos 

serviços, docentes e discentes, propondo a imersão na rotina dos serviços em 

Integração dos serviços universitários com o SUS por meio eletrônico permitindo o desenvolvimento de 

mecanismos de referência e contra-referência, educação à distancia e interconectando sistemas de 

informação em saúde, facilitando o acesso às informações em saúde e auxiliando a gestão do sistema de 

saúde. 
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diferentes níveis de complexidade da atenção, vivenciando as práticas de saúde com 

produção de relatório final socializado posteriormente com as equipes envolvidas; 

� criação de programa informatizado que viabilize a SAE na rede de atenção básica. 

 

Eixo C – Orientação Pedagógica 

VVeettoorr  77  ––  AAnnáálliissee  CCrrííttiiccaa  ddaa  AAtteennççããoo  BBáássiiccaa  

Imagem-Objetivo 

 

 Estratégias 

� possibilitar o planejamento em saúde como ferramenta de gestão nas equipes de 

saúde;  

� fortalecer o uso de sistemas de informação pelos envolvidos no Programa de 

Saúde da Família como ferramenta de gestão; 

� fortalecer os processos de avaliação institucional e de programa para a atenção 

básica; 

� favorecer a intersetorialidade na promoção à saúde. 

 

Operações 

� realização de conferência sobre a importância do planejamento para a gestão das 

ações em saúde; 

� capacitação dos agentes comunitários para ampliar o conceito de saúde, e 

compreender o sistema de informação como instrumento de análise crítica da atenção 

básica; 

� possibilitar aos discentes de todas as séries a utilização de dados epidemiológicos 

para orientar o plano assistencial; 

� aplicação de questionários de avaliação do índice de satisfação dos usuários da AB 

em saúde; 

Implementação de processos de trabalho reflexivos que utilizem tecnologias de avaliação, voltados 

à qualidade da atenção básica, garantindo sua relevância social e excelência técnica. 
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� avaliar o grau de satisfação dos usuários dos serviços de AB à saúde frente ao 

envolvimento dos estudantes de graduação nas equipes multiprofissionais; 

� reforçar a participação discente nas reuniões de equipe de saúde, e da comunidade 

em todas as séries; 

� fortalecer a participação social para atuar junto a equipe de saúde na busca da 

promoção da saúde; 

� possibilitar aos discentes de todas as séries  a realização do cuidado fundamentado 

na integralidade; 

� investir na participação de profissionais dos serviços em atividades educacionais da 

Famema. 

  VVeettoorr  88  ––  IInntteeggrraaççããoo  CCiicclloo  BBáássiiccoo//CCiicclloo  PPrrooffiissssiioonnaall  

Imagem-objetivo 

 

Estratégias 

� promover maior articulação entre as unidades educacionais em cada série e entre 

as quatro séries do curso; 

� promover maior integração entre os serviços hospitalares e academia; 

� fortalecer a  compreensão do currículo orientado por competência e do movimento 

pedagógico institucional (ABP/Problematização); 

� desenvolver processos de avaliação das competências profissionais; 

� discussão dos princípios de utilização do portfólio reflexivo como instrumento de 

avaliação formativa. 

 

Operações 

� construção de problemas mais integrados voltados a competência  esperada para o 

curso; 

Currículo integrado e orientado por competência durante todo o curso a partir da prática profissional, 

voltado para a clínica ampliada num modelo de vigilância à saúde. 
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� utilizar o portfólio reflexivo como instrumento de avaliação formativa do estudante, 

docente e das instituições envolvidas; 

� realização de reuniões mensais entre os professores responsáveis de série para 

fortalecer espaços de diálogo entre as mesmas; 

� implantar programas de Educação Permanente na rede de serviços de atenção à 

saúde para melhor compreensão do processo de formação; 

� utilização da prática (confronto experiencial) para a seleção de conteúdos a serem 

explorados nas UES; 

� implantar parcerias entre os serviços de enfermagem dos hospitais e da graduação de 

enfermagem; 

� realização de oficinas de trabalho para sensibilização e elaboração de proposta de 

integração das unidades educacionais; 

� contratação de  assessoria pedagógica para apoio às equipes de construção de série; 

� realização de  oficinas anuais de planejamento estratégico com o grupo gestor do 

curso de enfermagem; 

� realização de oficinas anuais de planejamento das séries envolvendo gestores, 

coordenadores, equipes de construção, representantes dos serviços de saúde e 

discentes; 

� realização de oficinas para capacitação de docentes com função gerencial em gestão 

e desenvolvimento curricular; 

� melhorar a integração pedagógica entre as séries e entre os cenários; 

� realizar oficinas de trabalho para definição dos critérios e instrumentos para avaliação 

das competências; 

� contratação de assessoria externa para melhor compreensão do currículo orientado 

por competência. 

  

VVeettoorr  99  ––  MMuuddaannççaa  PPeeddaaggóóggiiccaa  

Imagem-Objetivo 
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Estratégias 

� apoiar a organização de eventos internos; 

� implantar programa de avaliação e acompanhamento de egressos; 

� fortalecer espaços de diálogo entre docentes, discentes e profissionais dos serviços 

por meio de Educação Permanente; 

� avaliação dos processos de mudança pedagógica e seu impacto sobre a formação de 

profissionais de saúde; 

� criar um processo para avaliação de egressos; 

� criação de instrumentos de avaliação para verificar a transformação das práticas 

educativas sua pertinência e relação com o modelo de atenção voltado à vigilância à 

saúde; 

� contratação de  assessorias com sociólogos, antropólogos com vistas a melhorar a 

compreensão de docentes, discentes e profissionais dos serviços a respeito de 

necessidades de saúde; 

� contratação de assessorias com pedagogos que auxiliem na construção da 

compreensão da proposta crítico reflexiva de educação e utilização de metodologias 

ativas, bem como na integração entre as unidades educacionais e séries do curso de 

enfermagem; 

� apoio a organização de eventos internos; 

� realização de  seminários para socialização dos conceitos e modalidades de avaliação 

de desempenhos e competências envolvendo docentes, discentes e enfermeiros dos 

serviços; 

� fortalecer a representação estudantil nas diversas instâncias do curso de Enfermagem; 

� apoiar a participação discente nos Jogos Estudantis de Enfermagem; 

� apoiar a participação discente em encontros e congressos do Movimento Estudantil 

em Enfermagem. 

Desenvolvimento qualificado da comunidade Famema e parceiros sobre a concepção pedagógica crítico-

reflexiva de educação com o objetivo de formar profissionais generalistas, éticos, reflexivos e 

humanísticos. 
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Operações 

� reuniões e seminários para atualização do Projeto Pedagógico do Curso; 

� criação de instrumentos de avaliação para verificar a pertinência do currículo; 

� criação de instrumentos de avaliação para o acompanhamento de egressos visando a 

melhoria da qualidade do ensino; 

� reuniões periódicas para integração entre graduação e pós-graduação; 

� incentivar produção científica e difusão desta produção; 

� desenvolvimento e aplicação de instrumentos para verificar a representatividade e a 

participação dos diversos segmentos da comunidade no planejamento e tomada de 

decisões; 

� aplicação de questionários de levantamento de índice de satisfação dos usuários; 

� discussão e criação de consultorias e/ou espaços fixos para orientação científica; 

� verificar o compromisso e a contribuição do curso de enfermagem em ações que 

envolvam responsabilidade social buscando contemplar esta característica 

fundamental considerando a finalidade e suas correlações com o cenário externo; 

� desenvolver o uso do portfólio reflexivo em todos os cenários e séries; 

� apoio à participação discente nos jogos estudantis de Enfermagem (Interenf); 

apoio à participação discente em encontros e congressos do movimento estudantil em E 
 
 
 

Biblioteca 

 

Ação 01:  Elaboração de um projeto para ampliação e reformas da área física atual. 

Justificativa:  O prédio foi construído em 1996 com  ampliação em 1997, e não 

contemplou a  área adequada para o crescimento do acervo,  circulação de usuários e 

conforto. 

Objetivo: Organizar  de forma adequada o acervo, melhorar as condições físicas de 

acesso, conforto ambiental através de climatização para melhor atender aos usuários dos 

serviços. 

Cronograma de Execução:   
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Custo estimado: - 

Priorização:  1 

 

Ação 02: Aquisição de  estantes de aço  

Justificativa: Número atual é insuficiente para a armazenagem das publicações 

existentes,  estando as mesmas sem organização e depositadas de forma inadequada.    

Objetivo: Facilitar aos usuários a localização dos documentos do acervo de forma rápida 

e eficiente através do sistema funcional de livre acesso e atender a demanda de 

crescimento do acervo. 

Cronograma de Execução: - 

Custo Estimado: 50 estantes X R$ 800,00 = R$ 40.000,00 

Priorização: 1 

 

Ação 03: Atualização do acervo 

. Aquisição de livros textos; 

. Aquisição de periódicos (acesso eletrônico e impresso);  

Justificativa: Continuidade no atendimento das  necessidades de informação   dos 

usuários dos cursos de  graduação e pós-graduação. 

Objetivo: Atender qualitativamente e quantitativamente as demandas originadas dos 

currículos de graduação e pós-graduação, através da recuperação  rápida de informações 

atualizadas nas áreas de saúde.  

 Cronograma de Execução:  

Custo Estimado:   Livros = 300  X R$200,00 = R$60.000,00 

Periódicos estrangeiros  impressos (renovação) = 85 títulos = 

 R$120.000,00 

   Assinatura eletrônica full text (periódicos) = R$30.000,00 

Priorização: 1 (periódicos estrangeiros – impresso) e acesso eletrônico  2 ( livros) 

 
 
Laboratórios de Pesquisa e Ensino 

 

Ação: criação de área física destinada a atividades práticas das cadeiras básicas 

(microbiologia, parasitologia, imunologia, anatomia patológica). Esta área deverá 

comportar 30 estudantes e deverá ser equipada com pia, geladeira, estufa, 10 
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microscópios (ocular), centrífuga, banho-maria (37 e 56 graus), balcão, armário, 

mobiliário adequado. 

- Justificativa:  Faz-se necessária esta ação para garantir as atividades práticas 

laboratoriais para os acadêmicos de ambos os cursos. 

 

Laboratório Morfo-Funcional e de Simulação 

 

 Diante da necessidade de modernização da infra-estrutura dos Laboratórios Morfo-

Funcional e de Simulação para atender à demanda dos estudantes e docentes da 

FAMEMA, o quadro a seguir traz as ações em ordem de prioridade, justificativa, objetivo 

cronograma de execução e custo estimado.  

 

1. Aquisição de materiais didáticos como: livros,  manequins e materiais para 

semiologia 

Justificativa: o acervo literário do Laboratório Morfo-Funcional e de Simulação não é 

atualizado desde sua criação e a procura deste acervo tem sido grande pelos grupos de 

tutoria e de UPP, além de que o material está danificado pelo uso excessivo. O mercado 

de manequins para uso didático tem oferecido grandes possibilidades para execução de 

procedimentos de medicina e de enfermagem com alta tecnologia, além da necessidade 

de reposição e manutenção dos materiais e equipamentos já existentes. A quantidade de 

materiais para a realização do laboratório de prática profissional é insuficiente para a 

demanda do currículo. 

Objetivo:  Atualização do acervo literário, equipamentos e materiais para exercício de 

auto-aprendizagem e para a execução de atividades do laboratório de prática profissional 

em cenário real e simulado. 

Cronograma de Execução: primeiro semestre de 2007 

Custo:  R$100.000,00 

 

2. Reforma e ampliação dos Laboratórios Morfo-Funci onal e de Simulação 

Justificativa:  com a progressiva demanda da utilização dos laboratórios pelos grupos de 

LPP, Tutoria e de UPP das quatro primeiras séries e a necessidade de ampliar suas 

utilização pelo internato e pela residência multiprofissional, sua ampliação e reforma se 

faz necessária.  
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Objetivo:  Manutenção predial e ampliação dos laboratórios possibilitarão um espaço 

adequado para as atividades de laboratório de prática profissional tanto na semiologia da 

2ª e 3ª séries de medicina e de enfermagem como na utilização deste espaço para 

aprendizagem de práticas hospitalares e ambulatoriais, possibilitando a implementação 

destas atividades no internato e residência multiprofissional. 

Cronograma de Execução: ano de 2007 

Custo:  R$600.000,00 

 

Núcleo de Apoio ao Discente 

 

Ações:  

1) Reforma:  

a - cuidar das rachaduras na parede da sala de atendimento; 

b – mudar a central Switch (que faz a distribuição de cabos e estações de rede de 

computadores) que se encontra na  sala do NUADI; 

c – fazer a reforma da sala da frente para poder usá-la como sala de tutoria para que a 

sala ao lado do NUADI não seja utilizada como sala de tutoria.. 

 

2) Aquisição de equipamento: 

a – trocar as cadeiras de atendimento do NUADI que estão sem condições de uso. 

 

3) Implantação:  

a – Implantação do sistema para gerar F.A.A para a solicitação de exames 

complementares dos estudantes.  

 

Justificativa: 

Reforma: ruído e sigilo; 

Equipamento: segurança; 

Implantação do sistema: complementação diagnóstica e controle de psicofármaco 

psiquiátrico. 

 

Objetivo: 

Reforma - garantir condições adequadas de atendimento aos estudantes Aquisição de 

equipamentos – condições ergonômicas adequadas. 
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Implantação do sistema para gerar a FAA – evitar que a solicitação de exames seja feita 

em duplicidade, como vem acontecendo até o presente momento, pois a solicitação de 

exames feita pela psiquiatra do serviço tem sido refeita pelo Diretor Clínico do HC - I. 

 

Cronograma de execução:  A critério da equipe técnica que fará a mudança supra citada. 

Custo estimado:  -- 

Priorização:  1º F.A.A.,  2º reforma, 3º cadeiras. 

 

Secretaria de Graduação 

 

A) Reformas de áreas físicas: 

 

Ação 01:  Reforma da área física da Secretaria de Graduação. 

Justificativa:  Necessidade de melhor ocupação do espaço físico, que encontra-se 

deteriorado pelo tempo e falta armários para arquivo de documentos de docentes e 

estudantes. 

Objetivo: Organizar o setor para melhor atender os clientes usuários e também para 

prover um ambiente de trabalho agradável e prático para seus colaboradores. 

Cronograma de Execução: - 

Custo estimado: - 

Priorização:  1 

 

Ação 02: Disponibilizar, reformar e adequar uma sala no Hospital Materno-Infantil para 

que fiquem na mesma área física as três secretárias daquele Hospital que atendem às 

demandas da área acadêmica (Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Psiquiatria), com a 

finalidade de uma cobrir a outra em suas saídas necessárias e ajudas do dia-a-dia. 

Justificativa: Pelo número de docentes que as três secretárias atendem, uma menos e 

outras mais, poderia haver maior colaboração entre elas no desenvolvimento das tarefas 

do dia-a-dia. 

Objetivo: Manter uniformidade nos atendimentos aos docentes e estudantes e também 

trabalho em grupo para uma ajudar a outra no que se fizer necessário. 

Cronograma de Execução: - 

Custo Estimado: - 

Priorização: 2 
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Ação 03: Desenvolvimento de um Projeto de reforma para a Unidade de Educação. 

Justificativa: O setor funciona num espaço físico que é um corredor e serve como 

passagem de pessoas, dificultando a concentração das secretárias nas atividades, bem 

como muitos docentes utilizam o computador da secretária, atrasando a execução das 

tarefas a serem elaboradas. Muito ruído e conversas que atrapalham o desenvolvimento 

das atividades. Faltam também armários para arquivo de documentos de uso diário. 

Objetivo: Proporcionar um ambiente de trabalho adequado e tranquilo para os 

colaboradores do setor. 

Cronograma de Execução: o mais rápido possível 

Custo Estimado: - 

Priorização: 1 

 

Ação 04: Reforma de uma Sala (já indicada) para instalação do Setor de Apoio Didático e 

Pedagógico, pintura e instalação de prateleiras/estantes. 

Justificativa: Como existe uma sala bem pequena que pode ser usada para este setor, a 

sala que funciona hoje passará a ser uma sala de tutoria. 

Objetivo: Ficar com mais uma sala de tutoria e/ou outras atividades didáticas. 

Cronograma de Execução: Janeiro e Fevereiro/2007 

Custo Estimado: - 

Priorização: 1 

 

Ação 05: Disponibilização de outra sala e/ou reforma da atual sala onde ficam locadas as 

secretárias dos Núcleos de Atenção em Clínica Médica e Cirúrgica. 

Justificativa: A atual sala é muito apertada para a demanda  e o espaço é muito mal 

utilizado. 

Objetivo: Proporcionar um ambiente de trabalho mais agradável e prático. 

Cronograma de Execução: Fevereiro e Março/2007 

Custo Estimado: - 

Priorização: 2 

 

B) Contratações: 

Ação 06: Contratação de funcionários para os Biotérios, mas não como “Ajudante de 

Biotério”, que temos atualmente. Pensar em um profissional que atenda às demandas dos 
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setores, e que desenvolvam as atividades inerentes ao local. Um para o Biotério de 

Pesquisa e um para o Biotério de Criação, mas que um cubra o outro quando se fizer 

necessário. 

Justificativa: Atender as demandas dos setores citados acima, pois atualmente somente 

um funcionário que é Técnico de Laboratório desempenha as três funções, 

sobrecarregando-o e gerando horas extras. 

Objetivo: Organização do setor e estabelecimento de critérios de funcionamento do 

mesmo. 

Cronograma de Execução: o mais rápido possível 

Custo Estimado: - 

Priorização: 1 

 

Ação 07: Contratação de uma escriturária para atender as demandas das Disciplinas de  

Ortopedia/Traumatologia e Otorrinolaringologia. 

Justificativa: A demanda acadêmica destas disciplinas são grandes e as mesmas não 

funcionam dentro do Hospital onde ficam locadas as secretárias dos núcleos, dificultando 

acesso aos docentes e assistentes de ensino destas especialidades. 

Objetivo: Obter melhor andamento das atividades acadêmicas nestas áreas. 

Cronograma de Execução: Janeiro/2007 

Custo Estimado: R$440,59 

Priorização: 1 

 

C) Compra de Equipamentos: 

Ação 08: Confecção de 14 murais para informes sobre as atividades 

curriculares/DACA/DAEnf/Atléticas. 

Justificativa: Não existe local para fixação de avisos, cartazes de divulgações, etc, 

causando uma poluição visual na entrada do prédio do Carmelo. 

Objetivo: Organizar  de maneira geral as informações aos clientes externos e internos. 

Cronograma de Execução: Janeiro e Fevereiro/2007. 

Custo Estimado: - 

Priorização: 1 

 

Ação 09: Compra de uma caixa de som amplificada. 
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Justificativa:  Para ser utilizada em pequenos eventos como palestras nas salas 2 e 10, 

inaugurações, gincanas como as promovidas pela Hospitalart e SIPAT, etc. 

Objetivo: Atender a demanda reprimida, já que atualmente não está sendo possível, 

justamente pela falta de recursos audiovisuais. 

Cronograma de Execução: Março/2007 

Custo Estimado: - 

Priorização: 2 

 

Ação 10: Compra de um data show 2800 Lumiens. 

Justificativa: Para ser utilizado em todas as atividades da Instituição que se fizerem 

necessárias. 

Objetivo: Atender a demanda reprimida. Muitas solicitações hoje não são atendidas por 

falta de equipamentos. 

Cronograma de Execução: Março/2007 

Custo Estimado: - 

Priorização: 2 

 

Ação 11: Compra de 2 notebooks. 

Justificativa: Um para acompanhar um data show já existente e um para acompanhar o 

data show solicitado na ação 10. 

Objetivo: Atender a demanda reprimida, uma vez que hoje não são atendidas por falta de 

equipamentos. 

Cronograma de Execução: Março/2007 

Custo Estimado: - 

 Priorização: 2 

 

Ação 12: Compra de um microfone sem fio e um microfone de lapela. 

Justificativa: Para uso nas atividades como palestras, conferências, etc, no auditório 

principalmente. 

Objetivo: Atender a demanda dos docentes e professores convidados quando estão em 

atividades como as citadas acima. 

Cronograma de Execução: Março/2007 

Custo Estimado: - 

Priorização: 2 
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Ação 13: Compra de três canetas ponteira laser. 

Justificativa: Para serem utilizadas nas atividades didáticas que requerem este tipo de 

equipamento. 

Objetivo: Atender a demanda de solicitações. 

Cronograma de Execução: Março/2007 

Custo Estimado: - 

Priorização: 2 

 

Ação 14: Compra de uma tela de projeção. 

Justificativa: Para acompanhar os aparelhos de data show e notebooks em atividades 

externas. Tendo a nossa própria tela, poderemos realizar os eventos externos da 

Instituição que requerem este tipo de equipamento. 

Objetivo: Atender a demanda interna. 

Cronograma de Execução: Abril/2007 

Custo Estimado: - 

Priorização: 3 

 

 

Unidade de Educação 

 

- 09 computadores novos para as atuais secretárias e 02 para as coordenadoras de 

curso; 

- confecção de mesas e armários para cada secretária, em substituição aos atuais para 

aproveitar melhor o espaço físico; 

- 01 ventilador de parede para Unidade de Educação 

- 01 bebedouro para pátio das salas A, B, C, D e E 

- Ar condicionado para as salas A, B, C e E 

 

Justificativa :  

Os computadores atuais estão lentos e travando com freqüência dificultando o 

andamento da demanda do serviço que é grande e urgente, como também não existe CD 

room, nem conecção para pen-drive, que os docentes e professores convidados que 

freqüentam o serviço estão usando atualmente, dificultando o trabalho. 
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Nos dias de EAPP é necessário ter um bebedouro para os docentes, estudantes e 

pacientes simulados participantes.  

Falta  de ventilação adequada nas salas. 

 

Objetivo : Melhorar  e acelerar a qualidade dos serviços prestados. 

Cronograma de execução : o mais rápido possível. 

Custo estimado:  

 

 

Pós-Graduação 

 

A Diretoria de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão na FAMEMA tem trabalhado 

com alguns programas de PG “Latu Sensu”. 

A falta de estrutura física e a produção científica ainda incipiente dos docentes, 

dentro dos critérios exigidos pela CAPES, ainda nos distanciam da obtenção de um 

Programa de “PG Strictu Sensu”. Para uma melhor definição de metas, é importante que 

a instituição, juntamente com os docentes decidam as características dos cursos que 

eventualmente possam ser criados. 

Existe produção científica. Existem docentes com publicações em revista de 

impacto, como orienta a CAPES, mas são publicações isoladas, dependentes do esforço 

individual. Esta ação deve continuar por ser indicativo da capacidade de criação do 

conhecimento que ela demonstra. A diferença está no fato de que estas publicações 

serviriam, se estivessem atreladas a um programa de PG, inseridas numa linha de 

pesquisa, atendendo às exigências de publicação para os orientadores de um eventual 

programa, hoje isto é o que diferencia os programas, na avaliação há cada 3 anos: do 

pesquisador e do programa, utilizada pela CAPES.  Na FAMEMA as alinhas de pesquisas 

ainda não se desenvolveram - por diversas razões - para gradativamente criarem seus 

tentáculos que atendam tanto o ideário institucional e do docente/pesquisador e, 

principalmente, para a criação dos programas de mestrado e doutorado. 

Existe uma proposta que seria a de um programa em Educação em Saúde. 

Realmente é um ponto importante. É um bom começo, mas não é o bastante. Existem 

aqueles que poderiam se desenvolver em outras áreas como em  pesquisas clínicas, 

outros, em pesquisas de bancada e outros tantos em pesquisa experimental. É importante 
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dar chances iguais para todas as áreas e desenvolver prioritariamente àquela que se 

organizar primeiro. 

Quanto ao aspecto estrutural as definições também devem ficar atreladas ao 

desenvolvimento das propostas que, eventualmente ou decididamente, apareçam de 

decisões colegiadas PG/Grupo de Docentes/Programa PG. 

Quanto aos planos de investimentos, estes só poderão ser considerados em 

consonância com o desenvolvimento de programas que deverão ser financiados, pela 

instituição e, dentro destes, projetos financiados pelas agências de fomento à pesquisa. 

As ações também ficam atreladas aos futuros projetos de programas com o ônus 

do custeio institucional (deve ser orçamentado). A CAPES financia bolsas e não projetos. 

Ainda quanto as ações é flagrante a necessidade de aumento de recursos 

humanos na instituição para o atendimento tanto da Graduação como da PG. As 

exigências para que o docente atenda às numerosas e, às vezes, entediantes reuniões 

para os mais diversos motivos são limitantes ao desempenho pelo docente das suas 

diversas atividades tanto para a graduação como para a assistência. Por analogia e por 

preconceito acredito possa existir, no futuro, também problemas com a PG se este 

requisito não for atendido. 

Em síntese, a PG deverá acompanhar o crescimento institucional pós 

consolidação das mudanças curriculares, sustentada pelo melhor conhecimento das 

metas que deverão ser alcançadas (produção científica, financiamentos de projetos) pelo 

esforço conjugado dos docentes e o apoio imprescindível da instituição  

Não será usado na justificativa valores precisos nem estimáveis, pois não se lida 

com numerário na PG, mas antevemos que as necessidades para o desenvolvimento do 

setor precisará de estudos para a infra-estrutura física e de apoio (laboratórios, 

informática, biblioteca – com as assinaturas de periódicos eletrônicos ou associação à 

redes afins). 

O objetivo: Ter PG “strictu sensu”. 

O cronograma de execução e custo estimado podem ser incluídos no raciocínio 

anterior. 

Quanto à priorização acredito seja justo começar por quem melhor se estruturar e 

apresentar projeto realizável pela instituição. 

 
 
2.3 - Administração 
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Divisão de Finanças 

 

Ações: 

1.  Aumento do espaço físico 

2.  Substituição  de computador 

 

Justificativa: 

1.1 A Divisão de Finanças, está instalada numa área de aproximadamente 20 M2 

comportando 4 funcionários, 5 mesas, 3 armários, 3 computadores e 3 impressoras, 

dificultando o trânsito dentro da sala. Há pouca ventilação ocasionando aquecimento nos 

computadores e nas instalações elétricas. 

2.1   Com o crescimento na área tecnológica por parte do Estado e instalação de novos 

Software aumentando com isso a capacidade no processamento das informações, os 

computadores existentes não comportam as atualizações exigidas pelos novos 

programas, dificultando o desempenho nos trabalhos executados, gerando atraso nos 

compromissos assumidos. 

 

Objetivo: 

1.2 - Com o aumento do espaço físico conseguiremos melhores condições de trabalho, 

melhorando o estado físico e psicológico dos funcionários. 

2.2 -  Com a substituição dos computadores, teremos condições de agilizar as consultas, 

as digitações de documentos, a elaboração de planilhas e alimentação dos programas do 

Estado, melhorando a qualidade nas informações prestadas à Diretoria e a diversos 

orgãos do Estado, em um menor espaço de tempo, proporcionando a exatidão  nas 

informações. 

 

Cronograma de Execução: 

Pretendemos que as ações propostas sejam implementadas no 1º trimestre de 2007. 

 

Custo estimado: 

• REFORMA – A definir 

• INVESTIMENTO: R$ 2.500,00 X 3 = R$ 7.500,00 
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Priorização: 

1. Substituição dos computadores; 

2. Ampliação da sala.   

 

 

Divisão Financeira e Contabilidade 

 

 

Ações: 

1) Modernização dos equipamentos de informática (troca de 4 computadores, 3 

impressoras e aquisição de uma impressora a laser ou jato de tinta). 

Justificativa: A comunicação com os órgãos à quem temos que enviar relatórios estão 

cada vez mais modernos exigindo máquinas melhores; a demora em rodar relatórios 

atrasando cada vez mais a pontualidade das informações. 

Objetivo: Rapidez na informação, melhor apresentação dos relatórios 

Cronograma de execução: Depende de disponibilidade financeira 

Custo estimado: a definir 

 

2) Troca do sistema de informática 

Justificativa: Houve muitas alterações tributárias que estão exigindo muito controle à parte 

porque o sistema não suporta, o sistema está ultrapassado e não tem mais agilidade e 

“confiança” , ocorrem com certa freqüência erros que perdemos tempo em procurar. 

Objetivo: Confiabilidade, agilidade e melhor controle do trabalho 

Cronograma de execução: Depende da firma contratada, é um trabalho muito grande pois 

o sistema tem que ser integrado com as áreas de compras, almoxarifado, recebimento, 

contas a pagar, patrimônio e outros. 

Custo estimado: a definir 

 

3) Reforma da estrutura física 

Justificativa: Sala pequena para a demanda do setor, sem ventilação adequada. 

Objetivo: Dar melhor condições de trabalho ao funcionário 

Cronograma de execução: Depende das condições financeiras da instituição. 

Custo estimado: a definir 
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Divisão de Manutenção 

 

A ação prioritária é a reforma do Ar condicionado Central HCI. 

Quanto às demais ações, tem a mesma importância. 

 

Ações Justificativa Objetivo Cronograma de 
Execução 

Custo Estimado 
(R$) 

Aquisição de 
equipamentos 
para marcenaria 
(lixadeira de 
bancada e 
desengrossadeira) 

Melhoria das 
condições de 
trabalho. 

Fornecer outros serviços de 
marcenaria, alem de aumentar a 
produtividade do serviço. 

1° Semestre 2007 8.000,00 

Aquisição de 
equipamentos 
para serralheria 
(calandra, 
dobradeira, solda, 
furadeira reforma 
do conj. 
Oxiacetileno) 

Melhoria das 
condições de 
trabalho. 

Fornecer outros serviços de 
serralheria, alem de aumentar a 
produtividade do serviço. 

1° Semestre 2007 14.000,00 

Aquisição de 
equipamentos 
para Pintura 
(escadas, filtros, 
pistola, estufa, 
compressor, 
lixadeira) 

Melhoria das 
condições de 
trabalho. 

Fornecer outros serviços de 
pintura, alem de aumentar a 
produtividade do serviço. 

1° Semestre 2007 11.000,00 

Aquisição de 
equipamentos 
para Hidráulica 
(furadeira, 
macaco, carrinho, 
parafusadeira, 
jogos de chaves 
combinadas e 
soquete, carro 
hidráulico, torno de 
bancada, bomba 
de engraxar)  

Melhoria das 
condições de 
trabalho. 

Fornecer outros serviços, alem 
de aumentar a produtividade do 
serviço. 

1° Semestre 2007 4.000,00 

Revisão de 
transformadores e 
gerenciamento da 
rede. 

Instabilidade na 
rede 

Adequar ao uso da instituição 1° Semestre 2007 6.00 0,00 

Recuperação do 
piso da cabine 
primária 

Risco de 
acidentes 

Adequar o piso conforme 
normatização 1° Semestre 2007 2.000,00 

Transferências dos 
geradores 
Hemocentro para 
HMI 

Equipamentos 
Subdimensiona
dos 

Regularizar a situação dos 
edifícios, melhorando a 
disponibilidade de energia 

1° Semestre 2007 15.000,00 

Reforma do Ar 
condicionado 
Central HCI 

Equipamento 
apresenta 
problemas 
crônicos 

Regularizar o fornecimento de 
a.c. para os serviços 
dependentes. 

1° Semestre 2007 100.000,00 
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Ações Justificativa Objetivo Cronograma de 
Execução Custo Estimado 

Reforma dos 
compressores de 
ar medicinal 

Equipamentos 
desgastados 

Recuperar os equipamentos para 
servirem de reserva em caso de 
falha 

1° Semestre 2007 10.000,00 

Aquisição de 
ferramentas e 
instrumentos para 
a elétrica 

Melhoria das 
condições de 
trabalho. 

Fornecer outros serviços, além de 
aumentar a produtividade do 
serviço. 

1° Semestre 2007 5.000,00 

Reforma da 
bomba de vácuo 

Nunca foi 
realizado 

Garantir o perfeito funcionamento 1° Semestre 2007 3.000,00 

Adequação dos 
sistemas de 
Incêndio HC1, HMI 
e Carmelo 

Possibilidade 
de acidentes 

Regularizar conforme 
regulamentação. 

1° Semestre 2007 70.000,00 

Implementação da 
Engenharia Clínica 

Equipamentos 
desassistidos 

Implementar o serviço e deixa-
LOCADOR operacional 

2° Semestre 2007 125.000,00 

 

 

Área: Engenharia Clínica 

 A Divisão de Engenharia Clínica a ser implantada deverá se responsabilizar pela 

manutenção e conservação do parque de equipamentos da instituição. Seu objetivo 

principal será o de reduzir os custos de manutenção com os diversos tipos de 

equipamentos médico-hospitalares, aumentando sua disponibilidade e segurança. 

Abaixo estão descritos os recursos materiais, físicos e humanos necessários para a 

implantação, sendo que na Tabela 1 são apresentados os valores financeiros estimados 

para contratação dos técnicos e aquisição de material para manutenção. 

 

Tabela 1: 
Descrição dos Recursos Necessários (estimativa) 

Recursos Humanos Gasto anual com salários (R$) 
2 técnicos com formação em eletrônica 50.000,00 
Recursos Materiais Valor total (R$) 
Equipamentos de teste e calibração 50.000,00 
Equipamentos para manut. Eletrônica 10.000,00 
Equipamentos para apoio administrativo 3.000,00 
Ferramentas para manut. Eletrônica 3.000,00 
Ferramentas para manut. Eletromecânica 6.000,00 
Mobiliário 3.000,00 
Custo estimado da implementação da divisão 
de Engenharia Clínica (R$) 125.000,00 

Espaço Físico Necessário m2 
Manut. corretiva e desenvolvimento 55 m2 
Recebimento e limpeza 13 m2 
Armazenagem 13 m2 
Total 81 m2 
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Estes recursos financeiros deverão ser aplicados conforme o andamento da 

implementação da Divisão, assim, somente parte do montante é utilizado, sem onerar a 

instituição. 

Sugerimos então que a implementação siga um cronograma da seguinte espécie: 

1- Iniciar o processo de contratação/seleção de pessoal capacitado (técnicos). 

(aprovação da curadoria, + 60 dias) 

2- Reforma da área destinada ao serviço. 

3- Adquirir as ferramentas necessárias para o início dos trabalhos. 

4- Adquirir o mobiliário necessário (bancada de trabalho, armários, mesas e 

cadeiras). 

5- Adquirir os equipamentos para eletrônica. 

6- Disponibilizar o pessoal administrativo. 

7- Adquirir equipamentos de teste e calibração. 

 
Cronograma de Implementação 

Meses 
Passos 

1 2 3 4 5 6 7 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 

 

 

Divisão de Materiais 

 

a) Renegociação de Fornecedores: é necessária para a liberação do crédito da 

Fundação junto à carteira de fornecedores, restabelecendo a relação comercial. 

Demandará uma ação conjunta articulada com a Divisão de Finanças para a quitação 

da dívida atual (aproximadamente R$ 5.000.000,00). Objetivamos, ainda, uma ação de 

negociação com descontos e parcelamentos pré-fixados no edital de renegociação; 

b) Readequação dos Pregões: transferência da área física em concomitância com o 

Serviço de Licitações e Compras e Diretoria da Divisão de Materiais para execução da 

celeridade que determina a modalidade Pregão quanto ao desenvolvimento da sessão 

do pregão. Também será adequado o espaço físico dos Setores de Patrimônio e 



 

   87

Recebimento. O custo desta ação está contido na reformulação da Unidade 

Administrativa, no valor total aproximado de R$ 64.600,00; 

c) Melhoria/Atualização do Sistema Informatizado: resgatar o projeto de implantação de 

um novo sistema – ou atualização do atual – para adequação das novas necessidades 

administrativas, legais e operacionais. Custo de um Sistema Novo: aproximadamente 

R$ 400.000,00; 

d) Melhoria do Sistema de Controle por Código de Barras para o Almoxarifado Central e 

Setor de Patrimônio: investimento em equipamentos: 06 (seis) leitores sem fio, 03 

(três) impressoras de código de barras, investimento de aproximadamente R$ 

60.000.00; 

e) Revisão da Listagem de Padronização dos Materiais e Medicamentos em conjunto 

com as Comissões e usuários, avançando para maior economia; 

f) Adequação do estoque de Químicos Corrosivos e Inflamáveis com a transferência do 

Setor de Recebimento para a atual área da Cirurgia Experimental. Investimento 

previsto R$ 2.000,00; 

g) Reformulação do Quadro Funcional do Serviço de Licitações e Compras adequando-o 

à atividade atual (de Auxiliar de Compras para Comprador) com cargo e salário 

compatível para que estes possam desempenhar também os Pregões. Há 

necessidade de formação de mais pregoeiros, visto que, mais de 90% do total de 

investimentos em compras serão gastos através de processos na modalidade Pregão. 

Investimento aproximado de mercado: R$ 1.500,00/mês/comprador; 

h) Contratação de um Almoxarife para reposição de vaga aberta objetivando o 

desenvolvimento das atividades do Almoxarifado Central, principalmente o do controle 

de reposição. Tal contratação faz-se necessária uma vez que não temos profissionais 

para a cobertura de férias. Investimento: R$ 571,00/mês. 

i) Implantação do acabamento dos impressos que demandam picotes e numeração 

através da aquisição de uma picotadeira e de um numerador elétricos. Valor do 

Investimento: R$ 18.000,00. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 

Ação J F  M A M J J A  S O N D Nivel de Prioridade 

a X X X X         1 

b X X           1 

c X X X X X X X X X X X X Urgente 

d     X X X X X X X X 2 

e X X X X X X       1 

f X X           2 

g   X X X        2 

h    X         2 

i        X     3 
Legenda: 1 Maior Prioridade – 3 Menor Prioridade 

 

Ações que Dependem de Outros Serviços/Setores 
 

a) Histórico de Manutenção dos Equipamentos: ativação de um ponto de rede do sistema 

informatizado do Setor de Patrimônio na Divisão de Manutenção para alimentação das 

informações relacionadas com as manutenções preventivas e corretivas dos 

equipamentos institucionais, demandando a análise desta área quanto à necessidade 

e viabilidade de todas as manutenções. Também haverá a confirmação técnica do 

serviço executado, resultando na economia com manutenção dos equipamentos e 

obtenção de informações para os investimentos no parque tecnológico; 

b) Implementação do Custo de Procedimentos para análise da margem de contribuição 

destes, determinando se há Lucro ou Prejuízo na realização dos procedimentos, 

objetivando um equilíbrio dos procedimentos com contribuições negativas e positivas, 

visando a viabilidade Institucional; 

c) Implementação do Sistema de Controle de Materiais por Código de Barras, integrado 

ao atual de Sistema de Materiais, na dispensação-satélite nos Centros Cirúrgicos do 

HC e HMI – inclusive com o controle das órteses e próteses consignadas, na 

dispensação-satélite do Pronto-Socorro do HC, na CENKI (kits) e nas Centrais de 

Materiais, objetivando o avanço do controle de materiais. Há necessidade de aquisição 

de equipamentos (04 microcomputadores com impressoras matriciais). Investimento 

aproximado de R$ 12.000,00. 
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Anexos 
 
I - Demonstrativo de Consumo X Viabilidade de Custeio 
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II – Apuração do Balanço Rotativo 
 
 
 
Grupos Subgrupos Quant. Produtos Índices  Índices  Evolução Índices  Evolução 

  Itens  Data Zero Acurácia 2ª Conf. Acurácia  3ª Conf. Acur ácia  

5 7 e 8 384 Manutenção 25/04/2005 88,34% 23/08/2005 89,79% 1,46% 23/01/2006 91,91% 2,12% 

1 Todos 534 Especialidades Farmacêuticas 12/07/2005 95,54% 27/09/2005 97,83% 2,29% 09/01/2006 97,83% 0,00% 

2 Todos 426 Consumo Hospitalar 19/07/2005 88,43%    16/01/2006 94,42% 5,99% 

5 6 59 Limpeza 26/07/2005 55,13% 07/11/2005 74,27% 19,14% 16/01/2006 85,47% 11,20% 

5 3 7 Lavanderia 03/08/2005 100,00% 01/11/2005 100,00% 0,00% 09/01/2006 100,00% 0,00% 

5 4 9 Costura 03/08/2005 100,00% 01/11/2005 100,00% 0,00% 09/01/2006 100,00% 0,00% 

5 5 1 Rações 03/08/2005 100,00% 01/11/2005 100,00% 0,00% 09/01/2006 100,00% 0,00% 

5 9 6 Áudio Visual 03/08/2005 100,00% 01/11/2005 100,00% 0,00% 09/01/2006 100,00% 0,00% 

5 10 26 Descartável Copa e Cozinha 09/08/2005 94,33% 07/11/2005 99,03% 4,70% 09/01/2006 99,51% 0,49% 

3 5/Lâminas 139 Reagentes 09/08/2005 100,00% 01/11/2005 100,00% 0,00% 12/01/2006 100,00% 0,00% 

5 1 121 Escritório 16/08/2005 91,77%    10/01/2006 89,01% -2,76% 

5 2 104 Impressos 30/08/2005 66,47% 04/11/2005 82,89% 16,42% 21/01/2006 90,69% 7,79% 

Total de 
Itens 

 1816 Acurácia Total do Estoque  90,00%  94,38%   95,74%  
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Grupos Subgrupos Quant. Produtos Índices  Evolução Índices  Evolução 

  Itens  4ª Conf. Acurácia  5ª Conf. Acurácia  

5 7 e 8 384 Manutenção  91,91% 0,00% 17/10/2006 97,59% 5,68% 

1 Todos 534 Especialidades Farmacêuticas  97,83% 0,00% 11/07/2006 97,77% -0,06% 

2 Todos 426 Consumo Hospitalar 13/03/2006 99,76% 5,34% 11/07/2006 99,59% -0,16% 

5 6 59 Limpeza 25/04/2006 98,63% 13,17% 17/07/2006 89,52% -9,11% 

5 3 7 Lavanderia 25/04/2006 100,00% 0,00% 31/07/2006 100,00% 0,00% 

5 4 9 Costura  100,00% 0,00% 31/07/2006 93,83% -6,17% 

5 5 1 Rações 27/04/2006 100,00% 0,00% 31/07/2006 100,00% 0,00% 

5 9 6 Áudio Visual  100,00% 0,00% 31/07/2006 100,00% 0,00% 

5 10 26 Descartável Copa e Cozinha 25/04/2006 99,03% -0,49% 17/07/2006 99,51% 0,49% 

3 5/Lâminas 139 Reagentes 25/04/2006 100,00% 0,00% 31/07/2006 100,00% 0,00% 

5 1 121 Escritório  89,01% 89,01%   2,76% 

5 2 104 Impressos  90,69% 0,00% 03/10/2006 79,61% -11,07% 

Total de 
Itens 

 1816 Acurácia Total do Estoque  97,24%   96,13%  
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Divisão de Recursos Humanos  

 
 
Seguem as ações em ordem de prioridade: 

 
 

Ações Justificativa Objetivo Cronograma de 
execução 

Custo estimado  

1- Transferência da área física:  
Controle de Pessoal, 
Desenvolvimento de Pessoal, 
Benefícios, Afastamentos e 
Diretoria da Divisão, para área 
do antigo ambulatório conforme 
projeto elaborado pelo arquiteto 
Vanir e instalação dos 
aparelhos de ar condicionados. 
 
2-Aquisição de 11 
computadores; 
Sendo 1 com gravador de DVD. 
 
10 computadores com gravador 
de CD. 

Área física atual inadequada, 
abafada, com espaço insuficiente 
para alocar todos os servidores dos 
serviços. 
 
O serv. Controle de Pessoal 
armazena documentos por tempo 
indeterminado.  
 
 
Os computadores estão obsoletos, 
lentos. 

Otimizar o espaço e oferecer um 
atendimento humanizado a toda 
comunidade interna e externa. 
 
 
 
 
 
 
 
O DVD possibilita gravar maior qtde de 
informações. 
 
 
 
Facilitar o trabalho das áreas. 

1º bimestre de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º semestre de 2007. 
 
 
 
 
1º semestre de 2007. 

Depende de 
liberação de 
recursos 
financeiros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

27.000,00 

2-Contratação de profissionais: 
1 psicólogo de 20hs/semanais 
para  o NAC 
 
  
 
 
1 aux. de enf. do trabalho para 
o  SESMT.  
 
 
 
1 atendente de creche, 1 
professor Pré e  
1 merendeira. 
 

Demanda maior que a oferta de 
profissionais para atendimento,com 
lista de espera. 
 
 
 
 
 
Número elevado de funcionários 
Institucional e para cobertura do 
Hospital Materno Infantil e Oftalmo.  
 
Reposição dos profissionais que  
Aposentaram.  
 
 

Atender um número maior de 
funcionários  que necessitam de 
acompanhamento psicológico, e 
atendimento em grupo para as áreas 
específicas ( UTI, PS, C.C, oncologia  
etc.). 
 
 
Agilizar o atendimento, inclusive aos 
funcionários do noturno. 
 
 
 
Atendimento básico as crianças que 
freqüentam o C.C.I ( creche) 
 

1º semestre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
1º semestre de 2007 
 
 
 
 
1º semestre de 2007. 
 
 

801,74 
 
 
 
 
 
 

 
754,30 

 
 
 
 

2.515,00 
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Aquisição de sistemas para 
concurso público e cargos e 
salários  
 
 
 
 
 
 
 
 
Isolamento acústico OU um 
aparelho de som pequeno. 
 
 
 

Os concursos na Instituição chegam 
ao patamar de 1000 candidatos, a 
gerência destes, ficam prejudicadas 
por controles estritamente mecânicos.  
O controle dos quadros de pessoal e 
salarial obrigatórios pelo 
Tribunal de contas, são realizados por 
meios mecânicos. 
 
 
As paredes da sala são do tipo 
divisórias. Dependendo da tonalidade 
de voz que o paciente fala, ouve-se 
na outra sala. 
 

O programa atenderá necessidades de 
controles de editais, inscrição de 
candidatos, divulgação de resultados, 
correção de provas, controle de 
remanescentes etc. 
Melhorar o controle do quadro de  
Pessoal , relatórios pertinente e evitar 
erros. 
 
 
 
Prevenir possíveis exposições, 
atendendo as exigências de sigilo e 
privacidade imprescindíveis para o 
trabalho. 
 

 
1º semestre de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º  bimestre de 2007. 

 
15.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparelho 350,00 
 
 
 

Aquisição de utensílios e 
equipamentos de trabalho: 
1 fogão industrial para a 
creche. 
 
4 aparelhos de pressão digital 
SESMT 
 
 
1 balança antropométrica 
 
 
 
5 arquivos para pasta suspense 
 
 
1 tanquinho de lavar roupa para 
a Creche 
 
 
1 armário de 30 divisórias para 
a Creche 
 
Bancadas e cadeiras 
ergonômicas para os setores 
da Divisão. 

 
 
O atual fogão está em péssimas  
condições de uso. 
 
Os atuais estão velhos, apresentando 
problemas na aferição. 
 
Pesar e medir os funcionários na pré-
consulta e admissonal. 
 
 
Os arquivos estão superlotados. 
 
 
 
As funcionárias lavam os panos de 
chão manualmente. 
 
 
Para as funcionárias guardarem seus 
pertences 
 
Atender os princípios básicos da 
ergonomia. 

 

Evitar acidente.( Incêndio) 

 

Verificar a pressão arterial de forma 
mais precisa. 

Atender os requisitos básicos do exame 
admissional e pré-consulta. 

Organizar os documentos e prontuários 
dos funcionários. 
 
 
Agilizar a lavagem dos panos de 
limpeza. 
 
 
Organização do ambiente 
 
 
Diminuição do risco em adquirir 
LER/DORT, fadiga física e mental, 

 
 
1º bimestre de 2007. 
 
  
  
2º semestre de 2007. 
 
 
 2º semestre de 2007 
 
 
 
1º semestre de 2007 
 
 
 
1º semestre de 2007. 
 
 
 
1º semestre de 2007. 
 
 
1º semestre de 2007. 

 
 

1.500,00 
 
 
 

1.000,00 
 
 

450,00 
 
 
 

1.750,00 
 
 
 

250,00 
 
 
 

2.000,00 
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da Divisão. 
 
 
2 suportes refrigerado para 
galão de água 
 
1 geladeira de 340 lts para 
C.C.I 
 
1 liquidificador profissional para 
o  lactário do C.C.I ( creche). 
 
10 motocas para as crianças do 
C.C.I 
 
 
Confecção de uma cerca de 
madeira para dividir espaço 
recreativo no C.C.I 
 
 
Materiais para ginástica laboral. 
 
 
Relógio de ponto automatizado 
no C.C.I. 
 
 
 
1 câmera digital 

 
 
 
Devido as altas temperaturas 
 
 
Geladeira velha com muita 
manutenção. 
 
O liquidificador comum não agüenta o 
uso diário e quebra as peças com 
freqüência.  
 
Brinquedo muito usado pelas 
crianças, e após 6 anos de uso foram 
quebrando sem reposição.  
 
Temos pouco espaço de recreação. 
 
 
 
Não possuímos colchonetes, bolas, 
arcos, bastões, etc. 
 
 
Atualmente as funcionárias registram 
ponto no HC 
 
 
Uso no Serviço de Controle de 
Pessoal e Desenvolvimento de 
Pessoal 

visando promover um trabalho mais 
produtivo e com qualidade. 
 
Oferecer água potável e refrigerada aos 
funcionários. 

Atender a demanda do C.C.I. e diminuir 
consumo de energia. 

Agilizar o trabalho no lactário. 

 
 
 
Oferecer entreterimento as crianças 
que freqüentam o C.C.I. 
 

Oferecer mais recreação as crianças do 
C.C.I. 

Diminuir o stress, depressão, melhoria 
na qualidade de vida de nossos 
colaboradores. 
 
Facilitar para as funcionárias 
registrarem o ponto, principalmente nos 
dias de chuva. 
 
 
Fotografar os funcionários ativos e 
contratados a fim de incluir na ficha de 
registro eletrônico e uso nos eventos 
promovidos pela DRH (palestras, 
programas de qualidade de vida, 
treinamentos, etc). Os registros são 
importantes para fins de documentação 
institucional 

 
 
 
 
2º semestre de 2007. 
 
 
1º semestre de 2007 
 
 
1º semestre de 2007. 
 
 
 
1º semestre de 2007. 
 
 
 
1º semestre de 2007. 
 
 
 
 
1º semestre de 2007. 
 
 
 
2º semestre de 2007. 
 
2° semestre de 2007. 
 

 
 
 
 

600,00 
 
 

800,00 
 
 

380,00 
 
 
 

600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.000,00 
 
 
 

2.000,00 + rede 
 

1.500,00 

Capacitação dos servidores 
através de EP e EC 

Necessidade de constante 
atualização  

Crescimento profissional e melhor 
contribuição no alcance dos objetivos 
da Instituição. 

1º e 2º semestre de 
2007. 

5.000,00 por 
semestre 
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Desenvolvimento de Programa 
Gerencial 

As constantes transformações e 
necessidades institucionais no 
caminho ao crescimento, necessita 
dos gerentes o compromisso na 
criação de estratégias, realização das 
ações e com resultados. 

Caminhar em busca do grande objetivo 
ao longo da história, fazer com que as 
pessoas produzam mais e melhor e, 
para isto, é preciso investir e buscar 
conhecimentos específicos. Sugerimos 
o Coaching como ferramenta, por ser 
moderna e busca novo perfil de 
liderança e a melhoria da performance 
dos gerentes. 

2º semestre de 2007. 10.000,00 

Desenvolvimento e implantação 
do Plano de Carreira para os 
funcionários técnico-
administrativo, sendo essa uma 
prioridade institucional. 

Não existência de um plano de 
carreira para os técnico-
administrativos  

Institucionalizar o regimento e a 
evolução profissional de nossos 
colaboradores proporcionando 
satisfação pessoal e profissional. 

2º semestre de 2007 Depende da 
liberação de 
recursos 
financeiros. 
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Núcleo Técnico de Informações 

 

Área de Sistemas de Informação 

Subárea de Sistemas 

 
Sistemas que estão em uso, desenvolvidos e implantados pela própria equipe:  

� SIHOSP – Sistema de Informação Hospitalar 

Início do desenvolvimento Fevereiro/1997 

Implantado em Novembro/1997  

Plataforma de desenvolvimento Progress para DOS  

Banco de dados Progress versão 7 

� SIGA – Sistema de Gestão Acadêmica 

Implantado em 2002  

Plataforma de desenvolvimento Oracle Forms/Reports versão 6i  

Banco de dados Oracle versão 10g 

� SISADM – Sistema Administrativo  

Implantado em 1996  

Plataforma de desenvolvimento Progress para Windows  

Banco de dados Progress versão 7 

� SISADM – Sistema Administrativo HRA 

Implantado em 2005 no HRA  

Plataforma de desenvolvimento Progress para Windows  

Banco de dados Progress versão 7 

� SGTI – Sistema de Gestão da Tecnologia da Informaçã o 

Implantado em 2004 

Plataforma de desenvolvimento Oracle Forms/Reports versão 9i para WEB  

Banco de dados Oracle versão 10g 

� SCDI  - Sistema de Controle de Dias   

Implantado em 2006 

Plataforma de desenvolvimento Oracle Forms/Reports versão 6i  

Banco de dados Oracle versão 10g 

� ACTIVITY - Sistema de Atividades 

Implantado em 1999 
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Plataforma de desenvolvimento Progress para Windows  

Banco de dados Progress versão 7 

� TESTPROG - Sistema de Testes Progressivos 

Implantado em 2000 

Plataforma de desenvolvimento Progress para Windows  

Banco de dados Progress versão 7 

� DRS IX 

Manutenção dos sistemas desenvolvidos em Clipper: 

SCI – Sistema de Controle de Emissão de AIH 

SGA – Sistema de Gerenciamento de APAC 

SIH – Sistema de Informações Hospitalares 

 

Atividades previstas para 2007: 

 

SIHOSP – Sistema de Informação Hospitalar (em uso) 

 

Condições Atuais  

  Contém os seguintes módulos: 

� Agenda 

 Controla os atendimentos que estão em demanda ou agendados. A partir de 

agendas padronizadas, são geradas as vagas para os atendimentos, que são 

preenchidas de acordo com as necessidades internas, ou marcadas pela 

Secretaria Municipal de Higiene e Saúde de Marília ou encaixes. 

� Atendimento 

Registra os atendimentos realizados na Urgência/Emergência, desde o 

acolhimento/triagem até o encaminhamento a área mais específica para atender o 

paciente. 

� Centro Cirúrgico 

Auxilia a gerência do Centro Cirúrgico no controle das agendas cirúrgicas 

informando as salas agendadas para cada paciente, o tipo de cirurgia programada, 

horário, diagnósticos e profissionais envolvidos. 

� Endoscopia 
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Registra os dados dos pacientes que realizam exames de endoscopia, 

broncoscopia, cistoscopia, etc., e emite laudos e estatísticas em geral.  

� Faturamento Ambulatorial e de Internações SUS 

Através dos atendimentos realizados aos pacientes são codificados os 

procedimentos, de acordo com as tabelas SIA/SIH-SUS. Além dos procedimentos, 

são identificados também os encaminhamentos, CIDs e  profissionais que 

realizaram os atendimentos. As totalizações dos procedimentos são efetuadas 

mensalmente, e os dados consolidados são importados para os sistemas do 

Ministério da Saúde. 

� Imagem 

Registra os dados dos pacientes que realizam exames de imagem, emite laudos e 

estatísticas em geral. 

� Internação 

Gerencia os dados dos pacientes internados como leitos, período de internações, 

transferências, profissionais envolvidos, centros de custo prestadores e tipos de 

saídas hospitalares. Através dos dados das internações são emitidos censos 

diários e indicadores hospitalares. 

� Laboratório 

Registra os dados dos pacientes que realizam exames patologia clínica, emite 

planilhas, laudos e estatísticas em geral. 

� Paciente 

Administra os dados dos pacientes, acompanha a movimentação dos atendimentos 

dos pacientes na instituição e controla duplicidades. 

 

Diagnóstico  

O SIHOSP está trabalhando acima do limite técnico do número de usuários, o que 

torna o acesso ao sistema extremamente lento. Para tentar amenizar esta lentidão a base 

de dados foi dividida em mais duas, uma referente aos anos anteriores (Consulta) e a 

outra referente ao movimento dos meses durante o próprio ano corrente (Paralela). Além 

da questão do número de usuários, há a limitação do banco de dados Progress, pois está 

com a versão desatualizada, descontinuada e sem contrato de manutenção. 
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O módulo de Faturamento Ambulatorial e de Internações SUS necessita sempre de 

alterações devido às regras do SUS serem constantemente alteradas. Há previsão para o 

mês de junho/2007 de alteração completa nas tabelas de procedimentos SUS, que 

implicará na alteração da estrutura de todas as tabelas e telas vinculadas a este módulo. 

Atualmente todos os atendimentos de APAC-SUS - Autorizações para 

Procedimentos de Alto Custo são informados no Sihosp e redigitadas no sistema 

fornecido pelo Ministério da Saúde. Mensalmente há em média 1.700 APACs. Há a 

necessidade do desenvolvimento de um módulo que faça a exportação desses dados 

diretamente para o sistema do Ministério da Saúde. 

 Com o aumento do número de exames, consultas e internações oferecidas aos 

pacientes externos e funcionários, inclusive com opções de parcelamento dos 

pagamentos, há necessidade de adaptação do sistema para melhorar o controle dos 

valores recebidos. 

 O módulo de agenda necessita ser reescrito de forma que as demandas sejam 

automaticamente encaixadas nas vagas, as cartas enviadas aos pacientes sejam fáceis 

de emitir, a manipulação dos dados mais flexível, os relatórios mais rápidos e que os 

períodos sem atividade dos profissionais (inclusive férias) sejam informados através de 

vínculo com os sistemas nos quais essas informações estejam disponíveis. 

 A situação atual do sistema implica no uso de controles paralelos baseados em 

outras ferramentas (Excel, Access, etc.), sem integração nenhuma com o Sihosp. Parte 

dos dados utilizados por estes controles já estão disponíveis no Sihosp e poderiam ser 

obtidos de forma rápida  e segura. 

 

Situação Adequada  

 Todas as áreas informatizadas completamente integradas, com informações 

gerenciais em tempo integral utilizando banco de dados Oracle. 

 

 Para tornar realidade essa situação devemos definir algumas necessidades, como: 

� Agenda 

 Integrar também a agenda de cirurgias. 

� Atendimento 

 Incorporar as necessidades atuais. 
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� Centro Cirúrgico e Obstétrico 

 Vincular as tabelas de agendas, movimentos e procedimentos às existentes 

atualmente. Informar a previsão dos materiais utilizados e seus respectivos valores, 

facilitando a obtenção de informações entre pacientes X procedimentos X gastos. 

Incluir rotinas de pré e pós-operatório da enfermagem.  

� Controle de Infecção Hospitalar e Epidemiologia  

 Gerar relatórios estatísticos com os dados do Sihosp. 

� Controle de Prontuário 

Incorporar e controlar a movimentação do prontuário do paciente, facilitando as 

rotinas da agenda, internação, centro cirúrgico, faturamento, etc.  

� Endoscopia 

 Incorporar as necessidades atuais. 

� Faturamento Ambulatorial e de Internações 

Integrar SUS, convênios e particulares. Administrar a oferta de atendimentos 

ambulatoriais, apurar em tempo real a produtividade ambulatorial e de internação 

por centro de custo prestador ou procedimentos (acompanhamento das metas), 

registrar o laudo para autorização do tratamento de alto custo com todas as críticas 

na entrada de dados (APAC-SUS), aprimorar a automatização de todas as críticas, 

armazenar informações históricas dos tratamentos dos pacientes, obter de maneira 

integrada os materiais e medicamentos utilizados nas internações, emitir relatórios 

financeiros. 

� Imagem 

 Incorporar as necessidades atuais. 

� Internação 

 Incorporar as necessidades atuais, com destaque para a demanda por leitos 

cirúrgicos, e automatizar a geração de indicadores diários. Definir uma rotina 

adequada entre a internação e o centro cirúrgico. 

� Laboratório 

Implantar a integração entre o Sihosp e os sistemas utilizados nos equipamentos 

que fornecem resultados de exames (interfaceamento). Com isso elimina a 

digitação dos resultados de exames, gerando menos erros nos resultados. 

� Prescrição Médica e de Enfermagem 
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 Com base no aplicativo existente, desenvolver o módulo totalmente integrado ao 

Sihosp. 

� Paciente 

 Incorporar as necessidades atuais. 

� Solicitação de Medicamentos Excepcionais 

 Com base no aplicativo existente, desenvolver o módulo totalmente integrado ao 

Sihosp, incluindo recursos para facilitar a digitação dos dados. 

 

 

SIGA – Sistema de Gestão Acadêmica 

� Acerto em tabela ano letivo (FK);   

� Treinamento do usuários e transferência de Gerentes de módulos; 

� Apoio ao usuário para inserção de fotos dos estudantes no sistema; 

� Informatizar a Pós-graduação; 

� Publicação; 

� Formação dos Docentes; 

� Módulo de solicitação de salas e recurso via internet; 

 

 

SISADM – Sistema Administrativo  

  Contém os seguintes módulos: Compras, Almoxarifado, Farmácia, Patrimônio, 

Contabilidade e Contas à Pagar. 

Diagnóstico Atual  

O SISADM está trabalhando acima do limite técnico do número de usuários, o que 

torna o acesso ao sistema lento. Além da questão do número de usuários, há a limitação 

do banco de dados Progress, pois está com a versão desatualizada, descontinuada e sem 

contrato de manutenção. E ainda, tem a questão referente ao aplicativo Word que é 

utilizado no sistema para elaboração da documentação do processo de compras, esse 

aplicativo também está desatualizado e descontinuado, sendo que para o sistema 

funcionar só com essa versão do aplicativo. 
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� Compras  

Necessita de grandes alterações devido às regras da política administrativa. 

Atualmente uma parte do fluxo do serviço é feito manualmente. 

� Almoxarifado 

Modificações referente ao “Desconto de ICMS”. 

� Farmácia 

Readequação do módulo para ser utilizado no Pronto Socorro do HC. 

Readequação do módulo para ser utilizado nas Farmácias satélites. 

� Contabilidade 

No fechamento do ano, que ocorre no mês de Março, sempre há alterações e 

diferenças a serem acertadas.  

� Contas á Pagar 

Readequação do módulo de Contas à Pagar quanto a geração de arquivos de 

texto para os Bancos, conforme alterações solicitadas por esses. 

� Patrimônio 

Modificações referente aos “Bens penhorados”. 

 

O módulo de Almoxarifado/Compras precisam ser integrados com a Contabilidade 

da Autarquia. 

Pelas mudanças no fluxo das informações e do próprio serviço, são constantes as 

solicitações de serviço para alterações no sistema e acertos de diferenças de valores. 

  

Situação Adequada  

 Por não ser área de objetivo principal da instituição e pela própria restrição da 

equipe de Sistemas do NTI, julga-se necessária a terceirização do Sistema Administrativo. 

Tendo como objetivo de que todas as áreas informatizadas sejam completamente 

integradas, com informações gerenciais em tempo integral utilizando banco de dados 

Oracle e envolvimento da equipe de desenvolvimento no processo de terceirização. 

 Já faz algum tempo que estamos recebendo visitas de empresas que possuem 

Sistema Administrativo, para conhecimento e análise junto aos gerentes das áreas 

envolvidas.  
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Há a necessidade do posicionamento da Direção da Instituição quanto à 

terceirização do sistema, para realização das demandas a serem executadas ou não, no 

sistema que está em uso. 

 

 

HRA - Hospital Regional de Assis 

  Contém os seguintes módulos: Compras, Almoxarifado, Farmácia e Patrimônio. A 

Contabilidade e o Contas à Pagar são sistemas do Estado. 

Diagnóstico Atual  

O sistema foi implantado em Julho/2005 no Almoxarifado, na Farmácia, no 

Compras e no Patrimônio. Sendo que alguns módulos não estão implementados por 

completo.  

O sistema está sofrendo modificações frequentes para se ajustar ao fluxo das 

informações e caracteristicas do HRA.   

Atividades previstas para 2007 

� Importação e adequação no sistema, do cadastro de pacientes e do cadastro das 

internações para ser utilizado no módulo da Farmácia; 

� Término da implantação do módulo de compras; 

� Término da implantação do módulo de patrimônio; 

� Leitura e impressão de código de barras nos módulos 

Almoxarifado/Farmácia/Banco de Sangue; 

� Manutenção do sistema de acordo com as solicitações dos usuários. 

 

 

SGTI – Sistema de Gestão da Tecnologia da Informaçã o 

� Adequação às rotinas do usuário; 

� Elaboração e desenvolvimento de relatórios. 

 

SCDI  - Sistema de Controle de Dias 

� Adequação às rotinas do usuário; 

� Desenvolvimento de relatórios (em funcionamento).  
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DRS IX  

� Manutenção nos sistemas desenvolvidos  

� Implantação do sistema de vídeo conferência. 

  

Área de Sistemas de Informação 

Subárea de Informação 

Atividades previstas para 2007: 

� Remodelar as  bases de consulta (Access e Tabwin) para tornar mais rápida e 

simples a busca de informações institucionais; 

� Divulgar e disponibilizar essas bases de consulta para que um número maior de 

usuários possam acessá-las; 

� Remodelar o Sistema de Prescrição Médica da UTI Neonatal com o objetivo de 

melhorar a interface com usuário e atender as necessidades do Serviço de 

Farmácia do HMI. 

 

Área de Sistemas de Informática 

Subárea de Suporte 

Atividades previstas para 2007: 

Reestruturação do hardware 

Hoje a Famema conta com aproximadamente 400 microcomputadores, sendo que 

cerca de 130 destes são máquinas com mais de 10 anos de uso, ou seja, são na sua 

grande maioria microcomputadores 486, alguns 386 e alguns Pentium 100/133 MHz. 

Basicamente, a utilização dos micros citados é no sistema Hospitalar e no Sistema de 

Banco de Sangue. Alguns, ainda, são utilizados isoladamente em departamentos e 

disciplinas. Sendo assim, não é possível a utilização de ambiente gráfico, impossibilitando 

o uso da Internet e principalmente a implantação de novos sistemas, sejam próprios ou de 

terceiros. 

Existem também cerca de 140 micros que são Pentium II ou K6 II, estes utilizados 

nas áreas acadêmicas e administrativas da Instituição. Sabemos que os referidos 

equipamentos compromete a velocidade de sistemas tais como o Rubi/Ronda de 

Medicina e Segurança do Trabalho. Os laboratórios de Informática e morfofuncional e a 

Biblioteca estão equipados com essa configuração, acreditamos que nossos estudantes 
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necessitem do que há de mais moderno, tanto para melhorar a velocidade das máquinas, 

quanto para a aprendizagem em si, pois hoje se utiliza o Windows XP com Office 2003 e 

essas máquinas suportam razoavelmente o Windows 98, já descontinuado com o Office 

97. Sem dizer que não poderíamos contar com o laboratório de Informática, para ministrar 

um treinamento em um determinado software, sendo que o pré-requisito mínimo seja uma 

máquina Pentium III com 128 MB de memória RAM. 

� Levando em consideração todos os pontos supra citados, solicitamos a aquisição 

urgente de no mínimo 270 (duzentos e setenta) novas máquinas. 

� Em um cenário ideal, seria necessária a aquisição de 330 (trezentos e trinta) novos 

computadores, para substituir os 270, já citados, outros 40 onde a configuração em 

breve se tornará obsoleta e 20 outros para atender as solicitações de vários 

setores. 

� Ainda sobre hardware temos a necessidade dos seguintes itens: 

o 20 Monitores de Vídeo; 

o 5 Impressoras Laser compatíveis com HP 1300; 

o 2 Impressoras Laser compatíveis com HP 4100; 

 

Necessidade de Software 

� Software para proteção dos micros DeepFreeze; 

� Incentivar a utilização de Software Livre – Open Office 

 

Subárea de Internet 

Atividades previstas para 2007: 

  

Reestruturação do site da Famema 

� Criar um novo layout para o site da Famema; 

� Observar no desenvolvimento do site, um formato único de cabeçalho, rodapé e 

menu, de forma que a manutenção destes itens seja fácil e rápida; 

� Aplicar este layout a todas as páginas do site, inclusive setores e disciplinas com 

páginas próprias; 
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� Criar subsistemas de manutenção seguros, para os setores que realizam 

alterações constantes, tais como Assessoria de Imprensa, Concursos, Secretaria 

Geral, Avaliação e outros; 

� Desenvolver o site com opção de múltiplas línguas; além do português, pelo menos 

o Inglês e se possível o Espanhol. Este requisito necessitará de especialistas 

nestas línguas para a devida tradução. 

 

Sistema de Compras e Licitações na WEB 

Completar o desenvolvimento do sistema de anúncio e publicações de editais, 

solicitado pelos setores de compras e licitações da Famema e do HRA. 

Tal sistema contempla não somente a publicação dos editais, mas também o 

cadastro de fornecedores para requisição de edital e publicação de erratas e/ou sistema 

de solução de dúvidas de fornecedores. Conforme solicitação enviada a esta área. 

 

Desenvolvimento de novas páginas 

� CPA; 

� Pós-Graduação – ASBE; 

� PROIID 

 

Reestruturar o Sistema de Inscrição da Residência Médica 

O Sistema de inscrição da Residência Médica via WEB, funcionou pela primeira 

vez em outubro de 2005.   O referido sistema, inicialmente, havia sido projetado somente 

para realizar o controle das inscrições e pagamento destas. Porém no decorrer do 

processo foram sendo solicitadas outras funcionalidades, tais como: Distribuição dos 

candidatos nas salas; 

� Listas de Presença, de Sala e Lista Geral de Candidatos; 

� Emissão de etiquetas para carteiras e provas; 

� Sistema para lançar as notas da 1ª fase; 

� Lista de Classificação e Convocação para 2ª fase; 

� Sistema para lançar notas da 2ª e 3ª fases; 

� Classificação final e listas de chamada; 
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� Relatórios diversos. 

 

Tendo em vista que este sistema será utilizado todos os anos, ele deve ser 

reestruturado para que possa suportar estas necessidades, sendo que muitas delas foram 

executadas no sistema sem que houvesse o devido planejamento. 

 

Softwares adequados para desenvolvimento WEB 

Para facilitar o desenvolvimento de páginas WEB, e aumentar a produtividade, 

necessitamos a aquisição dos seguintes softwares: 

� Licença de Software Dreamweaver – Auxiliar no desenvolvimento de páginas; 

� Licença de Software Adobe Photoshop – Trabalhar as imagens a serem publicadas 

na WEB; 

 

 

Área de Telemática e Redes 

Atividades previstas para 2007: 

� Projeto para instalação do relógio de ponto em rede;  

� Projeto de digitalização de imagens de RX, PACs;  

� Manutenção de intra-estrutura elétrica e predial na sala dos servidores e 

equipamentos de distribuição de sinal de rede; 

� Aquisição de 5 no-breaks de 4 Kva cada um, para adequar a estrutura de 

servidores que atualmente estão sendo utilizados; 

� Aquisição de 15 no-breaks de 1 Kva cada um, para adequear a estrutura de 

switchs que atualmente estão sendo utilizados e pensando nas próximas 

aquisições destes equipamentos; 

� Aquisição de 10 switchs 3Com 4400 de 24 portas; 

� Aquisição de 2 módulos gigabits com 2 portas RJ45 para o switch 4005, para 

interligação dos servidores e switchs departamentais; 

� Aquisição de 1 módulo gigabit LX para fibra óptica monomodo para o switch 4005, 

para a interligação com a UNESP; 

� Aquisição de unidade externa de backup 160/320 DLT e 50 Fitas DLT 160/320; 
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� Aquisição de software de backup; 

� Aquisição de 2 aparelhos de ar-condicionado de 30000 BTU´s para adequar a sala 

de servidores; 

� Instalação de quadro com timer e chave contatora para controle da temperatura 

ambiente da sala de servidores (estes materiais já estão comprados); 

� Troca da fibra óptica que interliga o prédio da Patologia, visto que esta se encontra 

rompida devido ao acidente ocorrido na construção da Oncoclínica; 

� Projeto de reformulação das interligações entre as Unidades aumentando a 

velocidade atual, fazendo com que o backbone seja inteiramente gigabit, visando a 

instalação do PACS; 

� Consultoria para atualização/instalação do servidor SUN; 

� Instalação de novos pontos de rede. 

 

 

Considerações Gerais 

 

Capacitação técnica  

 É fundamental ressaltar a sua importância tanto para o desenvolvimento dos 

sistemas como para a manutenção e gerenciamento: 

� Visita a unidades que apresentem prontuário eletrônico 

� Capacitação para o PACs. 

 

Melhoria da infra-estrutura do NTI  

 Conforme projeto apresentado pela diretoria – existe uma necessidade urgente da 

melhoria das instalações físicas projetadas e da troca de móveis pela falta de segurança e 

ergonometria inadequada. 

 

Aquisição de Imagens – PACs 

 

Projeto para implantação do PACS (picture archiving  and communication 

system) - Sistema de Arquivamento e Comunicação de Imagens. 
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O sistema PACS deve contemplar as seguintes características: 

� Integração do sistema de agendamento de pacientes com as modalidades de 

imagens, de forma que os dados já existentes neste sistema sejam enviados 

para os equipamentos de imagens (desde que estes possuam o serviço DICOM 

de ModalityWorklist) e não tenham que ser redigitados no momento do exame, 

evitando erros e mantendo-se assim a consistência da identificação do paciente 

e do exame através da Instituição; 

� Digitalização da radiologia convencional através de sistemas de radiologia 

computadorizados, ou “Computed Radiography”, CR; 

� Todas as modalidades DICOM da Famema e HRA enviarão os resultados de 

exames de imagens para o PACS, configurado de acordo com uma arquitetura 

de base de dados centralizada, sistema de armazenamento distribuído e 

sistema de arquivamento e back-up central; 

� A solução para arquivo de imagens (longo prazo) visa atender as necessidades 

e volume de imagens dos Hospitais da Famema e HRA; 

� Sistema de back-up, para recuperação de desastres; 

� Todos os exames atuais e históricos de uma paciente que foram armazenados 

no PACS poderão ser visualizados, sob demanda, em estações de trabalho 

distribuídas nas centrais de laudo do HCI, HCII e HRA; 

� A distribuição dos resultados de exames (imagens e relatórios diagnósticos); 

� Estações de trabalho para médicos radiologistas: com pacotes de software 

especiais para manipulação diagnóstica de imagens; 

� Estações de trabalho para o técnico da radiologia: com pacote de software para 

controle de qualidade de exames; 

� Distribuição WEB: para visualização dos dados de exames em qualquer 

computador conectado a rede do Hospital. Pode ser utilizado no pronto socorro, 

UTI, centros cirúrgicos, consultórios médicos, enfermarias e demais serviços 

onde seja necessário a consulta e revisão de exames de imagens médicas; 

� Gravação de CD-ROM com os resultados dos exames para serem distribuídos 

para pacientes. 
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Serviço de Faturamento 

 

Ações: 

1)  Sistema de Faturamento:  desenvolvimento junto ao NTI – Núcleo Técnico de 

Informações ou aquisição de um Sistema de Faturamento totalmente integrado aos 

procedimentos realizados com os pacientes, independente do tipo de convênio (prontuário 

– prescrições - sistema de materiais - SADT – hemoterapia – oncologia - etc.).   

Justificativa: Com a implantação do novo sistema estima-se um aumento de 20% no 

faturamento, através de um melhor controle das glosas e rastreamento dos processos, 

diminuição de 60% na digitação dos documentos e diminuição da margem de erros de 

cobrança de materiais, medicamentos e SADT. É importante ressaltar que o Serviço de 

Faturamento de Particulares e Convênios realiza todo o trabalho manualmente, utilizando 

tabelas e planilhas no aplicativo Microsoft Excel como consulta e para confecção de 

relatórios. 

Objetivo: Esse sistema deve proporcionar maior facilidade e agilidade para o processo de 

trabalho, para o fechamento das faturas e das estatísticas - com base em tabela de taxas 

e serviços própria (do hospital) cruzando com as diversas tabelas contratadas com os 

convênios. Como características agregadas, deve haver uma maior facilidade para o 

treinamento de novos auxiliares de faturamento e intensa redução ou até a eliminação do 

retrabalho em todos os procedimentos; a diminuição da margem de erros de cobrança de 

materiais, medicamentos e SADT. Outro ponto importante a ser destacado deve ser a 

possibilidade de controle das contas em cada fase em que ela se encontra: digitação, 

fechamento, auditoria, envio e recebimento, fornecendo um gerenciamento completo 

sobre as contas e reduzindo as perdas. Melhora no processo de trabalho e maior controle 

dos gastos dos usuários com materiais e medicamentos. Padronização dos 

procedimentos, protocolos clínicos, ganho de produtividade, segurança e precisão das 

informações. Acesso mais rápido às informações operacionais e gerenciais.  

Cronograma de Execução: 1 ano 

Custo Estimado: Se opção for de desenvolver pela equipe do Núcleo Técnico de 

Informações não há investimento extra, serão utilizados recursos humanos da instituição. 

Os produtos disponíveis no mercado geram uma mensalidade em torno de 0,5% (meio 

por cento) do valor faturado no mês (atualmente uma média de R$ 10.000,00 de 

mensalidade). 

Priorização:  1°  
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2) Reestruturação Física: Reforma do local de trabalho dos funcionários do Serviço de 

Faturamento do Hospital Materno Infantil, para acomodar os colaboradores das áreas de 

Particular, Convênios e SUS. Para ser realizada essa reestruturação deve haver um 

aumento na sala atual do serviço de Particulares e Convênios com separação para 

atendimento aos usuários e instalação de ar condicionado, microcomputadores e 

mobiliário adequado. 

Justificativa: Estima-se um aumento dos atendimentos a usuários particulares e convênios 

pela abertura de novos contratos e a incorporação do trabalho de prestação de serviços 

realizados pelo Hemocentro, na ordem de 25%. Não existe estrutura física ou de recursos 

materiais para atender a essa demanda. 

Objetivo:  Atender adequadamente o nosso cliente interno e externo e garantir a 

qualidade e eficácia do trabalho. Centralizar os serviços de faturamento e atendimentos 

em um único local para facilitar o gerenciamento e o controle. 

Cronograma de Execução: 6  meses 

Custo Estimado:  R$ 15.000,00  

Priorização:  2°  

 

3) Recursos Humanos:  Aumento de um colaborador no quadro de funcionários de 

auxiliar de faturamento para trabalhar junto ao Serviço de Particulares e Convênios para 

atender à demanda de trabalho dos novos contratos, Oncoclínica e Hemocentro. Caso 

não ocorra a implantação do sistema de faturamento integrado, esse número deve 

aumentar para dois colaboradores.   

Justificativa:  Crescimento do número de atendimentos em virtude dos novos contratos de 

prestação de serviços. 

Objetivo:  Garantir a qualidade dos atendimentos.  

Cronograma de Execução:  4 meses 

Custo Estimado: R$ 13.545,36 – ano - para cada colaborador 

Priorização:  4°  

 

4) Equipamentos:  4 microcomputadores interligados à rede;  2 impressoras laser. 

Justificativa: Aumento da produção/faturamento. Número insuficiente de equipamentos 

para atender à demanda e equipamentos sem condições de recuperação.  

Objetivo:  A realização do trabalho de faturamento, estatísticas e controles.  
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Cronograma de Execução:  4 meses 

Custo Estimado:  R$ 7.200,00 – 4 microcomputadores; R$ 1.400,00 – 2 impressoras 

laser; totalizando R$ 9.042,00 

Priorização: 3°  

 

 

Custo Total Estimado para o Ano 

Sem mensalidade do Sistema : R$   37.146,36 

Com mensalidade do Sistema : R$ 157.146,36 

 

 

3  -  Disciplinas 

Curso de Enfermagem 

 Seguem as ações por ordem de prioridade: 

 

Ação 1: adequação do espaço acadêmico (salas de aulas utilizadas nas casas), 

necessitando compra de bebedouro, lousa de tamanho 2,00 x 2,00m, ventiladores e 

cadeiras.  

-  Justificativa : a qualidade atual das salas está prejudicando o andamento das 

atividades acadêmicas. 

- Cronograma: início das atividades acadêmicas 2007.  

- Custo:   a ser estimado 

 

Ação 2:  compra de armário com chave para guarda de material pessoal dos professores. 

-   Justificativa: Devido a falta de local apropriado para guardar os materiais (biblioteca, 

pertences e anotações pessoais) os professores tem que transportar material diariamente  

-   Objetivo:   promover conforto e segurança para o professor, evitando que os mesmos 

tenham que deixar seus pertences no carro durante o tempo de permanência na 

instituição por falta de local adequado para guarda dos mesmos 
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Ação 3:  ampliação do quadro de “pacientes simulados” para apoio ao Laboratório de 

Prática Profissional 

-   Justificativa : a 4ª série de enfermagem vê necessidade de desenvolver atividades de 

LPP com os estudantes,  com a intenção de aprimorar algumas habilidades. 

- Cronograma: início das atividades acadêmicas 2007.  

- Custo:   a ser estimado 

 

 

Anestesiologia 

 

Ações:  

1) Capacitação de recursos humanos:  

a) Programa de pós-graduação (mestrado e doutorado) em outras Instituições pelos 

docentes e assistentes da Disciplina; 

b) Capacitação de docentes e assistentes para tutoria;   

c) Capacitação dos docentes para participação em equipe de Transplante Hepático. 

 

2) Aquisição de equipamentos: 

a) Aparelho de anestesia com respirador micro-processado; 

b) Estimulador de nervo periférico; 

c) Fibroscópio; 

d) Monitorização para infusão de volume (software); 

e) Monitor de ondas cerebrais (BIS) 

f) Monitor para ecocardiografia trans-esofágica; 

g) Bomba de PCA. 

 

3) Implantação de projetos: 

a) Reformulação e normatização do ambulatório de avaliação pré-anestésica de acordo 

com a Resolução CFM n° 1802/2006; 

b) Reformulação do ambulatório da Liga de Dor conforme proposta anexa; 

c) Proposta de criação de estágio em dor conforme proposta anexa; 

d) Aumento do número de vagas no primeiro ano de residência já aprovado pela 

Comissão Nacional de Residência Médica; 
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e) Credenciamento junto à Sociedade Brasileira de Anestesiologia do Programa de 

Residência Médica;  

f) Estágio curricular em Anestesiologia a ser desenvolvido no Hospital Regional de Assis; 

g) Extensão da atividade assistencial no serviço de endoscopia e oftalmologia;  

h) Instalação de ambulatório de avaliação pré-anestésica no Hospital Regional de Assis; 

i) Participação no Ambulatório de Dor no Hospital Regional de Assis; 

j) Participação na equipe de Transplante Hepático. 

 

Justificativa: 

Incremento no desenvolvimento das atividades práticas e teóricas nos cursos de 

graduação e especialização desenvolvidos pela Disciplina; 

Os atuais aparelhos disponíveis são obsoletos, não apropriados para determinados 

pacientes e a necessidade de novos parâmetros de monitorização durante o ato 

anestésico.   

Necessidade de adequação à Resolução CFM 1802/2006, que normatiza a prática 

da anestesiologia.  

 

Objetivo: 

- Melhoria do aprendizado do corpo discente da especialidade; 

- Proporcionar segurança, economia e qualidade no ato anestésico; 

- Melhoria do ensino e das condições na prática da anestesiologia na Instituição. 

 

Cronograma de execução: 

As ações, que não necessitam de investimento financeiro, serão implementadas no 

ano letivo de 2007, e as que necessitam deverão ser implementadas o mais rápido 

possível, em comum acordo com a Direção Técnica do HC e HMI.   

 

Custo estimado: 

O custo estimado, para que possamos implementar a ação é de 500 mil reais. 

 

Prioridade: 

1. Aquisição imediata de aparelho de anestesia com respirador micro-processado, para as 

unidades HC e HMI. 

2. Estimulador de nervo periférico, para realização de bloqueios de plexos. 
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3. Fibroscópio para entubação. 

4. Bomba de PCA para analgesia de pós-operatório. 

5. Software para monitorização de volemia. 

6. Monitor de ecocardiografia transesofágica. 

7. Monitor de ondas cerebrais (BIS). 

 

Proposta de normatização do Ambulatório de Avaliaçã o Pré-anestésica. 

 

Considerando a necessidade de otimizar os leitos hospitalares uma vez que a 

demanda é grande em todas as especialidades cirúrgicas; 

Considerando, também, o grande número de exames pré-operatórios 

desnecessários e repetitivos ocasionando um aumento nos custos operacionais; 

Propõe-se a normatização para a avaliação pré-anestésica: 

1. Todo paciente candidato à cirurgia eletiva e ambulatorial obrigatoriamente deverá 

ter avaliação pré-anestésica e Ficha de Avaliação Pré-anestésica preenchida e 

assinada pelo responsável pela avaliação, no prontuário do paciente para 

internação hospitalar, inclusive os procedimentos ambulatoriais que necessitam de 

internação/dia; 

2. Os exames pré-operatórios serão solicitados na avaliação pré-anestésica. A 

relação dos exames a serem solicitados é a seguinte:  

a) Pacientes de até 40 anos sem queixas cardiológicas, pulmonares e 

diabetes: hemograma; coagulograma; eletrólitos; função renal; glicemia. 

b) Pacientes de até 40 anos com queixas cardiológicas, pulmonares e 

diabetes: hemograma; coagulograma; eletrólitos; função renal; glicemia; 

hemoglobina glicolizada; espirometria; ECG; raio-X de tórax. 

c) Pacientes acima de 40 anos: hemograma; coagulograma; eletrólitos; função 

renal; glicemia; ECG; raio-X de tórax; ecocardiograma. 

d) Pacientes acima de 40 anos com queixas cardiológicas, pulmonares e 

diabetes: hemograma; coagulograma; eletrólitos; função renal; glicemia; 

hemoglobina glicolizada; espirometria; ECG; raio-X de tórax; 

ecocardiograma. 

3. O paciente deverá ser encaminhado por todas especialidades cirúrgicas e clínicas 

ao Ambulatório de Avaliação Pré-anestésica através de agendamento prévio;  
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4. O Ambulatório de Avaliação Pré-anestésica funcionará no Ambulatório de 

Especialidades Mário Covas, de 2ª a 6ª feira, das 15 às 16:30 horas, sendo 6 

vagas diárias de casos novos/retornos.  

5. Entre a 1ª avaliação e o retorno para avaliação de exames pré-operatórios, 

considera-se 30 dias. Tempo suficiente para a realização dos mesmos, 

disponibilização dos resultados e avaliação de especialidades.  

6. Após o paciente ser considerado apto, esta avaliação terá validade por 6 meses, 

caso não haja nenhuma intercorrência clínica, cirúrgica ou de exames laboratoriais 

(ex.: glicemia no diabético); 

7. O Núcleo de Acolhimento, responsável pelo gerenciamento de leitos eletivos do HC 

e a Diretoria do Hospital Materno-Infantil, responsável pelo gerenciamento de leitos 

eletivos do HMI, receberão diariamente informações do ambulatório de Avaliação 

Pré-anestésica dos pacientes aptos aos procedimentos; 

8. A Disciplina de Anestesiologia necessita de integração com os profissionais da 

área de cardiologia para fornecer suporte na avaliação dos pacientes críticos; 

9. Estabelecimento da Ficha de Avaliação Pré-anestésica, com aprovação das 

Diretorias Clínica e Técnica dos hospitais. 
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Biologia Molecular 

 
 
 

AÇÕES JUSTIFICATIVA OBJETIVO CRONOGRAMA CUSTO PRIOR IZAÇÃO 
1. Conserto do 
equipamento 
Termociclador 
automático, marca 
Applied, modelo 
GeneAmp,  
pat. Nº 1130 Famema 
ou aquisição de novo 
equipamento similar 

Esse equipamento foi adquirido com recurso de 
projeto de pesquisa e já faz parte do parque de 
equipamentos da Famema, uma vez que a doação 
pela Fapesp já foi efetuada. Assim sendo, não há 
como conseguir recurso adicional dos órgãos de 
fomento à pesquisa para tal conserto, que deve 
ser assumido pela Famema. Sem esse 
equipamento todos os projetos em 
desenvolvimento no laboratório ficariam parados e 
não podemos justificar para a Fapesp que os 
relatórios não seriam entregues devido à essa falta 
uma vez que a Instituição, ao assinar o termo de 
doação, se compromete a restaurar qualquer dano 
aos equipamentos doados. 

Consertar o 
equipamento para 
dar prosseguimento 
aos projetos em 
desenvolvimento. 

Imediata – janeiro 
de 2007 

R$ 16.900,00 – 
conserto 
Ou  
R$ 21.000,00 
aquisição de 
equipamento 
novo 

2 

2. Aquisição de ar 
condicionado vertical 
portátil para sala de 
cultura 

Temperatura acima de 25 graus pode 
comprometer o funcionamento de equipamentos 
utilizados para o cultivo de microrganismos. 

Manutenção de 
temperatura até 25 
graus. 

Primeiro semestre 
2007 

R$ 1500,00 4 

3. Aquisição de ar 
condicionado vertical 
portátil para sala de 
procedimentos  

Temperatura acima de 25 graus pode 
comprometer o funcionamento de equipamentos 
utilizados para diversos procedimentos de 
extração e análise de ácidos nucléicos e proteínas. 

Manutenção de 
temperatura até 25 
graus. 

Segundo semestre 
2007 

R$ 1500,00 9 

4. Bancada para sala 
de procedimentos 

Bancada de trabalho para dar continuidade a 
implantação do laboratório. 

Ampliação de 
espaço para 
manipulação de 
amostras biológicas. 

Primeiro semestre 
2007 

R$ 1000,00 10 
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AÇÕES JUSTIFICATIVA OBJETIVO CRONOGRAMA CUSTO PRIOR IZAÇÃO 
5. Implantação de um 
serviço para 
diagnóstico molecular 
de HPV 

Como é um método de diagnóstico mais sensível 
para a detecção de HPV (permitindo também sua 
tipagem) e como não há laboratórios que o faça na 
nossa região, seria um meio para obtenção de 
recurso financeiro para a Instituição. 

Atender a 
necessidade do 
hospital e da 
comunidade da 
região da DRS  IX. 

Segundo semestre 
2007 

A definir 6 

6. Aquisição de uma 
workstation para 
reação de PCR 

O laboratório de biologia molecular manipula 
amostras clínicas de diversas origens para o 
estudo de doenças infecciosas diversificadas, 
havendo maior risco de contaminações entre elas. 
Portanto, uma workstation permitirá a eliminação 
de fontes de contaminação por ácidos nucléicos 
provenientes de diferentes amostras clínicas 
manipuladas no laboratório. Esse equipamento 
será um dos recursos para a ação 5. 

Eliminação de 
fontes de 
contaminação de 
reações enzimáticas 
envolvendo a 
amplificação de 
moléculas de ácidos 
nucléicos. 

Primeiro semestre 
2007 

R$ 5000,00 7 

 
 
 



 

   120

 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

 

Ações: 

 1) Aquisição imediata de equipamento específico para ambulatório e endoscopia de 

acordo com o mínimo exigido pela Comissão Nacional de Residência Médica-CNRM (lista 

de material e orçamento anexo). 

Justificativa: Adequação do programa de Residência Médica às normas da CNRM e 

agilização de exames endoscópicos e biópsias que atualmente necessitam de centro 

cirúrgico e anestesia geral para todos os casos.  

 

2) Participação de todos os componentes da disciplina nas atividades didáticas da 

instituição de 2007. 

 

3) Estabelecimento dos ambulatórios didáticos para alunos do sexto ano às quintas-feiras 

pela manhã e à tarde. 

Justificativa: Solicitado pelos alunos 

 

4) Viabilização de um programa para confecção de próteses faciais para pacientes com 

deformidades faciais pós-tratamento cirúrgico de câncer e traumas.  

Justificativa: complementar o tratamento destes pacientes com uma reabilitação mais 

adequada, uma vez que esse serviço é pago pelo SUS e temos o profissional habilitado 

para a confecção das próteses. 

 

5) Abertura de mais uma vaga para residente. 

Justificativa: necessidade da disciplina 

 

6) Viabilização de uma enfermaria com leitos específicos para a especialidade (seis 

leitos). 

Justificativa: facilidade do controle de internações e programação cirúrgica. 

 

7) Participação de todos membros da disciplina no HRA. 

Justificativa: interesse da disciplina em viabilizar o atendimento em Assis e melhorar as 

opções para residência. 
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8) Projeto para participação da disciplina no atendimento primário e prevenção do câncer 

na rede básica de saúde. 

 

9) Abertura de residência de terceiro ano em CCP em 2008. 

 

 

Cirurgia do Sistema Digestório 

 

Ações: 

A disciplina atua sem interrupções, com a demanda assistencial nas tarefas da 

realização das cirurgias, ambulatório e auxilia o Serviço de Endoscopia do HC-I. Na 

graduação atende às convocações em atenção às necessidades da comissão de cursos. 

Todas estas ações assistenciais são voltadas para a formação do aluno, portanto exerce-

se também atividades de ensino na área de abrangência assistencial da disciplina. 

Aguarda-se, com  expectativa favorável, a reforma no sistema de gerenciamento dos 

leitos proposta pela diretoria.  

Capacitação dos Médicos Residentes da disciplina nas áreas do diagnóstico e 

terapêutica das enfermidades do Sistema Digestório. 

Existe a necessidade de aquisição de equipamentos, hoje importantes, a saber:  

- Equipamento para Eletromanometria: esofágica gástrica e ano-retal (interesse comum a 

outras áreas como a Gastroenterologia, Endocrinologia,  Reumatologia e Neurologia), 

assim como também a Impedanciometria. Equipamento para Phmetria (Cirurgia, 

Reumatologia, Otorrinolaringologia). Item exigido na condução da Doença do Refluxo 

Gastro-Esofágico pelas federadas e pela Comissão Nacional de Residência Médica. 

- Aparelho para Cirurgia Laparoscópica e acessórios complementares (pinças, trocateres, 

clipes, etc.). 

- Equipamento para Endoscopia Digestiva. Neste item cabem justificativas: As exigências 

da ANVISA para a utilização de material descartável e as necessárias degermações 

padronizadas pela CCIH aumentaram muito o tempo entre um exame e outro. Para se 

manter o número de exames é natural que o número de aparelhos seja maior. Falta no 

momento: Duodenoscópio para procedimentos sobre a papila e colédoco. 

 

A seqüência das respostas segue à mesma dos tópicos  apontados 
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Ter em dobro videoendoscópios para endoscopia alta e colonoscopia com 

todos os acessórios necessários para o diagnóstico e diversos procedimentos 

terapêuticos. O mesmo para a assistência pediátrica. 

Equipamento rígido para endoscopia terapêutica e acessórios (retirada de 

corpos estranhos)  

Estes últimos pedidos  confundem disciplina e serviço porque, na prática, fica 

difícil separá-los. 

                      

Justificativa é simples 

Atingir a qualidade na dimensão do discurso político e premissa do SUS. Na 

dimensão que o poder público deve, por obrigação constitucional, atender à saúde do 

cidadão brasileiro, com a qualidade que nós gostaríamos de ser atendidos. 

O Objetivo se confunde com a justificativa no sentido de dar o melhor para o 

paciente e condições para a equipe cuidadora, e atrela o atendimento médico na mesma 

dimensão da seriedade e compromisso governamental. 

A Ordem do atendimento das reivindicações de investimento poderia começar 

pela aquisição dos equipamentos ainda não disponíveis na instituição e que atendam a 

mais de uma área/disciplina (Phmetria e Eletromanometria). Em ordem decrescente de 

viabilidade: equipamentos para cirurgia, diagnóstico e por fim a Impedanciometria. 

O Custo Estimado é de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

Quanto à priorização  me parece que já foi respondida anteriormente, segue a mesma 

lógica do “cronograma”. 

 

 

Cirurgia do Tórax 

 

Ações:  Há a necessidade imediata de aquisição de um broncoscópio infantil. Um 

broncoscópio com vídeo também implementaria a parte acadêmica, além de possibilitar 

melhor documentação de exames realizados 

 

Justificativa  Os casos de aspiração de corpo estranho vinham sendo tratados com a 

utilização de um aparelho particular por ser o único a disposição, porém tal aparelho é 

antigo e se encontra sem condições de uso. 
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Objetivo:  Possibilitar o atendimento dos casos que chegam ao PS pediátrico com 

aspiração de corpo estranho, situação esta que é acompanhada de risco de vida. 

Necessidade imediata de aquisição de vídeo-mediastinoscópio pois este instrumento 

atualmente é imprescindível no tratamento das neoplasias do pulmão. 

 

Cronograma de execução:  Utilização imediata do aparelho assim que disponível 

 

Custo estimado:  aparelho STORZ – aproximadamente 15.000 dólares 

 

Priorização:  broncoscópio rígido infantil. Devido a dramaticidade de tais casos por 

envolver crianças com risco de vida, a prioridade torna-se evidente. 

 

 

Cirurgia Infantil 

 

As ações estão descritas em sua ordem de prioridade: 

 

Ação 1 

• Constituir o Grupo de Cirurgia Pediátrica, de tal forma que possa desenvolver 

atividades de ensino e pesquisa, fundamentado na Proposta Curricular da 

Famema. 

Justificativa: 

 Solicitamos apoio Institucional para o desenvolvimento de projetos de pesquisa 

pelos membros da disciplina, de tal forma a envolver o aluno, para que ele possa 

entender a epidemiologia das afecções clínicas mais freqüentes em cirurgia pediátrica, 

colocando em prática a metodologia ativa (Problematização e Aprendizagem baseada em 

problemas). 

Objetivos: 

• Contribuir com a implementação da Proposta Curricular da Famema; 

• Mapear  a epidemiologia das afecções mais freqüentes na nossa região. 
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Cronograma de Execução: 

 

Ações jan fev mar abr mai jun jul ago  set  out Nov  dez 

Levantamento 
da incidência 
das doenças 
atendidas no 
ambulatório de 
Cirurgia 
Pediátrica e sua 
freqüência. 

x            

Levantamento 
bibliográfico 
para conhecer 
a realidade 
destas doenças 
no cenário 
mundial. 

 x x          

Elaboração dos 
projetos de 
Pesquisas e 
aprovação no 
CEP 

   x x        

Desenvolvimen
to dos 
trabalhos 
propostos 

     x x x x    

Redação final e 
envio para 
publicações 

         x X x 

 

Custo estimado: 

 Considerando recursos físicos, materiais e tecnológicos, tempo dos profissionais: 

aproxidamente: R$ 15.000,00 (Quinze mil Reais). 

 

Ação 2 

• Capacitar os atuais membros da disciplina em técnicas de Vídeocirurgia tanto para 

a realização do diagnóstico como da terapêutica nos pacientes cirúrgicos 

pediátricos. 

Justificativas: 

 Necessidade de constante atualização, capacitação e o aprimoramento dos 

profissionais no que se refere ao desenvolvimento de novas técnicas terapêuticas e 

diagnósticas em cirurgia pediátrica.  
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Objetivos: 

• Oferecer um plano mais adequado e atual de diagnóstico e terapêutico ao paciente 

pediátrico; 

• Atualizar e capacitar os membros da disciplina deixando-os dentro do contexto 

tecnológico mundial. 

Cronograma de Execução: 

 Durante o ano de 2007, os docentes da disciplina farão em forma de rodízio 

cursos específicos em vídeocirugia.  

Custo estimado: 

 Custo estimado por curso individual: R$ 10.000,00 ( Dez mil Reais) 

 

Ação 3  

• Aquisição de materiais específicos para vídeocirurgia: Videolaparoscópio e um 

Videocistoscistoscópio. 

Justificativa: 

 Aparelhos da alta tecnologia que se requer para a realização de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos em vídeocirugia. 

Objetivos: 

• Realizar procedimentos minimamente invazivos que são possíveis pela 

vídeocirurgia. 

Custo estimado: 

Custo estimado de R$120.000,00 ( Cento e Vinte mil Reais). 

 

Ação 4 

• Renovação dos materiais cirúrgicos (caixas de cirurgia pediátrica, caixa de 

laparotomia infantil, caixa para correção de hipospádia, caixas de flebotomias)  

Justificativas: 

 Reposição dos materiais que se encontram desgastados pelo tempo de uso 

perdendo a sua precisão. 

Objetivos: 

• Repor os materiais para que se tenha melhores condições para a realização dos 

procedimentos ciúrgicos. 

Custo estimado: 

 Aproximadamente R$35.000,00 (Trinta e Cinco mil Reais).  
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Ação 5 

• Remuneração dos docentes da cirurgia pediátrica para a realização dos plantões à 

distância, na forma de dois plantonistas cirurgiões. 

Justificativa:   

• Regularizar os plantões já existentes realizados pelos docentes da disciplina e para 

que se tenha uma equipe para a realização de operações que é obrigatório, já que 

não dispomos de residentes. 

Objetivos: 

• Realizar procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência dando cobertura a 

UTI neonatal, pronto atendimento e enfermarias. 

Custo estimado: 

 Aproximadamente  R$18.500,00(Dezoito mil e Quinhentos Reais).  

 

 

Cirurgia Plástica 

 

Ações: 

1) Aquisição de instrumental especializado, pois o existente está desgastado, insuficiente 

e desatualizado. 

2) Organizar a residência no Núcleo de Cirurgia para que o Residente possa efetivamente 

participar das atividades da disciplina, fato que não está ocorrendo atualmente. 

 

Justificativa: 

Sobrecarga na disciplina devido a grande demanda através do Ambulatório de 

Especialidades Mário Covas e solicitações de cirurgias em outras áreas, principalmente 

em Ortopedia e Traumatologia. 

 

Objetivo: 

Adequar a disciplina às necessidades atuais da FAMEMA. 

 

Cronograma: 

Imediato ou a curto prazo, pois a situação tende a complicar se mantida a atual política de 

atendimento (grande afluência no Ambulatório e baixa resolução cirúrgica, por falta de 

leitos eletivos, material, instrumental e equipe) .   
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Custo estimado: 

1) instrumental: de R$ 3.500,00 a R$ 5.000,00 . 

2) material: compra de fios adequados cujos valores variam de acordo com o tipo 

(absorvíveis / inabsorvíveis ). Entretanto, a Central de Material já possue a maioria deles, 

utilizados também por outras áreas cirúrgicas . 

 

 

Cirurgia Vascular, Angiologia e Cirurgia Cardíaca. 

Angiografia, Cirurgia Endovascular e Hemodinâmica. 

 

Ações:  

1) Capacitação de recursos humanos:  

a) Programa de pós-graduação (mestrado e doutorado) em outras instituições pelos 

docentes e assistentes das Disciplinas; 

b) Capacitação de docentes e assistentes para tutoria;  

c) Capacitação dos docentes para participação em equipe de Cirurgia Endovascular 

cardíaca e periférica. 

 

2) Aquisição de equipamentos: 

a) Aparelho de angiografia e hemodinâmica; 

b) Aparelho de ultrasonografia com doppler; 

c) Equipamento de estudo eletrofisiologia cardíaca; 

d) Monitorização para cirurgia com cateter de SwangGrans  infusão de volume; 

e) Doppler portátil; 

f) Bomba de perfusão centrífuga; 

g) Equipamento “Cell Saver” para grandes cirurgias. 

 

3) Implantação de projetos: 

a) Implantação da angiografia e hemodinâmica; 

b) Implantação da cirurgia cardíaca; 

c) Projeto e implantação da eletrofisiologia cardíaca; 

d) Projeto de cirurgia para aneurismas toraco-abdominal (Docente atualmente no exterior 

participando deste projeto); 

e) Participação na equipe de Transplante Renal e Hepático. 



 

   128

Justificativa: 

Incremento no desenvolvimento das atividades práticas e teóricas nos cursos de 

graduação e especialização desenvolvidos pela Disciplina. 

Os atuais aparelhos disponíveis são obsoletos, não apropriados para determinados 

exames e a necessidade de novos parâmetros de monitorização durante o ato cirúrgico. 

 

Objetivo: 

- Melhoria do serviço oferecido pelas especialidades; 

- Proporcionar novos atos cirúrgicos e implementar a pesquisa na área; 

- Melhoria do ensino e das condições na prática das disciplinas na Instituição. 

 

Cronograma de execução: 

As ações que não necessitam de investimento financeiro, para serem 

implementadas no ano de 2007, em comum acordo com a Direção Técnica e Diretoria 

Geral.   

 

Custo estimado: 

O custo estimado de acordo com o investimento da FAMEMA. 

 

Prioridade: 

1. Aquisição imediata de aparelho de angiografia e hemodinâmica 

2. Doppler portátil. 

3. Ultrasonografia com dúplex scan 

4. Bomba de perfusão e aspirador de hemácias “cell saver” 

5. Monitor de eletrofisiologia. 
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Clínica Médica 

 

 

Ações Justificativa Objetivo Cronograma Custo total  Priorização 
1. Aquisição de 

equipamentos 
     

Tornar efetiva a assistência aos 
pacientes da enfermaria de Urgência 
e Emergência. 

2 oxímetros Morbimortalidade das 
Alas D, B e C 

Diminuir solicitação de exames 
complementares 

Março R$ 5.400,00 

Tornar efetiva a assistência aos 
pacientes da enfermaria de Urgência 
e Emergência. 

1 Glicosimetro Morbimortalidade das 
Alas D, B e C 

Diminuir solicitação de exames 
complementares 

Fevereiro R$ 100,00 

Prática de 
habilidades 
psicomotoras 
específicas 

Instrumentalizar apoiador da UPP 3 Fevereiro 1 Oto-oftalmoscopio 

Necessidade do 
aparelho nas 
enfermarias para 
completar exame 
físico 

Melhorar a assistência aos pacientes.  

R$ 250,00 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparar discussões 
de casos e preleções 
dialogadas para 
internato e residência 

Notebook 

Preparar 
apressentações para 
congressos, eventos, 
etc 

Tornar as apresentações mais 
efetivas e claras.  

Abril R$ 3.000,00 5 
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Ações Justificativa Objetivo Cronograma Custo total  Priorização 
32 Cadeiras de área Indice de pacientes 

dependentes, 
susceptiveis a 
complicações em 
decorrência de 
tempo de restrição 
ao leito prolongado. 

Diminuir incidência de complicações 
devido a restrição no leito prolongada. 
Prover conforto para os 
acompanhantes, na sua maioria 
também pessoas de idade avançada. 

 R$ 1280,00 3 

2. Capacitação       
Clínica Ampliada para 
docentes e residentes. 

Necessidade de 
melhorar a qualidade 
do cuidado prestado 
aos  pacientes. 
Identificação do 
trabalho fragmentado 
e desarticulado entre 
os profissionais 
envolvidos. 
 

Implementar o planejamento do plano 
de cuidados, envolvendo os níveis do 
sistema.  
Otimizar a alta do paciente, 
diminuindo o número de 
reinternações. 
Implementar trabalho equipe.  
 

Segundo 
trimestre 

Custo de 
passagens 
e hospeda-
gem 

4 

ACLS Capacitação do R1 
de acordo com o 
perfil de 
morbimortalidade 

Melhorar a condução da urgências e 
emergências aos pacientes 
internados e na sala de emergência 
no Pronto Socorro. 

Iniciar durante 
o primeiro 
trimestre 

R$ 3.000,00 2 

3. Implantação de 
Projeto: 
Seguranca do 
Paciente 

Este projeto está 
sendo escrito por um 
docente e será 
entregue em 
separado. 

   6 
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Dermatologia 

 

I - Objetivos gerais: 

Formação integral do profissional médico dermatologista, tornando-o apto à resolução de  

problemas  de   pacientes  com  dermatoses  de  maior  prevalência, e  capacitação para 

busca  de  conhecimentos e ao atendimento  de  casos  de  maior complexidade. Este 

profissional deve ter visão integral do paciente, abordando aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais. 

 

II - Objetivos específicos: 

1. Frente as dermatoses de maior prevalência, ser capaz de diagnosticar e dar 

condutas  adequadas,  de   acordo   com   o    paciente,  melhores evidências  e  

entendimento  da fisiopatologia da doença. 

2. Ter   conhecimentos   básicos    de   medicina   baseada   em   evidências   para  

formular perguntas em sua prática, buscar informações adequadas, realizar análise 

crítica e usar esta  informação em benefício de seu paciente. 

3. Ter conhecimentos básicos em bioética que permeiem suas ações com os 

pacientes, familiares e comunidade. 

4. Ter  capacidade  de  formular  ações para interferir  na  comunidade (bairros, 

escolas, creches, etc) frente a  dermatoses de  caráter infeccioso, como exemplo, 

hanseníase,  pediculose  e escabiose; bem como doenças outras, passíveis de 

medidas profiláticas como o câncer de pele. 

5. Ter  capacidade  para  trabalhar  em  equipes  multiprofissionais,  fazer  e  receber 

críticas respeitosamente. 

6. Capacitação  para  realizar  procedimentos  cirúrgicos  dermatológicos com 

técnicas  adequadas  de  assepsia, organização de instrumentos cirúrgicos, realiza- 

ção de anestesias loco regionais, conhecimento das estruturas anatômicas da área  

abordada e suturas. Devem  ser  realizados  satisfatoriamente  os  seguintes proce- 

dimentos: crioterapia (nitrogênio líquido), cauterização química, infiltração intra-

lesional, curetagem  e eletrocoagulação,  biópsia  de  pele, excisão de lesões cutâ- 

neas (fuso, enxertos e retalhos), cirurgia de unhas (biópsia e unha encravada). 

7. Ser capaz de preparar casos de sua prática para apresentar em reuniões clínicas,  

bem  como,  se  instrumentalizar com conhecimentos  teóricos para discussão. 
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8. Ter  conhecimentos  em  dermatopatologia  que  possibilitem  a  discussão de 

diagnósticos diferenciais e fisiopatologia das dermatoses em questão. 

9. Ter  capacidade de atuar no atendimento de dermatoses de controle sanitário 

conforme padronizações dos órgãos de saúde pública. 

 

III - Atividades teóricas e práticas: 

A)  Atividades teóricas: 

1. Seminários 

2. Reuniões Clínicas , Cirúrgicas e Anátomo-Clínicas 

3. Reuniões de slides. Temas da Prova do Título   

4. Informática: Busca de Informações 

5. Atualizações-revisões. Artigos-revista 

6. Bioética 

7. Curso de Hansenologia 

 

B)  Atividades práticas: 

1. Ambulatório de Dermatologia Sanitária 

2. Ambulatório de Dermatologia Geral 

3. Cirurgia Dermatológica I (básica) 

4. Cirurgia Dermatológica II (avançada) 

5. Dermatopatologia 

6. Micologia 

7. Alergia e Imunologia 

 

IV - Locais das atividades 

A)  Atividades teóricas: 

 1. Reuniões e Seminários sobre temas clínicos e cirúrgicos, anatomo-clínicos, reuniões 

de revista e atualizações, de slides e bioética: Salas de Reuniões de grupo da FAMEMA. 

2. Informática – Curso de busca de informações na Internet: Laboratório de informática- 

FAMEMA. 

3. Curso de Hansenologia: Hospital Lauro de Souza Lima – Bauru SP. 

 

B)  Atividades práticas 

1. Ambulatório de dermatologia geral: Ambulatório Mário Covas. 
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2. Ambulatório de dermatologia sanitária: UBS Nova Marília. 

3. Cirurgia dermatológica I: Amb. Mário Covas e UBS Nova Marília. 

4. Cirurgia dermatológica II: HC centro cirúrgico. 

5. Dermatopatologia: Laboratório de Anátomo-patologia. 

6. Micologia: Hemocentro – Laboratório de Micologia. 

7. Alergia e Imunologia: Ambulatório  Mário Covas. 

8. Unidade de internações e urgência: Hospital de Clínicas e Hospital Municipal. 

 

V - Carga horária: 

1. Ambulatório de dermatologia geral – 556 hs/ano (R2/R3).  

2. Ambulatório de dermatologia sanitária – 556 hs/ano (R2/R3).. 

3. Alergia e imunologia – 96 hs/ano (R3) 

4. Cirurgia dermatológica R2 – 384 hs/ano  

5. Cirurgia dermatológica R3 – 384 hs/ano   

6. Enfermarias/ Urgências – 240 h/ano (R2 e R3) 

7. Dermatopatologia – 192 h/ano (R2 e R3) 

8. Micologia – 96 h/ano (R3) 

9. Reuniões de 5ªs feiras - Atividades teóricas – 192 h/ano (R1, R2 e R3) 

10. Hansenologia – Hosp. Lauro Souza Lima – 40 h (R2) 

 

VI – Outros:   

Possibilidade de  ter leitos hospitalares dermatológicos (quatro masculinos e quatro 

femininos). 

 

 

Educação em Ciências da Saúde 

 

As ações estão descritas em sua ordem de prioridade. 

Ações: 

1ª ) Constituir Grupo de pesquisa fundamentado na Proposta Curricular da Famema. 

Justificativa: 

 Solicitamos apoio institucional para o desenvolvimento de estudos sobre 

metodologia ativa de aprendizagem: Problematização e Aprendizagem Baseada em 

Problemas - Aprendizagem Significativa - para compreensão e desenvolvimento do 
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Modelo de Vigilância à Saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como outras 

diretrizes deste sistema, conhecimentos esses que subsidiam o desenvolvimento da 

Proposta Curricular da Famema.  

Objetivos: 

• Contribuir com a implementação da Proposta Curricular da Famema; 

• Capacitar os professores para atuação na Famema. 

Cronograma de Execução: 

 

Ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

Avaliar os temas 
prioritários para os 
estudos 

X x           

Elaboração dos 
projetos de Pesquisas e 
aprovação no CEP 

  x X x        

Desenvolvimento dos 
trabalhos propostos 

     x x x x    

Redação final e envio 
para publicações 

         X x x 

OBS: os números representam os meses do ano em ordem seqüencial. 

 

Custo estimado: 

 Considerando recursos físicos, materiais e tecnológicos, tempo dos profissionais: 

aproxidamente R$ 10 000,00 (dez mil reais). 

Priorização: 

 Entendemos esta ação como prioridade, considerando o início da disciplina e o 

momento de sua inserção na proposta curricular. Pretendemos produzir pelo menos 3 

(três) estudos científicos sobre as temáticas referidas. 

 

2ª) Capacitar os atuais e novos profissionais de saúde que atuam na Famema para 

entendimento do Projeto Político-Educacional da Instituição. 

Justificativas: 

 Necessidade de constante atualização dos profissionais no que se refere à 

educação em saúde e à Proposta Curricular da Instituição para atuar nas Unidades de 

Práticas Profissionais – UPPs. 

Objetivos: 

• Contribuir com a implementação da Proposta Curricular; 

• Melhorar as condições de trabalho dos professores que atuam na UPP; 
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• Melhorar a qualidade dos processos de aprendizagem nos diferentes cenários 

Institucional; 

• Melhorar o envolvimento dos professores; 

• Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Cronograma de Execução: 

 Durante os doze meses do ano, nos processos de Educação Permanente, nos 

processos de Educação Continuada, nos Cursos de Especialização, Congressos e outras 

atividades e eventos semelhantes. 

Custo estimado: 

 Estão contemplados nos itens abaixo e também podem ser desenvolvidos com 

os próprios recursos institucionais internos. 

 

3ª) Capacitação dos profissionais em nível stricto sensu, outros cursos especializados e 

congressos de interesse Institucional. 

Justificativa: 

 Solicitamos apoio Institucional para o ingresso em cursos que capacitem o 

professor ao exercício da docência através da liberação das atividades e apoio financeiro. 

Objetivos: 

• Contribuir com a implementação da Proposta Curricular da Famema; 

• Capacitar os professores para atuação na Famema. 

Cronograma de Execução: 

Pelo menos 2 (dois docentes em 2007) - stricto sensu 

Para todos os docentes – Cursos e Congressos. 

Custo estimado: 

Pós-graduação – Liberação das atividades e apoio financeiro como ajuda de custo em 

transporte àqueles que a realizam em outras cidades; 

Cursos Especializados – Ex: Medicina Baseada em Evidências, como desenvolver 

educação através de metodologias ativas, etc. – liberação das atividades e apoio 

financeiro quando indicado. 

Aproximadamente R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) 
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Embriologia Humana 

 

Ações (por ordem de prioridade): 

 

1) aquisição de uma coleção de lâminas didáticas de embriologia sobre organogênese (12 

caixas com 32 lâminas cada).  

Justificativa: atualmente a disciplina conta com uma coleção de lâminas muito antiga, que 

não contempla todos os estágios do desenvolvimento do ser humano. Além disso, já não 

é possível trabalhar com várias lâminas dessa coleção, pois estão danificadas, o que 

dificulta o trabalho desenvolvido com os estudantes. 

Objetivo: desenvolver atividades didáticas com estudantes dos dois cursos no que se 

refere ao desenvolvimento embrionário dos sistemas do corpo humano. 

Cronograma: aquisição para as atividades acadêmicas a serem desenvolvidas em 2007. 

Custo: Prestação de serviços - Instituto de Biociências de Botucatu. Custo de R$ 1.350,00 

por caixa de lâmina, pagos em duas parcelas. 

 

2) aquisição de objetiva 2,5x/0.07 para microscópio de luz. 

Justificativa: atualmente o Laboratório Morfo-funcional conta com um microscópio 

acoplado a uma câmera que contém uma objetiva de menor aumento correspondendo à 

5,0x. Esse aumento não permite a visualização ampla dos cortes de embriões em 

montagem total, uma vez que tais embriões são grandes. Assim, faz-se necessária uma 

objetiva de 2,5x que permite uma visualização ampliada dos embriões em questão. Trata-

se, portanto, da aquisição de um acessório para o microscópio de luz do Laboratório 

Morfo-funcional. 

Objetivo: melhora na qualidade da visualização dos cortes de embriões durante as 

atividades didáticas do desenvolvimento embrionário dos sistemas do corpo humano, com 

estudantes dos dois cursos.  

Cronograma: aquisição para as atividades acadêmicas desenvolvidas em 2007. 

Custo: levantar o custo a posteriori com empresas de equipamentos para microscopia. 

 

Obs.: A disciplina optou em mandar este documento, além do elaborado pela equipe de 

construção da 1.ª série. Apesar disso, a disciplina compartilha com as necessidades 

apontadas pela série, considerando-as também pertinentes ao desenvolvimento das 

atividades acadêmicas na FAMEMA. 
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Epidemiologia Clínica e Economia em Saúde 

 
Ação:  estruturar a Disciplina com a inclusão de outros docentes capacitados em 

Epidemiologia Clínica e Economia em Saúde (mestrado e doutorado). 

Justificativa:  a disciplina hoje é muito pequena e sem expressão institucional. 

Objetivo:  ampliar o núcleo de Epidemiologia Clínica e Economia em Saúde ativo na 

Famema. 

Cronograma de execução:   implantar a ação o mais rápido possível. 

Custo estimado:  zero 

Priorização:  estruturar a disciplina 

 

 

Farmacologia e Terapêutica Experimental 

 

Ação:  Construção de um biotério para produção e manutenção de ratos e camundongos 

a serem utilizados para pesquisas experimentais na FAMEMA. 

Justificativa:  As instalações atualmente utilizadas para produção e manutenção dos 

animais para pesquisas experimentais não são adequadas para o atendimento das 

pesquisas desta e de outras disciplinas. 

Objetivo:  propiciar melhores condições para o desenvolvimento de pesquisas 

experimentais. 

Cronograma de execução:  Fevereiro de 2007. 

Custo estimado:  200.000,00 (duzentos mil reais), para a construção de um biotério de 

aproximadamente 200 metros quadrados.  

 

Ética e Bioética 

 

• Participar como consultor dos grupos de construção das séries (elaboração de 

problemas, guia do tutor, elaboração de questões e correção para EAC) 

• Efetuar conferência nas séries 

• Efetuar consultorias aos alunos e discussão de casos no internato (Medicina e 

Enfermagem) 

• Colaboração na especificação (descrição) dos desempenhos de ética nas Unidades de 

Prática Profissional (UPP) 
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• Participação nos Cursos de pós-graduação 

 

Justificativa: Pretende-se investir intensamente nas séries e internato, visando 

formação humanística como consta nos pressupostos curriculares do novo currículo e 

concernentes com as diretrizes curriculares do Ministério da Educação, imprescindível 

para a formação profissional de médicos e enfermeiros. Esta ação é prioritária para 

efetivar o planejado e redirecionar a participação da disciplina no currículo. Com maior 

número de docentes haverá possibilidade também de criar grupos de pesquisa em 

Bioética, hoje incipiente. 

 

 

Fisiologia e Biofísica 

 

Ações: 

Informadas por ordem de prioridade: 

1) Material de Biotério: para a manutenção das pesquisas desenvolvidas junto à Disciplina 

e das aulas práticas que envolvem animais de laboratório, necessitamos de 30 gaiolas de 

contenção de animais e bebedouros para ratos, cujo custo estimado é de R$ 2.277,00. 

2) Manutenção e saneamento do prédio: substituição da caixa d`água, atualmente 

inadequada, segundo a ABNT, e principalmente por se encontrar extremamente suja e 

imprópria para a devida limpeza.  Extinção do criadouro de DENGUE, e das árvores que 

estão ao redor do prédio, as quais abrigam enorme número de aves que são grandes 

vetores de doenças e, com isso, a solução definitiva do entupimento das calhas e 

conseqüentes goteiras no Departamento, nos períodos de chuva. 

 

 

Gastroenterologia 

 

Ações (em ordem de prioridade): 

1) aquisição de armário para guardar material didático na Sala de Atendimento 

Ambulatorial; 

2) aquisição de aparelho para Teste Respiratório com carbono não-radioativo (carbono 

13) para diagnóstico não-invasivo de Helicobacter pylori. 

3)  implantação do Centro de Transplante Hepático no HC-Famema. 
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Imunopatologia Clínica e Alergia 

 

Ações: 

1)  Capacitação de um profissional auxiliar de enfermagem para dar apoio ao ambulatório 

e realização de testes cutâneos. 

2)  Compra de um armário e um refrigerador para conservação de materiais utilizados nos 

procedimentos complementares como, por exemplo, testes cutâneos e disponibilização de 

material de emergência com pessoal treinado. 

3)  Estudo em conjunto com a disciplina de pediatria, de forma que a mesma, através de 

sua profissional, que atua também na área de alergia / imunologia, venha futuramente a 

integrar a especialidade de adulto, criando condições para que o atendimento nesta área 

venha a ser feito, futuramente, de maneira integrada englobando adultos e crianças de 

maneira conjunta. 

 

Justificativa: 

Melhorias qualitativas e quantitativas, assim como a segurança exigida, no 

atendimento prestado a população. 

 

Objetivo: 

Tentar concretizar, em médio prazo, as ações propostas. 

 

Cronograma de execução: 

- Processamento da compra dos materiais necessários: refrigerador (poderia ser um 

pequeno, tipo frigobar), armário e materiais de emergência. 

- Discussão com a chefia de enfermagem sobre a disponibilização de um profissional da 

área de enfermagem para treino específico com finalidade de atuação nos procedimentos 

da especialidade e atendimento emergencial. 

- Disponibilização de espaço físico adequado no ambulatório. 

- Discussão com a disciplina de pediatria, assim como com a coordenação dos 

ambulatórios para integração da disciplina nas áreas de pediatria e adulto. 

- Compra de extratos para testes e vacinas para realização de imunoterapia para alergias. 

 

Custo estimado:  

1) Compra de refrigerador e armário: aproximadamente R$ 1.000,00. 
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2) Compra de extratos para testes e vacinas: aproximadamente R$ 4.000,00. 

3) Demais custos como disponibilização de recursos humanos, espaço físico adequado e 

material de emergência, dependeria de um estudo do que a instituição já possui e o que 

realmente necessitaria adquirir assim como de um parecer técnico mais especializado 

nestas questões. 

 

Ordem e priorização das ações propostas: 

1) Discussão com a disciplina de pediatria sobre a possibilidade de unificação do 

ambulatório de alergia / imunologia de adultos e crianças. 

2) Discussão com a coordenação dos ambulatórios e chefia da enfermagem para 

viabilização de espaço físico adequado e outros recursos necessários para esta 

unificação, caso seja de comum acordo com a pediatria. 

3)  Compra de recursos materiais necessários. 

 

Após a realização destas medidas prioritárias, com a composição de uma equipe 

mais bem estruturada para atuação na área específica, a disciplina partiria então para a 

segunda etapa de propostas para 2008, com o intuito de estar ampliando o seu 

atendimento (área assistencial) com criação de ambulatórios específicos como, por 

exemplo, de reação adversa a drogas e outros que também poderiam atuar em conjunto 

com outras especialidades: doenças auto-imunes com a reumatologia; asma com a 

pneumologia; rinite com a otorrinolaringologia; alergias cutâneas com a dermatologia, etc. 

 Também poderíamos estar estabelecendo um planejamento na área de ensino e 

pesquisa para desenvolvimento de projetos futuros e assim, com tudo isto, maior atuação 

na área docente e assistencial.   

 

 

Infectologia 

 

 

 

 

 

Medicina Intensiva 
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Unidade de Terapia Intensiva – UTI - Adulto 

 
Ações: 

Equipamentos: o serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Clínicas, considerado 

referência na região, possui equipamentos básicos de suporte de vida. Solicitamos, em 

várias ocasiões, a compra de ventiladores micro processados com tecnologia mais 

avançada já que os nossos aparelhos não permitem o tratamento adequado em situações 

complexas e graves. Existe a necessidade imediata de adquirir ventiladores com 

tecnologia de ponta no mínimo em número de dois para cada UTI. 

 

A Unidade de Terapia Intensiva não tem equipamento de hemodiálise para o doente com 

insuficiência renal aguda, consequentemente o doente grave que evolui para insuficiência 

renal aguda morre, quando não consegue a transferência para outros hospitais da região. 

Solicitamos em forma urgente que os aparelhos adquiridos com esse objetivo funcionem. 

Devemos lembrar que no credenciamento da UTI no Sistema de Saúde, ela consta com 

equipamentos e recursos humanos para tal objetivo. 

 

 Custo estimado:  quatro ventiladores micro processados, valor estimado de 400.000,00 

reais. 

 

Priorização: 

1)      Funcionamento da terapia dialítica para o paciente com insuficiência renal aguda. 

2)      Ventiladores micro processados. 

 

 

Parasitologia 

 

Ações: 

1) aquisição de três microscópios binoculares. 

Justificativa: os atuais estão em má condição de uso.  

Objetivo: para o serviço de rotina.  

Custo estimado: de seis a oito mil reais cada. 

Priorização:  2°  

 

2) aquisição de uma estufa de esterilização.  
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Justificativa: a atual encontra-se enferrujada, de difícil regulagem e com 

problemas na porta.  

Objetivo: esterilizar e secar o material utilizado na rotina do serviço.  

Custo estimado: R$ 2000,00. 

Priorização:  1°  

 

3) aquisição de um fluxo laminar.  

Justificativa: evitar a contaminação de bactérias e fungos.  

Objetivo: fazer repiques e realização de culturas de protozoários.  

Custo estimado: R$ 7000,00. 

Priorização:  3°  

 

 

Pediatria 

 

Ações: 

1. Prof. Dra. Gilda Porta: Manter o contrato com a Prof. Dra. Gilda Porta como consultora 

para dar seqüência aos projetos iniciados em 2006 que são os seguintes: 

- Incentivo a pós-graduação através do convênio com o Instituto da Criança do Hospital 

de Clínicas da Universidade de São Paulo. 

- Criação do Centro de Doenças Metabólicas. Convênio com a Santa Casa de Porto 

Alegre (centro de referência nacional)  o qual já foi estabelecido para envio de material 

quando necessário definir diagnósticos deste grupo de doenças. 

- Convênio verbal com o Hospital A. C. Camargo para as crianças atendidas na Disciplina 

de Pediatria e que necessitam de transplante hepático. 

 

2. UTI infantil: Agilização do projeto para construção da UTI infantil. 

Embora conhecendo o projeto de mudança da Unidade de Pediatria para o HCI e a 

construção do “sonhado” Instituto da Criança da Faculdade de Medicina de Marília, 

solicito um estudo emergencial para o funcionamento de uma UTI pediátrica nas 

dependências do Hospital Materno Infantil já que estamos dispondo de apenas três leitos 

para o uso do SUS na Santa Casa de Marília. Isto tem colocado os assistentes da 

disciplina e do PS em dificuldade no atendimento de crianças graves. Lembro que este 

projeto do UTI pediátrico está pronto e que necessita de verba para sua execução. 
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Segundo informações do Sr. Paura o orçamento para reforma do local reservado para 

este fim é de aproximadamente 200 mil reais. 

(Prioridade 1) 

 

3. Ambulatório: Projeto de reforma ou mudança do local de ambulatório.  

Considerando as condições precárias do local que atualmente serve como 

ambulatório de pediatria, solicito estudo de reforma ou mudança do local com o aumento 

do número de salas e adequação das condições que favorecem o atendimento de 

crianças. A proposta inicial é que pelo menos o número de salas seja dobrado e a sala de 

espera aumentada em espaço físico com área para trocador e atendimento de 

enfermagem. Solicito também uma melhor informatização do local para maior agilidade no 

atendimento. Para esta ação não há projeto, mas as condições atuais deste local exigem 

providências urgentes mesmo por questão de segurança. 

(Prioridade 3) 

 

4. UTI neonatal:  

 Necessidades materiais:  

- Aparelho de ultrassonografia: para exame ecocardiográfico, de fontanela e outras 

indicações. Atualmente esses exames são realizados no HCI o que causa grandes 

transtornos e riscos para a criança transportada. 

- Monitor de pressão não invasiva: este aparelho permitiria melhor controle das condições 

cardiorespiratória do recém nascido sem procedimento invasivo. Cotação de preço variou 

entre 6 e 10 mil reais. 

- Óxido nítrico: substância usada para tratamento de hipertensão pulmonar em recém 

nascido. É a droga de escolha para esta situação clínica e usada em todos os UTIs 

neonatais. O fornecedor é a empresa Whyte Martins. Não tenho cotação de custos. 

 

5. Enfermaria: 

Necessidades Materiais 

Planta física:  

Este local necessita de um projeto de reforma de portas, banheiros, piso, luzes e 

ouras instalações como balcões de enfermagem e de prescrição para alunos e residentes. 

Não há projeto e não há orçamento de custos. Em caráter de urgência solicito a reforma 

do  quarto 637/638 com a troca do vitro por janela tipo veneziana. 



 

   144

Materiais:  

Necessita de um estudo por parte da administração hospitalar para se ordenar de maneira 

prática a reposição e a distribuição de roupas para as crianças internadas e 

acompanhantes como toalhas, pijamas, lençóis, fronhas, travesseiros e até colchões. 

Percebe-se que não há controle destes materiais e a queixa de “roubaram, sumiu” é uma 

constante. 

Material médico: 

Respirador artificial: a necessidade é de um aparelho novo com recursos adequados para 

uma unidade de tamanha complexidade. Atualmente está em uso um aparelho sem 

recursos adequados. Com a criação de uma UTI pediátrica esta solicitação fica sem 

efeito. 

(Prioridade 4) 

 

6. Secretaria: 

As necessidades são de móveis como cadeiras, um armário, duas mesas e um 

computador com melhor configuração. 

(Prioridade 5) 

 

7. Corpo docente 

Solicito estudo pela diretoria para definição dos assistentes que realmente tem atividade 

na disciplina já que atualmente há assistentes cujos nomes constam da relação da 

disciplina, mas que não usam o tempo em nossa programação.  

 

8. Sala de aula 

Solicito um estudo para a criação de uma sala de aula com espaço fisíco para 

aproximadamente 30 carteiras nas dependência da disciplina já que contamos com 

apenas uma sala para atividades com os alunos. E um computador para uso do data 

show. 

(Prioridade 7) 

 

 

9.Diretoria Geral 

Solicito a oficialização da criação das especialidades na disciplina de pediatria e 

seus respectivos chefes. Esta proposta já foi encaminhada à direção sem resposta oficial, 
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aguarda aprovação na congregação. 

Solicito estudo para uma programação de aproximação da diretoria geral, diretoria 

de graduação e da administração hospitalar para juntos realizarmos uma abordagem 

conjunta e periódica das situações que envolvem a disciplina evitando assim as queixas 

“agudas” que o distanciamento permite. 

Agendamento por parte da Diretoria de uma data no mês de março para a 

realização de eleição para chefia da disciplina. 

 

 

Pneumologia 

 

Ações: 

1) aquisição de um espirômetro para realização de prova de função ventilatória. 

2) aquisição de oxímetro de pulso para o Ambulatório de DPOC e Oxigenioterapia, que 

também será usado nas avaliações para uso de O2 domiciliar.  

3) reativação do Programa de Educação em Asma para pacientes portadores de asma: 

com formação de grupos de pacientes que serão orientados em 5 encontros por equipe 

multiprofissional.   

 

Justificativa/objetivo: 

1) Grande avanço no atendimento dos pacientes com aparelho que tenha mais recursos, 

portanto, podendo realizar exames adequados e mais completos (prova de função 

ventilatória completa). Não necessitará mais de cálculo manual, que é demorado, como é 

feito ultimamente e assim agilizará muito o serviço. O aparelho que temos, bastante 

antigo, é de uma empresa que faliu e não há possibilidade de troca de peças quando 

alguma se quebra. Até o momento tem se dado um “jeito” pela manutenção do nosso 

hospital quando este apresenta algum problema.  

2) Avaliação mais adequada dos pacientes com provável necessidade de oxigênio 

domiciliar, não tendo mais a necessidade de colher-se várias gasometrias sem e com O2, 

além de ver o valor mais exato do fluxo de O2 em litros, que o paciente necessita. 

3) Melhora da qualidade de vida dos pacientes portadores de asma, com menor 

necessidade de idas ao pronto-socorro por aprenderem a controlar sua doença.  

 

Cronograma de execução: 
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A implementação dos itens 1 e 2 acima descritos, será imediatamente após sua 

compra pela nossa instituição. 

 Quanto ao item 3 está previsto para o início de 2007. 

 

Custo estimado: 

1) espirômetros sugeridos: CPFS/D – UBS - com preço em torno de R$9.000,00 

            VMAX encore - sem preço no prospecto. 

            KÔKO – preço em torno de R$ 12.000,00 

                                            MICROLAB – sem preço no prospecto  

2) Oxímetro de pulso em torno de R$ 2.500,00 

  

OBS: está-se fazendo levantamento de preço, especificações, recursos dos aparelhos, 

para uma aquisição com qualidade e viável para nosso serviço de prova de função 

ventilatória.   

 

Priorização: 

1º) compra do espirômetro 

2º) compra do oxímetro de pulso 

Obs: a reativação do Programa de Educação em Asma não depende de aquisição de 

equipamentos. 

 

 

Psicologia 

 

Ações: 
1) Auxílio financeiro para capacitação de psicólogos assistenciais. 

2) Compra de material lúdico (jogos) e livros de histórias. 

 

Justificativa:  

1) Os profissionais deste serviço possuem titulação (especialistas e mestre) quando 

existe, então, a necessidade de aperfeiçoamento contínuo diante do papel de supervisor e 

também de apoio ao estudante de medicina e enfermagem; 

2) A solicitação de jogos e histórias decorre da demanda e possibilidade de ampliação 

das intervenções da psicologia em nível hospitalar. 
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Objetivo: 

1) Seria necessário contribuir com a educação continuada deste profissional que atua 

dentro de equipes multidisciplinares e de apoio aos acadêmicos e pós-graduandos; 

2) Com a utilização do material (jogos) e histórias, as intervenções poderiam ampliar seu 

alcance para com determinada população, favorecendo a amenização de alguns 

sentimentos despertados diante do adoecer e hospitalização. 

 

Cronograma de execução:  

As necessidades têm sido vistas junto às demandas do serviço, podendo ser executadas 

com maior brevidade possível. 

 

 Custo estimado:  

1) Capacitação: aproximadamente R$ 5.000,00, considerando saída para congressos, 

apresentação de trabalhos e despesas com inscrição e estadia; 

2) Jogos e Livros de Histórias: aproximadamente R$ 500,00. 

 

Priorização:  

1) Capacitação;  

2) Jogos e livros de histórias. 

 

SAÚDE MENTAL (ASSISTENCIAL E DOCÊNCIA) 
 

Ações: 

1) Aquisição de material lúdico: massa de modelar, lápis de cor, pintura a dedo, quebra-

cabeça, bolas, caixa de giz de cera, jogo de ligue-ligue, telefones, família de bonecos, 

materiais de cozinha, banheiro, quarto e sala, entre outros; 

2) Aquisição  de 5 ventiladores e 32 cadeiras almofadadas; 

3) Aquisição de testes para avaliação psicológica. 

Justificativa:  

1) e 3) Material lúdico: estes materiais são repostos anualmente diante do uso necessário 

para o atendimento à população infanto-juvenil. Os testes também são utilizados para 

contemplar a avaliação desta demanda específica. 

2) Ventiladores, cadeiras: ausência deste material implica em um atendimento deficitário 

da demanda. 
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Objetivos: 

1) Material lúdico e testes: qualificar a avaliação de crianças e adolescentes, sendo 

instrumentos necessários a este atendimento; 

2) Ventiladores, cadeiras: propiciar conforto e privacidade ao profissional e paciente; 

 
Cronograma de execução:  

As necessidades têm sido vistas junto às demandas do serviço, podendo ser executadas 

o mais breve possível. 

 

Custo estimado: 

1) Material lúdico: aproximadamente R$ 1.000,00 

2) Testes: aproximadamente R$ 1.000,00 

3) Cadeiras: aproximadamente R$ 1.600,00 

4) Ventiladores: aproximadamente R$ 350,00 

 

Priorização: 

1) Contratação de profissional docente; 

2) Contratação de profissional assistencial; 

3) Material lúdico e testes; 

4) Ventiladores e cadeiras; 

 

 

Psiquiatria 

 

Ações: 

Reforma 

✓ MUDANÇA DE LOCAL DE ATENDIMENTO DO A.S.M. 

� Justificativa: melhora do atendimento dispensado aos pacientes. 

� Objetivo: melhora do atendimento dispensado aos pacientes. 

� Cronograma de execução: não temos como determinar. 

� Custo estimado: não temos como determinar, dependemos do setor de manutenção e 

diretoria. 

 

✓ AMPLIAÇÃO DA ENFERMARIA DE PSIQUIATRIA NO H.C. I 
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� Justificativa: espaço inadequado expondo pacientes e funcionários a riscos. Falta de 

espaço para realização de atividades terapêuticas, número de leitos insuficiente. 

� Objetivo: qualificar a assistência prestada aos pacientes internados, melhorar o 

ambiente de trabalho e formação de alunos, aprimorandos e residentes. 

� Cronograma de execução: não temos como determinar. 

� Custo estimado: não temos como determinar, dependemos do setor de manutenção e 

diretoria. 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

✓ APARELHO DE ELETROCONVULSOTERAPIA 

� Justificativa: indicar esse recurso terapêutico quando não houver resposta a outras 

abordagens. 

� Objetivo: qualificar a assistência terapêutica em nível terciário a pacientes com 

transtornos mentais. 

� Cronograma de execução: a definir. 

� Custo estimado: depende de orçamentos. 

 

✓ 01 IMPRESSORA MATRICIAL PARA SECRETARIA DO N. A. SAÚDE MENTAL 

� Justificativa: equipamento atual deficitário não atendendo as necessidades do serviço. 

� Objetivo: dinamizar o trabalho da secretária. 

� Cronograma de execução: janeiro de 2007. 

� Custo estimado: depende de orçamentos. 

 

✓ 02 COMPUTADORES E 01 IMPRESSORA MATRICIAL PARA RECEPÇÃO DO A. S. 

M. 

� Justificativa: equipamento atual deficitário não atendendo as necessidades do serviço. 

� Objetivo: dinamizar o trabalho dos recepcionistas. 

� Cronograma de execução: janeiro de 2007. 

� Custo estimado: depende de orçamentos. 

 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS 

✓ IMPLANTAÇÃO DE R3 

� Justificativa: ampliar campos de estágios e cursos teóricos propostos pela Associação 

Brasileira de Psiquiatria. 
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� Objetivo: qualificar a formação de psiquiatras. 

� Cronograma de execução: a partir do ano de 2007. 

� Custo estimado: envolve todos os custos considerados nas outras propostas. 

 

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS 

✓ IMPLANTAÇÃO DE UM CAPS – NÍVEL II (PSICÓTICOS) 

� Justificativa: readequar a assistência a pacientes psicóticos, em diferentes níveis de 

atenção com abordagem multiprofissional. 

� Objetivo: tratamento e reabilitação psicossocial aos pacientes portadores de 

transtornos mentais. 

� Cronograma de execução: a definir. 

� Custo estimado: depende de projetos. 

 

Priorização das Ações: 

1) Contratação de 02 Médicos Psiquiatras, 02 Psicólogos e 03 Assistentes Sociais para o 

A.S.M. 

2) Mudança de local de atendimento do A.S.M. 

3) Ampliação da enfermaria de Psiquiatria no H.C. I 

4) Implantação de R3 

5) Implantação de um Caps – Nível II (Psicóticos) 

6) 01 Impressora Matricial para secretaria do N. A. Saúde Mental 

7) 02 Computadores e 01 Impressora Matricial para recepção do A. S. M. 

8) Aparelho de Eletroconvulsoterapia 

 

 

 

Saúde Coletiva 

 

 

Desde o final da década de 1990 o antigo Departamento de Medicina Preventiva 

vêm perdendo professores que não foram repostos.  

Saímos de uma situação de contarmos com 14 professores, todos em tempo 

integral e a maior parte com dedicação exclusiva, para a situação atual de 05 docentes, 

sendo 02 em tempo integral  e os demais em tempo parcial. 
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Visto que a proposta curricular da graduação Famema tem como pilares de 

sustentação: 1- o desenvolvimento de competência que leva em conta os desempenhos 

na dimensão social integrando ensino e serviço; 2- investimento na construção do 

conhecimento, baseado no método epidemiológico, através da pesquisa científica 

orientada para comunidade de acordo com os princípios do SUS; e 3- Formação de 

profissionais para a necessidade do SUS; a evasão de docentes vivida pelo Núcleo de 

Atenção à Saúde Coletiva compromete sobremaneira estas propostas institucionais. 

A seguir elaboramos dois quadros contendo no primeiro as ações, justificativas, 

objetivos e no segundo, por ordem de prioridade o cronograma e o custo, qualificando a 

prioridade. 
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Quadro I 

 
AÇÕES JUSTIFICATIVA OBJETIVO 

1- Integração formal/ legal das 
disciplinas  de administração e 
planejamento do curso de 
enfermagem com essas 
disciplinas  do curso de 
medicina . 

Os desempenhos no campo da 
saúde coletiva, tanto para os 
profissionais de enfermagem 

quanto para os da medicina são 
semelhantes. 

- Fortalecer do campo de conhecimento da Saúde Coletiva, 
contribuindo na construção curricular baseada em competência, 
produzindo pesquisas na área e apoiando a integração ensino-
serviço principalmente na rede básica de atenção. 

2-  Estruturar o Laboratório de 
Prática Profissional em 

cuidado em saúde coletiva, 
gestão e organização de 

serviço de saúde. 

Dificuldade de incorporar a 
importância da dimensão da 

saúde coletiva 

- possibilitar em ambiente protegido e supervisionado que os 
estudantes de graduação e de pós – graduação, identifiquem e 
vivenciem os aspectos do cuidado coletivo. 
- exercitar, em ambiente protegido e supervisionado, a 
organização do sistema de saúde, operando com os princípios e 
diretrizes do SUS. 
-desenvolver a capacidade de gestão utilizando a ferramenta do 
planejamento estratégico situacional. 

3- Ter garantia de diárias para 
apresentação de trabalho 

científico em congresso da 
área. 

Os congressos são, atualmente, 
um espaço para divulgação 

institucional, compartilhamento 
de temas e de atualização. 

- contribuir para a formação contínua do docente. 
- estimular a realização de trabalhos científicos, 
- promover a cultura da produção do conhecimento. 
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Quadro 2 

AÇÃO CRONOGRAMA CUSTO PRIORIZAÇÃO 
1 Primeiro semestre de 2007 

 
 
 
Primeiro trimestre de 2007 

Para a atividade 2 não há custo financeiro, depende 
de vontade política e de trâmites burocráticos para  
se efetivar. 
 
Atividade 3 – R$6000.00 

Estas duas 
atividade podem ser 
realizadas 
paralelamente pois 
são coisas 
independentes. 

2 Janeiro de 2007  - compra de equipamento de informatica 
- organização dos professores para elaboração e 
planejamento desta ação – professores que já são 
contratados. 
- área – física – possivelmente já existente  
-pessoas para as atividades simuladas ( reuniões de 
equipe, de comunidade etc..) – 2000,00/ano 
 
 
 
 
 
 

Prioridade alta 

3 Segundo semestre de 2007 5 Diárias (refeição e estadia) para pelo menos três 
docentes da disciplina – 120,00x5x3=1800,00  

Média 



Semiologia 

 

Ação: 

A  necessidade do coordenador do Laboratório de Prática Profissional, que é parte 

da UPP, participar de outras atividades de integração além daquelas junto aos 

estudantes, necessitamos no mínimo da reposição de um docente para a vaga criada, a 

fim de que o coordenador do LPP possa participar das demais atividades de integração, 

por exemplo: construção de série, capacitação docente, comitê de avaliação da prática e 

reuniões da academia. 

 

 

Urologia 

 

Ações:  

 

1) Aquisição de quatro leitos permanentes para a especialidade, sendo prioridade entre as 

metas da disciplina, visto a dificuldade para internação de pacientes em caráter eletivo, 

muitas vezes perdendo horário cirúrgico por falta de leito, contribuindo assim para manter 

pacientes na fila de espera de cirurgia. Essa medida facilitaria também as visitas na 

enfermaria com os assistentes. 

 

2) Compra de material para desenvolvimento de cirurgias de forma atualizada, 

proporcionando melhora dos procedimentos para o paciente, diminuindo o tempo de 

internação e melhorando a recuperação do mesmo. As prioridades de material são: óptica 

de cistoscópio, nefroscópio, ureteroscópio, material para videolaparoscopia, e litotridor 

balístico. Custo aproximado de cem mil reais. 

 

3) Contratação de assistentes no intuito de melhorar a supervisão da residência médica 

nos ambulatórios e cirurgias, e proporcionar visitas na enfermaria, reuniões da disciplina 

com produção de trabalhos científicos. 
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Em 2007 será iniciado o programa obrigatório para o R3 em Urologia. Portanto é de 

fundamental importância o atendimento das ações solicitadas acima, para uma boa 

formação dos residentes.  

A Urologia é uma área com muitas patologias freqüentes (ITU, litíase, tumores, HPB, 

incontinência urinária, etc) e, com o desenvolvimento da especialidade, beneficiam-se a 

FAMEMA e os residentes em particular, assim como a população de uma forma geral. 

 

4  -  Proposta de Quadro de Pessoal 

 
Recursos Humanos solicitados pelas disciplinas: 

  Todas as disciplinas apresentam necessidade de aumentar o número de 

docentes e funcionários, com esse objetivo apresentamos as necessidades do quadro de 

pessoal da Faculdade de Medicina de Marília para desenvolver as atividades nos 

próximos 4 anos.. 

  De acordo com o parecer do Egrégio do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, processo TC-003563/026/2005, recomendação nº 11, apresentou ressalva 

que aponta para a criação imediata do quadro de pessoal da faculdade. Os colaboradores 

da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marilia prestam serviço à Faculdade, de 

acordo com o termo de opção firmado na oportunidade da estadualização. 

  Esta proposta também leva em conta a análise e o relatório final da 

comissão nomeada pelo Conselho Universitário da Universidade “Júlio de Mesquita Filho” 

(Unesp), quando do processo de incorporação desta autarquia para a universidade. 

 

 

PROPOSTA DE QUADRO DE PESSOAL      
1  março, 2007       

       
CATEGORIA ATUAL CATEGORIA PROPOSTA DE 

ACORDO COM CATEGORIA 
– UNESP 

QUANTIDADE DE 
CARGOS 

FORMA DE PROVIMENTO  

QUANTITATIVOS  

  A B TOTAL  PROVIDOS VAGOS 
ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR 5  5 3 2 
ADMINISTRADOR DE ÁREA * VACÂNCIA 2  2 2 0 
ADVOGADO * VACÂNCIA 2  2 2 0 
AJUDANTE DE BIBLIOTECA AUX. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4  4 2 2 
AJUDANTE DE BIOTÉRIO AUXILIAR DE BIOTÉRIO 3  3 0 3 
AJUDANTE DE LABORATÓRIO * VACÂNCIA 2  2 2 0 
ALMOXARIFE ALMOXARIFE 14  14 12 2 
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CATEGORIA ATUAL CATEGORIA PROPOSTA DE 
ACORDO COM CATEGORIA 

– UNESP 

QUANTIDADE DE 
CARGOS 

FORMA DE PROVIMENTO  

QUANTITATIVOS  

  A B TOTAL  PROVIDOS VAGOS 
ANALISTA CARGOS E SALÁRIOS ANALISTA R.H. (CARGOS SALÁRIOS) 2  2 1 1 
ANALISTA DE INFORMAÇÃO ANALISTA DE INFORMÁTICA 2  2 2 0 
ANALISTA DE SISTEMAS ANALISTA DE INFORMÁTICA 10  10 5 5 
ANALISTA DE TREINAMENTO ANALISTA R.H. (TREINAMENTO) 3  3 0 3 
APONTADOR * VACÂNCIA 1  1 1 0 
ASSIST. ADMINISTRATIVO I ASSIST. ADMINISTRATIVO I  5 5 3 2 
ASSIST. ADMINISTRATIVO II ASSIST. ADMINISTRATIVO II  26 26 21 5 
ASSIST. ADMINISTRATIVO III ASSIST. ADMINISTRATIVO III  7 7 4 3 
ASSIST. ADMINISTRATIVO IV ASSIST. ADMINISTRATIVO IV  8 8 4 4 
ASSIST. ADMINISTRATIVO V ASSIST. ADMINISTRATIVO V  15 15 9 6 
ASSISTENTE DE ENSINO AUXILIAR DE ENSINO 65  65 49 16 
ASSISTENTE SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL 20  20 13 7 
ASSISTENTE SOCIAL TRABALHO ASSISTENTE SOCIAL DO TRABALHO 3  3 2 1 
ASSISTENTE TÉCNICO I ASSISTENTE TÉCNICO I  16 16 12 4 
ASSISTENTE TÉCNICO II ASSISTENTE TÉCNICO II  10 10 5 5 
ASSISTENTE TÉCNICO III ASSISTENTE TÉCNICO III  4 4 2 2 
ASSISTENTE TÉCNICO IV ASSISTENTE TÉCNICO IV  4 4 2 2 
ASSISTENTE TÉCNICO V ASSISTENTE TÉCNICO V  10 10 6 4 
ATENDENTE DE CRECHE RECREACIONISTA 32  32 19 13 
ATENDENTE DE ENFERMAGEM * VACÂNCIA 36  36 36 0 
AUXILIAR DE A.D.T OPERADOR EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS 
10  10 6 4 

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO AUX. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7  7 3 4 
AUXILIAR DE ATIV. DE ENSINO AUX. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 8  8 2 6 
AUXILIAR DE BANCO DE ÓRGÃOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10  10 4 6 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA AUXILIAR DE BIBLIOTECA 12  12 6 6 
AUXILIAR DE CIR.EXPERIMENTAL TÉCNICO LABORATÓRIO (ENSINO) 4  4 0 4 
AUXILIAR DE COMPRAS OFICIAL ADMINISTRATIVO 14  14 11 3 
AUXILIAR DE CONTABILIDADE OFICIAL ADMINISTRATIVO 12  12 8 4 
AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 42  42 21 21 
AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICO SERV. FOTOGRAFICOS 3  3 1 2 
AUXILIAR DE ENF. DO TRABALHO AUXILIAR DE ENF. DO TRABALHO 1  1 1 0 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM * AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0  0 450 0 
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO * VACÂNCIA 6  6 6 0 
AUXILIAR DE FARMÁCIA AUXILIAR DE FARMÁCIA 30  30 19 11 
AUXILIAR DE FATURAMENTO OFICIAL ADMINISTRATIVO 17  17 11 6 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO AUX. LABORATÓRIO (ENSINO) 9  9 3 6 
AUXILIAR DE LAVANDERIA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 38  38 19 19 
AUXILIAR DE PATOLOGIA 
CLÍNICA 

AUX. LAB. (ANALISES CLÍNICAS) 2  2 0 2 

AUXILIAR DE PROC. DE ROUPAS * * * 30  30 15 15 
AUXILIAR DE RADIOLOGIA * VACÂNCIA 2  2 2 0 
AUXILIAR DE SERV. 
MANUTENÇÃO 

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 10  10 4 6 

AUXILIAR DE SERVIÇO PESSOAL OFICIAL ADMINISTRATIVO 18  18 11 7 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 175  175 127 48 
AUXILIAR DE T.O RECREACIONISTA 6  6 2 4 
AUXILIAR TÉCNICO DE SAÚDE * * * 6  6 3 3 
BIBLIOTECÁRIO BIBLIOTECÁRIO 6  6 3 3 
CAPELÃO CAPELÃO  1  1 1 0 
CHEFE DE GABINETE CHEFE DE GABINETE  1 1 1 0 
CHEFE DE SERVIÇO TÉCNICO CHEFE DE SERVIÇO TÉCNICO  12 12 7 5 
CHEFE SEÇÃO ADMINISTRATIVA CHEFE SEÇÃO ADMINISTRATIVA 12 12 7 5 
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CATEGORIA ATUAL CATEGORIA PROPOSTA DE 
ACORDO COM CATEGORIA 

– UNESP 

QUANTIDADE DE 
CARGOS 

FORMA DE PROVIMENTO  

QUANTITATIVOS  

  A B TOTAL  PROVIDOS VAGOS 
CHEFE SEÇÃO TÉCNICA CHEFE SEÇÃO TÉCNICA  5 5 2 3 
CHEFE SERVIÇO 
ADMINISTRATIVO 

CHEFE SERVIÇO ADMINISTRATIVO 9 9 6 3 

CITOTECNICO TÉCNICO LABORATÓRIO 8  8 3 5 
CONTADOR CONTADOR 2  2 1 1 
COORD. ENGENHARIA CLÍNICA COORD. ENGENHARIA CLÍNICA 1 1 1 0 
COORD. N. ATENÇÃO À SAÚDE COORD. N. ATENÇÃO À SAÚDE 12 12 5 7 
COORD. N. EPIDEMIOLOGIA 
HOSPITALAR 

COORD. N. EPID. HOSPITALAR  1 1 1 0 

COORDENADOR DE CURSO COORDENADOR DE CURSO  2 2 2 0 
COORDENADOR DE SÉRIE COORDENADOR DE SÉRIE  15 15 9 6 
COORD. NUCLEO DE 
ACOLHIMENTO 

COORD. NUCLEO DE ACOLHIMENTO 1 1 1 0 

COORDENADOR DO N.T.I COORDENADOR DO N.T.I  1 1 0 1 
COORD. NÚCLEO DESENV. 
DOCENTE 

COORDENADOR NÚCLEO   3 3 0 3 

COSTUREIRO COSTUREIRO 8  8 4 4 
DENTISTA CIRURGIÃO DENTISTA 4  4 2 2 
DIGITADOR * VACÂNCIA 2  2 1 1 
DIRETOR  DIRETOR   1 1 1 0 
DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR ADMINISTRATIVO  1 1 1 0 
DIRETOR DIV. ADMINISTRATIVA DIRETOR DIV. ADMINISTRATIVA 5 5 3 2 
DIRETOR TÉCNICO DIRETOR TÉCNICO  10 10 6 4 
DOCENTE  DOCENTE  400  400 206 194 
ECONOMISTA ECONOMISTA 1  1 1 0 
ELETRICISTA EQUIP. HOSPITALAR TÉCNICO APARELHO PRECISÃO 7  7 3 4 
ENCAR. DE SETOR 
ADMINISTRATIVO 

ENCAR. DE SETOR ADMINISTRATIVO 20 20 18 2 

ENCAR. DE SETOR TÉCNICO ENCAR. DE SETOR TÉCNICO  3 3 1 2 
ENFERMEIRO ENFERMEIRO 100  100 82 18 
ENFERMEIRO DO TRABALHO ENFERMEIRO DO TRABALHO 2  2 1 1 
ENGENHEIRO ENGENHEIRO 3  3 1 2 
ENGENHEIRO DO TRABALHO ENGENHEIRO DO TRABALHO 1  1 1 0 
ESCRITURÁRIO AUX. SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS 80  80 54 26 
FARMACÊUTICO FARMACÊUTICO 10  10 3 7 
FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA 22  22 11 11 
FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO 14  14 7 7 
HISTOTECNICO * VACÂNCIA 1  1 1 0 
LABORATORISTA BIOMÉDICO, FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO e BIÓLOGO 
45  45 39 6 

MACROSCOPISTA MACROSCOPISTA 2  2 1 1 
MÉDICO MÉDICO 60  60 23 37 
MEDICO DO TRABALHO MEDICO DO TRABALHO 2  2 1 1 
MEIO OFICIAL MANUTENÇÃO * VACÂNCIA 1  1 0 1 
MENSAGEIRO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 55  55 15 40 
MOTORISTA MOTORISTA 35  35 21 14 
NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14  14 7 7 
OFICIAL SERV. MANUTENÇÃO II * VACÂNCIA 4  4 1 3 
OFICIAL SERVIÇO DE NUTRIÇÃO COZINHEIRA 65  65 51 14 
OFICIAL SERVIÇO MANUTENÇÃO OFICIAL SERVIÇO MANUTENÇÃO 25  25 14 11 
OPERADOR DE COMPUTADOR OPERADOR DE SISTEMAS 3  3 1 2 
OPERADOR DE OFF SET OFICIAL SERVIÇOS GRÁFICOS 3  3 1 2 
ORTOPTISTA ORTOPTISTA 2  2 0 2 
PORTEIRO AGENTE VIGILÂNCIA 60  60 35 25 
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CATEGORIA ATUAL CATEGORIA PROPOSTA DE 
ACORDO COM CATEGORIA 

– UNESP 

QUANTIDADE DE 
CARGOS 

FORMA DE PROVIMENTO  

QUANTITATIVOS  

  A B TOTAL  PROVIDOS VAGOS 
PROFESSOR-PRE PEDAGOGO 2  2 1 1 
PROGRAMADOR PROGRAMADOR 6  6 3 3 
PSICÓLOGO PSICÓLOGO 28  28 14 14 
RECEPCIONISTA AUX. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 120  120 89 31 
RECEPCIONISTA II * VACÂNCIA 1  1 1 0 
SECRETARIA EXECUTIVA * VACÂNCIA 1  1 1 0 
SECRETÁRIO SECRETÁRIO 55  55 38 17 
SECRETARIO II * VACÂNCIA 1  1 1 0 
SECRETARIO PLENO * VACÂNCIA 1  1 1 0 
TÉCNICO DE BANCO DE SANGUE TÉCNICO LABORATÓRIO 70  70 39 31 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 509  509 2 507 
TÉCNICO DE FARMÁCIA * * * 6  6 2 4 
TÉCNICO DE FISIOTERAPIA * VACÂNCIA 3  3 3 0 
TÉCNICO DE HISTOLOGIA TÉCNICO LABORATÓRIO (ENSINO) 2  2 1 1 
TÉCNICO DE INIC. DESPORTIVA TÉCNICO DESPORTIVO 2  2 2 0 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO TÉCNICO LABORATÓRIO (ENSINO) 5  5 1 4 
TÉCNICO DE MORFOLOGIA TÉCNICO LABORATÓRIO (ENSINO) 2  2 2 0 
TÉCNICO DE PATOLOGIA CLINICA TÉCNICO LAB. (ANAL. CLÍNICAS) 55  55 27 28 
TÉCNICO DE PESSOAL * VACÂNCIA 1  1 1 0 
TÉCNICO DE RADIOLOGIA TÉCNICO RADIOLOGIA 45  45 28 17 
TÉCNICO DE RADIOTERAPIA TÉCNICO DE RADIOTERAPIA 10  10 4 6 
TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO TÉCNICO DE SEG. TRABALHO 6  6 4 2 
TELEFONISTA TELEFONISTA 12  12 8 4 
TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 8  8 4 4 
VIGIA AGENTE VIGILÂNCIA 20  20 2 18 
ZOOTECNISTA ZOOTECNISTA 3  3 0 3 

TOTAL  2700 220 2920 1901 1469 

       

       

LEGENDA:  OBSERVAÇÃO:    

FORMA DE 
PROVIMENTO: 

 * * *   A DEFINIR   

A - QUADRO 
PERMANENTE 

      

B - CARGOS EM 
COMISSÃO 
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