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1. Introdução 

Em 2006, a Faculdade de Medicina de Marília (Famema) comemora 40 anos 

de existência. Trajetória de sucesso, de conquistas e de evolução pôde ser 

constatada durante este caminho de muito trabalho e dedicação de diretores, 

docentes, técnico-administrativos e discentes, que não pouparam esforços para 

tornar a Instituição respeitada em todo o País. 

A criação da Famema aconteceu em 19 de janeiro de 1966, pela Lei Estadual 

número 9.236, sendo inicialmente um instituto isolado. O funcionamento da 

Faculdade foi autorizado em 30 de janeiro de 1967, como instituição pública 

municipal de ensino superior. A Lei Municipal número 1.371, de 22 de dezembro de 

1966, constituiu a sua entidade mantenedora, a Fundação Municipal de Ensino 

Superior de Marília (FMESM). 

Desta forma, o curso de Medicina da Instituição também estará completando 

40 anos. Em março de 1981, a Faculdade ganhou ainda mais força, ratificando a 

instalação do seu curso de Enfermagem. 

No ano de 1994, o governador Luiz Antônio Fleury Filho, após sancionar a Lei 

número 8.898 de 27 de setembro do mesmo ano, determinou a estadualização da 

Famema, ficando vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico. 

Mais uma vez os profissionais ligados à Faculdade foram destaque em 

congressos, encontros, simpósios e demais eventos realizados no Brasil e no 

exterior. Publicações em revistas de credibilidade também acompanharam este ano 

bastante produtivo do corpo docente. 

A Famema foi exaltada no Guia do Estudante, da Editora Abril, pela 

excelência em seus cursos de Medicina e de Enfermagem, levando-se em 

consideração os indicativos recentes do Ministério da Educação (MEC), apontando o 

bom desempenho de alunos em avaliações como o Exame Nacional de Cursos 

(Provão) e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). 

Pioneira no método Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), possibilita 

ao aluno a participação em atividades práticas desde a primeira série, com 

discussões de casos através de processo tutorial, nas Unidades Práticas 

Profissionais (UPPs), num trabalho realizado em parceria com a Secretaria Municipal 

da Saúde em Unidades Básicas e de Saúde da Família.  
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Toda a infra-estrutura existente, laboratórios das ciências básicas integrados 

ao Laboratório Morfo-Funcional, de Informática em Saúde e a Biblioteca são 

importantes recursos educacionais da Instituição. 

O Núcleo de Desenvolvimento Pessoal e Institucional realiza atividades para 

a atualização e integração dos profissionais da FAMEMA. O Núcleo Técnico de 

Informações (NTI) administra as questões ligadas à informação, incluindo o 

gerenciamento de rede de Informática, de rede interna, da comunicação e dos 

sistemas operacionais. 

O Sistema Hospitalar da Faculdade de Medicina de Marília constituído pelos 

Hospitais das Clinicas Unidade I, Unidade II, Hemocentro e Unidades Ambulatoriais 

(Mário Covas, Ambulatório de Otorrinolaringologia e de Oftalmologia). 

O Hospital das Clínicas da FAMEMA se caracteriza como a principal 

referência de Saúde da região, atendendo 38 municípios, totalizando uma população 

de aproximadamente 700 mil habitantes. Realiza procedimentos de média e alta 

complexidades. Foi implantado no pronto-socorro, neste ano, sistema de 

referenciamento, recebendo vítimas de politraumas, entre outros. Com um ano de 

funcionamento a Oncoclínica do HC tornou-se um centro de referência no 

tratamento do câncer. Pacientes da região e de outros Estados buscam atendimento 

na unidade, responsável pela realização de sessões de Radioterapia e 

Quimioterapia. Equipe multiprofissional garante atendimento completo aos pacientes 

e suporte à família. 

Na Unidade Materno Infantil do Hospital das Clínicas, o setor ginecológico, 

obstétrico e pediátrico garantem assistência local e regional. 

O Hemocentro é o principal fornecedor de bolsas de sangue para hospitais da 

região e possui equipes altamente capacitadas para análises laboratoriais, sendo 

responsável pela realização de grande parte dos exames de pacientes da rede de 

saúde. 

O Ambulatório de Especialidades Governador Mário Covas e o Instituto de 

Olhos de Marília (IOM), também são importantes unidades de assistência à saúde 

da região compreendida pela Direção Regional de Saúde (DIR XIV) . 

Vinte e três especialidades médicas, credenciadas pela Comissão Nacional 

de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/MEC), são oferecidas, 

compondo a Pós-Graduação lato sensu. No número de 60 vagas por ano. 
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Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, o Hospital Regional de 

Assis vem sendo administrado pela Famema desde o ano 2000. A qualidade do 

atendimento melhorou acentuadamente após o início desta gestão, com a ampliação 

de especialidades médicas. O hospital teve o reconhecimento da Secretaria de 

Estado da Saúde no Programa Conte Comigo, classificando a unidade como a 

melhor entre 38 selecionadas em todo o Estado de São Paulo.  

 
 
2. Graduação 

A Famema oferece, anualmente, 80 vagas para o curso de Medicina, com 

duração de 6 anos e 40 vagas para o curso de Enfermagem, com duração de 4 

anos. A relação candidato/vaga foi de 49,88 para Medicina e 10,88 para 

Enfermagem. 

 
Evolução do número de alunos matriculados 

Cursos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Medicina  472 468 477 469 472 470 473 480 
Enfermagem 153 163 161 157 155 161 154 159 
Total 625 631 638 626 627 631 627 639 
Fonte: Secretaria de Graduação 

 
O corpo docente da Instituição conta com 257 profissionais, sendo 207 

docentes e 50 assistente de ensino, com a seguinte titulação: 82 doutores, 74 

mestres, 103 especialistas, 5 pós-doutores e 3 livre-docentes. 

Os docentes da FAMEMA estão sempre em processo de educação 

permanente realizado pela Unidade de Educação com o objetivo de um 

aperfeiçoamento contínuo no processo de trabalho. O Sistema de Gestão 

Laboratório de Informática 
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Acadêmica (SIGA) informa, planeja, controla e desenvolve as diversas atividades 

acadêmicas, com o total de 744 ocorrências. 

 
Curso de Medicina  

O curso de Medicina tem o seu currículo orientado por competência 

profissional. É centrado no estudante, utilizando metodologias ativas de 

aprendizagem, através de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e 

problematização, com desenvolvimento de atividades de trabalho em pequenos 

grupos, onde o docente possui a função de facilitar (tutor/facilitador de prática 

profissional) a aprendizagem do estudante. Estimula-se a auto-aprendizagem, 

reservando tempo para o estudante, dentro da grade semanal, para busca de 

informações e das questões de aprendizagem levantadas nas atividades em 

pequenos grupos. O desenvolvimento da habilidade para este trabalho em grupo, 

assim como para acesso, busca, análise e seleção de informação é amplamente 

estimulado e apoiado. 

O curso é organizado segundo unidades educacionais longitudinais, 

interdisciplinares e transprofissionalizantes, sendo os professores responsáveis pela 

elaboração das tarefas a serem aplicadas em cada unidade, além dos problemas a 

serem trabalhados nos pequenos grupos para o desenvolvimento gradativo da 

competência profissional. 

Há uma ampla flexibilização curricular permitindo-se a realização de estágios 

eletivos horizontais e verticais durante todo o curso, sobretudo a partir da 2ª série. 

Os estudantes podem eleger seu eletivo conjuntamente com seu orientador, em 

áreas de interesse comum do estudante e do programa. 

O estudante é estimulado a desenvolver raciocínio lógico e clínico-

epidemiológico e análise crítica das informações, articulando o conhecimento das 

dimensões biológica, psicológica e social, assim como a teoria e a prática. 

O contato com os serviços de saúde e com a comunidade desde a primeira 

série do curso, possibilita o desenvolvimento de habilidades na análise e 

gerenciamento dos problemas reais de saúde, das pessoas e dos serviços, bem 

como de atitudes, e da postura responsável e ética esperada dos futuros 

profissionais de saúde. 

Busca-se ao longo de todo o curso o desenvolvimento de competências 

profissionais, culminando nas séries finais, 4ª, 5ª e 6ª séries (Internato) com estágios 

profissionalizantes para aprendizagem em serviço sob supervisão docente nas áreas 
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de saúde da criança, da mulher, do adulto, de urgência/emergência, pré e pós 

internação hospitalar e especialidades clínicas e cirúrgicas. 

 
Curso de Enfermagem  

A escolha por um currículo dinâmico e inovador pressupõe modificações 

constantes, buscando qualificar profissionais que atendam ao propósito do Curso de 

Enfermagem da Famema. A formação de profissionais críticos, éticos, reflexivos, 

com uma sólida formação técnico-científica, 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 que é a principal meta a ser 

alcançada frente as mudanças globalizadas. 

Neste sentido, o Curso de Enfermagem manteve seu processo constante de 

avaliação e trabalhou na elaboração coletiva do projeto pedagógico do curso por 

meio de reuniões quinzenais. 

Houve uma maior participação dos enfermeiros assistenciais da rede de 

atenção hospitalar e nas atividades de Educação Permanente da 3ª e da 4ª séries, 

procurando fortalecer a integração entre academia e serviço. 

Neste ano, iniciou-se as comemorações do Jubileu de Prata de criação do 

Curso de Enfermagem da FAMEMA na 5ª edição do "Enfermagem Fazendo Arte", 

no mês de maio. A solenidade de comemoração dos 40 anos da FAMEMA e 25 

anos do Curso de Enfermagem foi realizada no dia 09/11/06 na Associação Paulista 

de Medicina e contou com homenagens aos diretores, coordenadores de curso, 

professores e funcionários da Instituição. 

O Curso de Enfermagem foi contemplado com recursos financeiros do 

Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde - Pró-Saúde, através do Projeto "FAMEMA em Novas 

Perspectivas", pelo período de 3 anos. 

Houve a participação dos docentes em importantes eventos científicos na 

área de Enfermagem e Educação em Saúde, onde a FAMEMA esteve sempre 

representada.  
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3. Pós-Graduação e Pesquisa 
 

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

Geral nos assuntos relativos ao fluxo de docentes em regime de pós-graduação 

stricto sensu e apoia os cursos de pós-graduação oferecidos pela Instituição.  

A FAMEMA conta atualmente com 21 docentes cadastrados junto ao CNPq 

nos grupos de pesquisa, tendo sido aprovados 12 projetos . 

Em 2006 o Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos (CEP) recebeu 

148 projetos de pesquisa para serem avaliados, sendo 95% de docentes e 

estudantes da Instituição. 

Projetos de atividades de extensão universitária tem sido realizadas de forma 

contínua e os destaques são: Projeto Amigos do Sorriso, Cooperativa de 

Trabalhadores Cidade Limpa (COTRACIL) e Desfavelamento no Jardim Nacional. 

 
Cursos de Pós-Graduação  

- Curso de Especialização em Psicoterapias de Orientação Psicanalítica: tem 

duração de dois anos, com carga horária de 712 horas e conta com 9 alunos. 

É credenciado pelo Conselho Federal de Psicologia. As aulas são 

desenvolvidas através de tutorias, conferências, fundamentos e critérios 

gerais em pesquisa, supervisão clínica e grupos de estudo. Foram adquiridos 

diversos livros técnicos,  atualizando e auxiliando o aprendizado dos alunos, 

que se encontram disponíveis na Biblioteca da Instituição; 

- Curso de Especialização em Saúde da Família: tem caráter multidisciplinar 

e conta com 60 alunos matriculados; possui uma carga horária de 600 horas; 

- Curso de Especialização em Terapia Intensiva Saúde do Adulto: conta com 

21 vagas, tendo uma carga horária de 1.840 horas, formando profissionais 

nas áreas de: enfermagem adulto, enfermagem neonatal, nutrição e 

fisioterapia; 

- Curso de Especialização Ações em Saúde Baseadas em Evidências: 

iniciado em 2005, conta com 20 alunos, tendo uma carga horária de 420 

horas; 

- Cursos de Aprimoramento em saúde mental, hemoterapia e saúde da 

família, em convênio com FUNDAP, tem a participação de 21 alunos; 

- Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família: possui 

uma carga horária de 5.524 horas e conta com os seguintes profissionais 
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cursando: 10 médicos e 9 enfermeiros (término em março/2006), 6 médicos e 

10 enfermeiros (término em março/2007); 

- Programa de Residência Médica: funciona desde 1982 e conta em 2006 

com 127 vagas credenciadas, sendo que 108 foram preenchidas. 

 
Residência Médica  - Vagas credenciadas e ocupadas em 2006 

Vagas Credenciadas Ocupadas 
Especialidades R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 

Clínica Médica 08 08   08 08   
Cirurgia Geral 05 05   05 05   
Pediatria 06 06   05 06   
Obstetrícia e Ginecologia  04 04   04 04   
Anestesiologia 02 02 02  02 01   
Oftalmologia 05 05 05  05 05 04  
Otorrinolaringologia 02 02 02  02 02 02  
Radiologia e Diagnóst. por Imagem 02 02 02  02 01 02  
Psiquiatria 04 04   04 04   
Infectologia 01 01 01  01 - 01  
Ortopedia e Traumatologia 04 04 04  04 04 04  
Dermatologia 01 01   01 01   
Cardiologia 01 01   01 -   
Hematologia e Hemoterapia 02 02   - -   
Endocrinologia 01 01   01 01   
Nefrologia 01 01   - -   
Cirurgia Vascular 02 02   02 02   
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 01 01   - -   
Cirurgia do Aparelho Digestivo 01 01   01 01   
Cirurgia Torácica 01 01   - -   
Urologia 01 01   01 01   
Total 55 55 17  49 46 13  

4. Atenção à Saúde 
 

 

 

 

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

               Lavanderia do HC - I Pediatria do Hospital de Clínicas - HC – II 
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- A unidade de quimioterapia (Oncoclínica) em avaliação realizada pela 

VISA, foi considerada modelo pela estrutura e o processo de trabalho 

utilizado. Com uma área de 580 m2, oferece local apropriado para o 

atendimento do usuários portadores de câncer; 

- Manutenção do programa de humanização: realização de oficinas com toda 

a comunidade interna, objetivando a mobilização para o acolher com 

dignidade; 

- Manutenção do Centro de Apoio aos colaboradores, visando dar apoio 

psicossocial aos funcionários; 

- Repactuação das metas qualitativas e quantitativas com a Secretaria de 

Estado da Saúde, visando adequar o plano operativo da pactuação dos 

hospitais públicos de ensino; 

- Realização da semana Hospitalart; 

- Credenciamento do Banco de Olhos para liberação dos procedimentos de 

transplante na Instituição; 

- Alteração de subordinação do hospital para a Secretaria de Estado da 

Saúde, anteriormente vinculado à gestão plena do município. Esta nova 

condição tem por objetivo adequar os repasses financeiros e criar 

perspectivas de investimento institucional; 

- Implantação da farmácia satélite no Pronto Socorro e U.T.Is visando 

redução de custo e melhoria no controle dos materiais e medicamentos; 

- Implementação do projeto de sistematização da assistência de 

enfermagem informatizada em todo o HC - I, utilizando o diagnóstico de 

Enfermagem; 

- Junto ao Núcleo de Educação Permanente Hospitalar: continuidade de 

discussões com o Curso de Enfermagem, visando melhor integração da área 

assistencial com o ensino; desenvolvimento de pesquisas; 

- Realização de capacitação em Parada Cardio-Respiratória (PCR) dos 

funcionários da Oncoclínica, para o aperfeiçoamento da assistência aos casos 

de emergência; 

- Curso Iniciativa Hospital Amigo da Criança – Manejo e Promoção do 

Aleitamento Materno: realização de 5 treinamentos para 114 participantes; 

- Curso de uso do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC); 

- Capacitação em cuidados com Porth Cath e Quimioterápicos; 



   13

- Treinamento da CCIH na UTI Neonatal  “Café com Fraldas”; 

- Treinamento da Vigilância Epidemiológica para vacinação de Hepatite B; 

- Promovida a II Semana da Criança Dodói de 9 a 13 de outubro, 

proporcionando às crianças internadas diversas atividades de entretenimento; 

- Cine Ped: exibição de filmes infantis 2 vezes por semana, com momentos 

de diversão às crianças e equipe, tendo um impacto positivo no plano 

terapêutico das crianças internadas; 

- Realização de atividades em datas comemorativas, tais como: Semana 

Mundial de Aleitamento Materno, Aniversariante Dodói, Dia das Mães, Copa 

do Mundo, Dia dos Pais, Semana da Pátria e Natal; 

- Centro de Atenção Psicossocial à Usuários de Substâncias Psicoativas 

(CAPSad): tem por objetivo oferecer um programa terapêutico de 

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

reabilitação psicossocial e na reinserção sócio-profissional de pessoas com 

transtornos mentais e de comportamento devido ao uso de substâncias 

psicoativas (lícitas e ilícitas).  Foram realizados: 1.620 atendimentos de 

acolhimento; 315 consultas iniciais; 12.198 atendimentos (consultas médicas, 

enfermagem, psicologia, serviço social e terapia ocupacional); grupos 

terapêuticos com pacientes alcoolistas, tabagistas, usuários de drogas, 

orientação familiar; atividades de terapia ocupacional; diversas atividades 

socioculturais. O CAPS também oferece estágio para: estudantes de 

graduação da FAMEMA, residentes, aprimorandos de saúde mental, outros. 

Foram criados neste período: 

- Grupo de Final de Semana: atendendo uma necessidade dos pacientes 

dependentes químicos de refletir e planejar o final de semana com o intuito 

da abstinência. É aberto para a participação de familiares. Teve como 

resultado a melhora do vínculo familiar; interação da equipe do serviço, 

paciente e família; melhora da auto-estima; outros. 

- Tribuna Livre: espaço onde os pacientes possam desenvolver as suas 

habilidades visando a reabilitação psicossocial e o desempenho de funções 

na comunidade. Observou-se nos pacientes o uso da capacidade cognitiva 

para discernir e discriminar suas habilidades; aumento da auto-estima 

(valorização do que é capaz de contribuir, de fazer e de se desenvolver); 

outros. 
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Atendimento Ambulatorial e Hospitalar  

Os quadros a seguir apresentam os indicadores de atendimento hospitalar e 

ambulatorial. 

Serviços Prestados 

Atendimento/ 
Procedimento 

Serviço de Apoio a 
Diagnose e Terapia 

Saídas 
Hospitalares Partos* Cirurgias 

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

2000 353.597 - 961.987 - 12.883 - 1.458 - 4.069 - 

2001 340.564 -3,69 969.780 -4,5 12.010 -6,8 928 -36,3 4.468 14,9 

2002 364.088 6,91 1.040.204 7,8 12.424 -5,4 878 -5,4 4.790 -0,7 

2003 373.843 2,68 944.132 -9,2 12.833 3,3 939 6,9 4.989 4,2 

2004 417.266 11,62 932.830 -1,20 12.827 0,0 935 -0,4 5.261 5,5 

2005 449.795 7,80 1.132.812 21,44 13.497 5,2 1.031 10,3 5.763 9,5 

2006 483.920 7,59 928.769 -18,01 12.186 -9,7 1.060 2,8 5.640 -2,1 

Faturamento AIH SUS  
Fonte: Núcleo Técnico de Informações da Famema / Sistema de Informação hospitalar 
 
 

Indicadores Hospitalares 

Ano Leitos Taxa   
Ocupação 

Média 
Permanência 

Coeficiente  
Mortalidade 

Taxa de 
Mort. Inst. 

Taxa 
Cesárea 

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

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

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

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

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

2004 
 

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

2005 205 80,2 5,2 4,8 3,4  50,7 

2006 205 80,4 5,0 5,0 3,4 48,2 

Fonte : Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar  
 
 

Faturamento Hospitalar por Especialidades nov/2005 a out/2006 

Descrição  Cirurgia Obstetrícia Clínica médica Pediatria  Psiquiatria Total 

Qtde AIH 3.458 1.170 2.210 1.063 113 10.137 

Total em R$  3.227.341,50 589.855,23 2.313.949,80 1.239.169,66 60.557,58 7.430.873,77 

Fonte: Faturamento Global SUS 
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Movimento do Centro Cirúrgico por tipo de Cirurgia - 2005/2006 

Quantidade de Cirurgia 
Tipo de Cirurgia 

2005 2006 

 Número % Número % 

Taxa de 
Incremento  

Eletiva 4.291 74,5 4.291 76,1 0,0% 

Urgência 1.441 25,0 1.328 23,5 -7,8% 

Emergência 31 0,5 21 0,4 -32,3% 

Total realizadas 5.763 - 5.640 - -2,1% 

Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar 
 
 
 

Atendimento Ambulatorial segundo Especialidades nov/2005 a out/2006 

Especialidade Atendimentos 

Clinica Medica 22.133 

Clinica Cirúrgica 72.161 

Ginecologia 8.062 

Obstetrícia 2.093 

Pediatria 11.525 

Psiquiatria 27.641 

Onco e Hematologia 16.511 

Outros Prof. N Sup. 10.994 

Total 171.120 
Fonte: Núcleo Técnico de Informações 

 
 
 

Atendimento Ambulatorial por Procedência nov/2005 a out/2006 

Procedência Atendimento 

Marília 96.861 

DIR - XIV – Marília 59.948 

DIR - VIII – Assis 8.024 

Outros fora  DIR -  XIV 6.287 

Total 171.120 

Fonte: Núcleo Técnico de Informações  

 
 
 

 

 

Fora Dir XIV
2,0%

 Dir VIII – 
Assis
3,4%Outros Dir 

XIV
33,4%

Marília
61,2%

Dir VIII 
Assis
3,5%

Marília
56,6%

Dir XIV  
Marilia
37,6%

Outros fora 
da Dir XIV

3,7%
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Atendimento de Urgência/Emergência por Procedência nov/2005 a out/2006 

Procedência Atendimento* 

Marília 107.686 

Outros DIR - XIV 21.501 

Fora DIR - XIV 4.157 

Total 133.344 

* Considerou-se um atendimento dia por paciente 
Fonte: Núcleo Técnico de Informações 

 

 
 
 

Saídas Hospitalares por Procedência nov/2005 a out/2006 

Procedência Atendimento 

Marília 7.458 

Outros DIR XIV 4.074 

 DIR-VIII – Assis 409 

Fora DIR - XIV 245 

Total 12.186 

Fonte: Núcleo Técnico de Informações 

 
 
 
Ambulatório “Governador Mário Covas”  
 

 
Foram implementadas ações de melhoria no atendimento aos usuários e no 

processo de trabalho da unidade. 

O fluxo do atendimento aos usuários foi aperfeiçoado por meio de: 

Ambulatório de Ortopedia 

Fora Dir XIV
2,0%

 Dir VIII – 
Assis
3,4%Outros Dir 

XIV
33,4%

Marília
61,2%

Marília
80,8%

Outros Dir 
XIV

16,1%

Fora Dir 
XIV

3,1%
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- comunicação visual mais eficiente, através da identificação de salas e 

setores por placas e tarjas de cores vermelhas e amarelas, proporcionando 

melhor orientação dos usuários; 

- sistema de senha, para organização do atendimento por ordem de 

chegada; 

 
O trâmite de prontuários encontra-se bastante ágil devido ao trabalho em 

parceria com o Serviço de Prontuário do Paciente (SPP), Núcleo de Acolhimento e 

Transporte. 

O Ambulatório conta com uma brinquedoteca para as crianças que aguardam 

o atendimento, onde vem sendo desenvolvido projeto de alunos do curso de Terapia 

Ocupacional da Unesp de Marília. 

Um grupo de voluntários brinca com as crianças atendidas nas especialidades 

de Reumatologia, Endocrinologia e Nefrologia, às quartas-feiras, proporcionando um 

ambiente mais acolhedor às mesmas. 

Existem salas para estudo e discussão de casos, vinculadas à Biblioteca da 

Instituição, atendendo as necessidades específicas do Ambulatório. 

Houve a participação dos funcionários no Fórum 2006 para o 

Desenvolvimento Curricular da FAMEMA, com o objetivo de integrar ensino-serviço, 

na elaboração da programação para 2007. 

 
Oftalmologia  
 

 

O Serviço conta com uma área própria que desenvolve as seguintes 

atividades: consultas ambulatoriais, atendimento de urgência/emergência, pequenas 

e grandes cirurgias, captação e transplante de córneas, aulas ministradas pelos 

          Instituto de Olhos 
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docentes e residentes e produção de trabalhos científicos. É considerado centro de 

referencia regional na área de oftalmologia. 

Segue número de atendimentos realizados no período: 

Atendimentos Quantidade 

Captação de córnea 66 

Transplante de córnea 45 

Atendimento ambulatorial 24.508 

Urgência e emergência 16.885 

Procedimentos cirúrgicos 2.486 

Exames ambulatoriais 69.846 

Terapia em oftalmologia 289 

 
 
Hemocentro  
 
 

 
O Hemocentro iniciou a reforma do seu prédio em setembro e realizou em 

outubro a licitação e implantação da ISO 9001/2000 através de projetos junto ao 

Fundo Nacional de Saúde. 

Foram disponibilizados estágios, bem como houve a participação dos seus 

funcionários em diversos eventos científicos e capacitações. 

 
• Hemoterapia 

As atividades de captação de doadores foram: 27 palestras; 17 campanhas 

de mobilização da comunidade; 38 coletas externas. 

Foi realizada a atualização do sistema automatizado para fracionamento de 

bolsas de sangue no processo de produção de hemocomponentes. 

A produção em 2006 foi de: 16.852 bolsas de sangue coletadas; 85 

procedimentos de aferése; 1.168 de filtração e 1.934 de lavagem de 

Laboratório de Imunohematologia 
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hemáceas; outras. A captação de doadores apresentou os seguintes 

resultados qualitativos: 21% doadores de 1ª  vez; 54% doadores repetição; 

25% doadores esporádicos; 14% doadores de reposição; 85% doações 

espontâneas. 

 

- Laboratório de Imunohematologia 

Foram atendidos doadores de sangue e pacientes do ambulatório de 

hematologia do Hemocentro, da rede básica de saúde, dos ambulatórios e 

serviços de urgência/emergência da FAMEMA, além dos serviços de 

hemoterapia das DIRs – XIV, XVII, X e VI. Foram realizados 213.814 exames 

imunohematológicos em 2006. 

O Laboratório conquistou Certificados de Qualidade (Excelência e Referência) 

por participar do programa oferecido pela SBHH.  

 

- Laboratório de Sorologia 

Realizou exames sorológicos pré-transfusionais em doadores de sangue, 

tendo a seguinte produção em 2006: 140.714 testes  de doadores do 

Hemocentro e 73.192 testes de doadores da região de abrangência, com um 

total de 213.906 testes. Obteve 100% de acerto nas Avaliações Externas da 

Qualidade (9ª  e  10ª) patrocinada pela ANVISA/MS. 

 
• Laboratório de Citometria de Fluxo  

Realizou 118 exames de imunofenotipagem, 300 mielogramas e 136 

colorações citoquímicas. 

 
• Laboratório de Patologia Clínica 

Conta com áreas destinadas aos setores de Bioquímica, Urinálise, 

Hematologia, Coagulação, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Salas de 

Coletas de Exames. São realizados exames de pacientes internados, 

ambulatórios, serviços de urgência/emergência, da rede básica de Marília e 

de cidades pertencentes a DIR XIV – Marília. Foram realizados 575.102 

exames no período, sendo: 

Requisitante Quantidade 
Ambulatório da Instituição 232.483 
Pacientes internados 141.954 
Rede Básica – Marília 143.911 
Ambulatório Externo – DIR-XIV 56.754 
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Participa do Controle de Qualidade Externo, PNCQ - Programa Nacional de 

Controle de Qualidade, obtendo em todas as avaliações mensais o nível de 

excelente. 

 
• Unidade de Quimioterapia 

Em 2006 teve a seguinte produção: atendeu 2.249 pacientes; administrou 

11.516 medicamentos, sendo 2.546 quimioterápicos e 8.970 não 

quimioterápicos; teve 784 medicamentos entregues em domicílio. 

 
• Laboratório de Genética 

Foram realizados em 2006, 161 exames citogenéticos, sendo: 4 exames de 

cariótipo de aborto, 103 exames de cariótipo de sangue periférico e 54 

exames de cariótipo de medula óssea. 

 
• Laboratório de Microbiologia 

O Laboratório realizou 30.611 exames. 

Dentre outras atividades desenvolvidas, destacam-se: atualização e 

implementação dos protocolos de técnicas de identificação e antibiograma 

para diversos grupos bacterianos; análise do comportamento de bactérias 

frente à novas drogas lançadas no mercado; implantação de protocolo de 

análise microbiológica; outros. 

 
 
5. Atividades de Apoio 

Assessoria de Imprensa  

Foi realizada ampla divulgação de produções científicas, bem como de 

participações de docentes, técnico-administrativos e discentes da Instituição em 

atividades importantes para a comunidade interna e a imprensa. O resultado deste 

trabalho foi o aumento significativo no número de publicações na mídia, tanto 

impressa quanto no rádio, na televisão e na Internet. 

As atividades realizadas em 2006 foram: 

Para a comunidade interna: 

- E-mails com notícias da Famema enviados para a comunidade interna; 

- Atualização constante do cadastro de endereços eletrônicos; 

- Notícias no site da Instituição disponibilizadas na seção "Últimas Notícias"; 
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- Mural de notícias, afixado em pontos de maior fluxo de pessoas, com 

atualização semanal, tendo ultrapassado a marca das 100 edições; 

- Sistema de Clipping com a seleção e arquivo das notícias referentes a 

Famema publicadas em veículos de comunicação impressos e online; 

- Jornal da Famema: contendo o que de principal acontece na Instituição, o 

periódico manteve seu padrão, sendo que a produção de entrevistas, 

redação, revisão, edição, fotos, impressão e distribuição fica a cargo da 

Assessoria de Imprensa;  

- Produção de documento institucional sobre os 40 anos do curso de 

Medicina e dos 25 anos do curso de Enfermagem da Famema; 

- Participação no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), solicitado 

pelo Ministério da Educação (MEC), com a elaboração de texto sobre as 

atividades da Assessoria de Imprensa e as formas de comunicação 

praticadas na Instituição. 

 
Para a Imprensa: 

- Press-Releases enviados aos veículos de comunicação sobre atividades 

relacionadas à Famema; 

- Contatos com jornais, revistas, informativos online e programas 

jornalísticos de rádio e de televisão de Marília, região e São Paulo; 

- Boletins médicos foram divulgados para casos de grande repercussão na 

imprensa;  

- Estado de saúde de pacientes internados nas unidades hospitalares da 

Famema foi informado à imprensa, em trabalho ininterrupto; 

- Notas expressando as opiniões da Direção tiveram encaminhamento 

devido às redações; 

- Agendamento de entrevistas, bem como realização de entrevistas 

coletivas; 

- Produção de matérias para a imprensa referentes a eventos realizados na 

Instituição. 

 

Publicações 

- Total de 713 matérias (sendo 621 em impressos e 92 em meios de 

comunicação online); 

- 168 chamadas em primeira página de jornais; 



   22

- 355 matérias tiveram participação direta da Assessoria de Imprensa e as 

demais correspondem à iniciativa própria dos meios de comunicação. 

 

Assessoria Jurídica  

Atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica no ano de 2006 nas ações 

da Faculdade de Medicina de Marília: 

- Pareceres consultivos: 

- Licitações e contratos: 211 

- Processos disciplinares: 14 

- Servidores: 29 

- Outros: 15  

- Justificativas em Mandados de Segurança: 15 

- Processos recebidos para exame e manifestação: 326 

- Atendimentos (consultas verbais): 562 

- Participação em reuniões: 54 

- Processos judiciais distribuídos em 2006: 9 (*) 

- Processos judiciais em curso: 18 (*) 

(*) esfera estadual e federal em nome da Faculdade de Medicina de Marília. 
 
 
Núcleo Técnico de Informações - NTI  
 

• Internet: 

- Servidor Web  

Serviço terceirizado, especializado em segurança que refez a instalação e 

configuração do servidor, com as seguintes características: Servidor Intel 

Xeon 3.0, Sistema Operacional Linux (Slackware), Servidor Web Apache, 

Banco de Dados Mysql e linguagem de programação PHP e Html. Todos 

os softwares são Livres. 

Inscrições do Programa de Residência em PSF, via web com emissão de 

boleto bancário e manutenção do sistema. 

Inscrições do Simpósio de Medicina de Urgência e Terapia Intensiva, via 

web com emissão de boleto bancário e manutenção do sistema. 

Manutenção em geral, das páginas que compõe o site da Famema e HRA. 
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- Servidor E-mail 

Serviço terceirizado, especializado em segurança que refez a instalação e 

configuração do servidor, com as seguintes características: Servidor Intel 

Xeon 3.0, Sistema Operacional Linux (Slackware), Servidor Web Apache, 

Banco de Dados Mysql, Postfix e linguagem de programação PHP e Html, 

serviços de anti-SPAM e anti-vírus. Todos os softwares são Livres. 

Manutenção no sistema de contas de usuários. 

 
- Servidor FireWall 

Serviço terceirizado, especializado em segurança que refez a instalação e 

configuração do servidor, com as seguintes características: Servidor 

Pentium IV 1,6 Ghz, Sistema Operacional Linux (Slackware), Servidor Web 

Apache, Proxy Squid. Todos os softwares são Livres. O servidor possui 

quatro placas de rede sendo: 1 – LAN, 2 – Internet, 3 – SEI (Sistema 

Estratégico de Informações do Governo do Estado), 4 – Interligação 

Famema – HRA 

Liberação do acesso externo, via Internet ao módulo do SIGA para os 

estudantes. 

 
- Servidor IAS  

Servidor Intel Pentium 4 3.0, Sistema Operacional Linux (Redhat), Oracle 

IAS (Internet Aplication Server) – Sistema da Oracle que permite a 

publicação na Internet/Intranet de programas feitos em Forms e Reports, 

no caso em específico sistema de consulta de atividades dos Estudantes 

da Famema,  sistema de atividades de Docentes e sistema de controle de 

chamadas e equipamentos do NTI, que estão disponíveis somente na 

Intranet da Famema. 

Instalação da nova versão do IAS que suporta aplicações JAVA, na qual foi 

desenvolvido o módulo os estudantes verificarem suas atividades e 

preencherem formatos de avaliação. Este módulo foi liberado para acesso 

externo via web. 

 
• Participação em Curso de Capacitação: 

- Orientação a Objeto. (Carga horária: 16h).  

- Plataforma Java. (Carga horária: 16h).  
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- J Developer I. (Carga horária: 16h).  

- Jdeveloper II. (Carga horária: 16h).  

Todos os cursos foram ministrados pela Visual Systems Projeto 

Desenvolvimento e Implantação de Software. 

 
• Suporte/Apoio: 

- Implantação Sistema Administrativo no HRA 

- Suporte aos usuários no HRA 

- Implantação do Sistema SGTI 

- Suporte a usuários em: 

- Aplicativos diversos (Office, Windows, Antivírus, Email, etc.) 

- Sistemas Administrativos 

- Instalação de Equipamentos de Informática 

- Instalação de Aplicativos e Sistemas Diversos 

- Manutenção corretiva em equipamentos de informática 

 
• Telemática: 

- Implantação de sistema para utilização de 4 usuários na mesma CPU do 

laboratório Morfo-Funcional;  

- Projeto, instalação e configuração da rede da Oncoclínica; 

- Instalação de relógio de ponto em rede; 

- Instalação de novos pontos de rede em todas as unidades da instituição; 

- Instalação de novo switch no andar E; 

- Pesquisas de novas tecnologias a serem implantadas na instituição; 

- Participação de licitações de equipamentos de tecnologia da Famema; 

-  Participação de Congresso da Hospitalart em São Paulo ; 

- Adequação da rede de computadores conforme mudanças físicas; 

- Instalação de rede de computadores na Medicina Preventiva; 

- Manutenção e consultoria em sistema de telefonia da Famema e HRA; 

- Projeto, instalação e configuração da rede de computadores do HRA  

- Projeto, instalação do sistema de vigilância e monitoramento interno do 

HRA;  

- Participação de pregões de equipamentos de tecnologia e afins em 

várias fases do processo no HRA;  

- Implantação de Sistema de Banco de Sangue(SBS) no HRA; 
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- Manutenção de servidores e equipamentos de redes, software e 

hardware da Famema e HRA. 

 
Núcleo de Desenvolvimento Pessoal e Institucional -  NDPI 

O Núcleo de Desenvolvimento Pessoal e Institucional (NDPI) tem como 

objetivo a capacitação de profissionais da área de Saúde. Desenvolve diversas 

atividades em diferentes projetos, tais como: convênios entre o Ministério da Saúde  

e Instituto UNI-Famema/OSCIP para realização dos Programas de Residência 

Médica em Medicina da Família e Comunidade, Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família e Curso de Especialização em Saúde da Família.  

Disponibiliza espaço físico e suporte técnico e administrativo para a 

realização de cursos de capacitação para profissionais da FAMEMA, promovendo a 

atualização dos mesmos.  

São desenvolvidos, ainda, os cursos de Especialização em Psicoterapias de 

Orientação Psicanalítica e o de Especialização em  Ações Baseadas em Evidências. 

Curso de Especialização em Saúde da Família: Iniciou a 5a  turma com uma 

carga horária de 600 horas, com 59 alunos. Tem por objetivo capacitar os 

profissionais para atuarem nas equipes de Saúde da Família, bem como 

proporcionar a atualização dos já integrados nas equipes. 

Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da Família: Possui carga 

horária de 60 horas semanais e duração de 2 anos, visando formar profissionais 

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

32 profissionais matriculados, sendo 4 fisioterapeutas, 4 assistentes sociais, 4 

psicólogos, 10 cirurgiões dentistas e 10 enfermeiros.  

Curso de Residência em Medicina da Família e Comunidade: Tem duração de 

2 anos, carga horária de 60 horas semanais, conta com 4 profissionais médicos 

matriculados. Tem por objetivo formar profissionais com perfil para atuarem nas 

Unidades do Programa de Saúde da Família. 
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5.1   Acadêmica  
 
Biblioteca  

 
A Biblioteca é uma área de suporte que fornece e promove o acesso às 

informações atualizadas na área de ciências da saúde. Em 2006 destacam-se as 

seguintes atividades: 

 
• Atendimento ao Usuário 

- Treinamento de Usuários - foram capacitados 310 estudantes dos 

cursos de graduação, de especialização, residência, docentes e outros 

profissionais, para acesso às bases de dados locais (BIBLIV, PERIOD e 

ARTIGO), como  também de  Literatura Latino-Americana e do Caribe 

(LILACS), ao SciELO, nas Bibliotecas Virtuais em Saúde (BVS)e buscas 

na Internet, PubMED/MEDLINE e Biblioteca Cochrane.  

- Comutação Bibliográfica - foram solicitadas 689 fotocópias de artigos 

científicos existentes na Rede BIREME (Brasil e Exterior) e em outras  

bibliotecas universitárias, com média mensal de 58 pedidos. 

- Empréstimos - o movimento registrado foi de 14.570, com média mensal 

de 1.214 empréstimos, distribuídos em: 14.073 monografia, 377 slides e 

120 fitas de videocassete . 

- Consultas - foram realizadas 121.555 consultas aos documentos do 

acervo, com média mensal de 10.130, distribuídas em 75.485 

monografias e 46.070 periódicos. 

- Fotocópias - foram realizadas 198.059 cópias, com média mensal de 

16.505 cópias. 

                 Biblioteca 
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- Divulgação - exposição quinzenal dos periódicos recebidos; divulgação 

dos eventos locais, nacionais e internacionais; residências médicas; 

concursos e outros. 

- PALTEX - o movimento total de vendas foi de 306 itens, sendo 54 livros 

e 252 instrumentos clínicos. 

- Normalização de Referências Bibliográficas - auxílio na correção e 

elaboração das referências bibliográficas de dissertações de mestrado, 

trabalhos de congresso, monografias, artigos de periódicos, projetos de 

pesquisa,  trabalhos de conclusão do curso de enfermagem e  relatos de 

caso,  totalizando 3.048 citações. A média mensal foi de 254 citações. 

- Levantamento Bibliográfico -  a quantidade de  buscas bibliográficas nas 

Bases de Dados MEDLINE  e LILACS  não foi registrada 

numericamente, pois as referidas bases de dados foram instaladas na 

rede local. Porém, em virtude das metodologias ativas de aprendizagem 

nota-se uma grande utilização de bases de dados, sendo que os 

bibliotecários auxiliaram na elaboração das estratégias de busca. 

- Registro de  Freqüência  - o total de ocorrências de  entrada/saída dos 

usuários foi de 160.354, tendo como média mensal 13.363 registros de 

freqüência local. 

 
• Processamento técnico : foram realizadas as atividades de tombamento, 

registro, classificação, catalogação e indexação dos documentos e o 

cadastramento nas bases de dados BIBLIV ( monografias e audiovisuais) e 

PERIOD (coleção de títulos e fascículos dos periódicos), recebidos ou 

produzidos no ano de 2006, totalizando 2.044 registros,  distribuídos em 653 

monografias; 1.376 periódicos (fascículos registrados) e 15 CD-ROMs . 

 
• Produção de audiovisuais:   responsável pelo preparo e processamento 

técnico de slides, reprodução e filmagens em fita de videocassete e 

fotografias solicitadas para as atividades de ensino, pesquisa e participação 

em eventos científicos. A produção foi de: 32 DVDs, 8 fitas de videocassete  e 

851 fotos. 
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• Aquisição de material bibliográfico e não bibliográ fico  

- Compra – foram adquiridos os seguintes materiais, com recursos 

financeiros da FAMEMA e do Ministério da Saúde (R$ 7.458,19): 5 

títulos de livros (6 exemplares), no valor de R$ 581,39; 49 títulos de 

periódicos nacionais, no valor de R$ 6.876,80. 

- Doações - foram incorporados ao acervo 243 livros e 404 folhetos 

recebidos através de doações de docentes, alunos, universidades, 

laboratórios de produtos farmacêuticos e outros; 140 títulos de 

periódicos nacionais e 15 títulos de periódicos estrangeiros; 211 

fascículos recebidos através de permuta de outras bibliotecas e 

doações de docentes e estudantes. 

 

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

de monitoria, que atenderam no horário noturno e aos sábados as solicitações 

dos usuários da Biblioteca. Inseriram na base de dados de Artigos de 

Periódicos Nacionais (ARTIGO) recebidos pela Biblioteca. 

 
• Visitas :  recebimento de 30 estudantes do curso de Biblioteconomia da 

UNESP de Marília. 

 
• Apoio aos cursos de especialização institucionais : capacitação em 

acesso à informação, orientação bibliográfica para projetos de pesquisa e 

monografias dos estudantes.  

 
Laboratório Morfo-Funcional e de Simulação  

O Laboratório Morfo-Funcional e de Simulação caracteriza-se por um espaço 

privilegiado para a auto-aprendizagem, construção de conhecimentos e 

desenvolvimento de recursos cognitivos, psicomotores e afetivos. Favorecem as 

atividades individuais e o trabalho em grupo, proporcionando a socialização de 

saberes, a colaboração recíproca e simulação de técnicas e procedimentos, aos 

pares, voltados ao exame clínico, procedimentos médicos e de enfermagem.  

O Laboratório de Simulação ficou vinculado ao Laboratório Morfo-Funcional, 

contando com uma coordenação própria.  
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Conta com o seguinte acervo: cortes anatômicos, RX e tomografias 

computadorizadas, microscópios, literatura (livros, pôsteres, outros), manequins, 

recursos audiovisuais, kits de exame físico. 

Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se aquelas vinculadas a: 

Laboratório de Prática Profissional (LPP), tutorias; atividades pedagógicas das 

disciplinas básicas e de especialidades; atividades didáticas das Ligas; consultorias; 

apoio à comunidade; trabalhos de iniciação científica; apoio para atividades 

acadêmicas ou de pós- graduação. 

 
Núcleo de Apoio à Comunidade  - NUAC  

O NUAC é um grupo de pessoas e entidades que tem desempenhado o papel 

de articulador entre os diversos setores da área social e tem atuado diretamente em 

alguns projetos comunitários. Durante o ano 2006, trabalhou-se no sentido de 

terminar os projetos que estavam em andamento. 

Através da parceria entre comunidade, serviços de saúde e faculdade, houve 

as seguintes realizações: 

- Inclusão social: desfavelamento da comunidade moradora na área de risco 

localizada no Jardim Nacional; 

- Lixo - desenvolvimento da cidadania e geração de renda: através da 

Cooperativa de Trabalhadores Cidade Limpa (COTRACIL), tem por objetivo: 

realizar a coleta seletiva de lixo; tratar o lixo com uma possibilidade de 

geração de renda; organizar a coleta por meio de uma cooperativa;  

 
Núcleo de Apoio Discente - NUADI  

O NUADI é composto por uma psiquiatra e duas psicólogas, com 

funcionamento durante a semana toda. 

Os atendimentos realizados pelo núcleo foram: psicoterapia de apoio, 

psicoterapia breve, orientação e aconselhamento psicológico; avaliação da 

psiquiatria e acompanhamento medicamentoso; contato de orientação familiar; e 

entrevistas com 97,5% dos estudantes da 1ª série de Enfermagem e com 88,75% da 

1ª série de Medicina. Foram realizados 1325 atendimentos e 111 entrevistas.  

Houve a participação no I Encontro Nacional de Serviços de Atendimento aos 

Estudantes de Medicina, Residentes e Pós-Graduandos durante congresso da 

ABEM. O NUADI era o 3º serviço mais antigo e estruturado dos presentes, 

ressaltando a importância desse tipo de serviço ao discente. 
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Núcleo de Avaliação  

O Núcleo de Avaliação é formado pelo Grupo de Avaliação e pelos Comitês 

de Avaliação do Estudante 1 e 2, dando suporte a elaboração de relatórios e 

projetos relacionados às inovações curriculares. 

O Grupo de Avaliação é responsável pela análise de documentos de 

planejamento curricular e pela elaboração e análise de formatos de avaliação sobre 

o desenvolvimento curricular. É composto por docentes dos cursos de graduação. 

O Comitê de Avaliação do Estudante 1: tem por objetivo a avaliação da 

progressão do estudante de graduação, através da formulação de projetos e 

instrumentos para a verificação da aprendizagem cognitiva. Tem por atribuições:  a 

validação dos Exercícios de Avaliação Cognitiva (EAC) e a formulação e aplicação 

do Teste Progressivo. 

O Comitê de Avaliação do Estudante 2: tem como propósito auxiliar as 

equipes de planejamento dos cursos de graduação e pós-graduação a organizar 

instrumentos de avaliação de desempenho individual dos estudantes. Tem as 

seguintes atribuições: orientar as equipes na construção dos instrumentos; analisar 

e verificar a validade e a confiabilidade dos instrumentos propostos; outras. 

Os produtos e resultados do trabalho realizado no ano 2006 foram: 

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

de formatos de avaliação, dos Exercícios de Avaliação Cognitiva (EACs) e dos 

Exercícios de Avaliação da Prática Profissional (EAPPs); análise estratégica do 

desenvolvimento curricular; participação e apresentação de trabalhos em diversos 

eventos científicos; outros. 

 
Programa de Desenvolvimento Docente  

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

estratégias para o desenvolvimento curricular permanente na FAMEMA, oferecendo 

suporte ao aprimoramento de competências que subsidiam a participação ativa e 

qualificada de docentes e professores-colaboradores no processo educacional. 

Constitui-se fundamentalmente a partir de 2 eixos: a Educação Continuada (EC) e a 

Educação Permanente (EP). 

A EC se caracteriza pelo desenvolvimento de módulos pré-programados, 

visando a inserção destes em novos cenários educacionais e/ou o aprofundamento 

de conhecimentos em temas específicos, conforme as necessidades de capacitação 

identificadas previamente. 
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Foram realizados 3 módulos de EC, com um total de 51 participantes e 12 

instrutores. 

A EP é desenvolvida semanalmente em grupos interdisciplinares compostos 

por 8 a 10 participantes, segundo a especificidade de atuação destes nos diferentes 

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

Nos grupos de EP, a reflexão sobre o processo de trabalho que constitui a 

prática educacional junto aos estudantes é o elemento disparador para a busca de 

conhecimentos, o desenvolvimento de atitudes, habilidades e aos avanços 

requeridos para o constante aprimoramento desta prática e do currículo.  

As atividades de EP foram desenvolvidas por um grupo de 27 facilitadores, 

totalizando 251 participantes. 

Complementando os processos de EP, foram realizadas 8 oficinas com os 

docentes para o planejamento, organização, avaliação e elaboração de propostas  

para o próximo período de atividades com os estudantes. Contou com 91 

participantes e 24 coordenadores.  

Outro eixo do PDD é desenvolvido pelo Núcleo de Apoio aos Processos 

Grupais (NAPG) da FAMEMA, que teve a participação de 29 docentes em 4 grupos 

de aprofundamento de conhecimentos nesta área, coordenados por 3 professores 

com formação específica em grupos. 

Em destaque, foram realizados os seguintes eventos institucionais: 

- Pré-Fórum 2006 para o Desenvolvimento Curricular da FAMEMA: realizado 

no dia 10 de Maio, tendo por objetivo discutir e avaliar o desenvolvimento 

curricular dos cursos de graduação, considerando o Projeto Educacional 

da FAMEMA e sugerir temas para a elaboração da agenda para o Fórum 

2006 de Desenvolvimento Curricular. Contou com 327 participantes, sendo 

141 docentes, 134 estudantes, 15 professores-colaboradores da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 03 representantes da DIR-XlV, 32 

profissionais técnico-administrativos da FAMEMA.  

- Fórum 2006 de Desenvolvimento Curricular “Elaborando Diretrizes para 

Construção Coletiva”, realizado no período de 28 a 30 de Junho, tendo por 

objetivo favorecer a aproximação, a reflexão e a elaboração de propostas 

de desenvolvimento curricular, tendo como ponto de partida as 

concepções teóricas primordiais que norteiam o fortalecimento dos 

processos de aprendizagem  a partir da prática nos cursos de graduação 
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da FAMEMA. Contou com 330 participantes, sendo: 176 docentes, 38 

estudantes, 24 professores-colaboradores da SMS, 67 profissionais 

técnico-administrativos, 7 aprimorandos/residentes, 2 representantes da 

DIR-XIV, 2 representantes da comunidade, 14 representantes do Hospital 

Regional de Assis. Foram realizadas as seguintes oficinas:  Construção 

Curricular da 1ª a 4ª séries; Construção Curricular do Internato; Reflexão 

crítica sobre a prática pedagógica; Avaliação: trabalhando com pessoas; 

Avaliação Institucional;  Mobilização e participação estudantil na 

construção curricular; Portfólio reflexivo; Comunicação não Violenta; 

Gestão participativa; Oficinas de convivência; 

- Semana de Desenvolvimento Institucional: realizada nos dias 4, 5 e 6 de 

Setembro, contou com 246 participantes, sendo: 131 docentes, 4 

estudantes, 15 professores-colaboradores da SMS, 96 profissionais 

técnico-administrativos. Foram realizadas as seguintes oficinas de 

trabalho: Planejamento 2007 da 1ª a 4ª séries dos cursos de Medicina e 

Enfermagem; Planejamento 2007 da 5ª e 6ª séries do curso de Medicina; 

Trabalhando com Pessoas.  

 
 
5.2    Atenção à Saúde  
 
Núcleo de Acolhimento  

O Núcleo de Acolhimento tem como principal atribuição, acolher os usuários 

em todas as recepções da Instituição, proporcionando uma relação de respeito, 

confiança, solidariedade e cidadania com os usuários e profissionais de saúde.  O 

Núcleo conta atualmente com um total de 101 colaboradores além de 10 legionários 

que oferecem apoio às diversas recepções e serviços. 

Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se: 

- Programa “Posso Ajudar?” no Ambulatório de Especialidades “Governador 

Mário Covas” e no HC – I visando a melhoria do atendimento ao usuário; 

- Programa “Serviço Social no Ambulatório de Especialidades Mário Covas”; 

- Gerenciamento de Leitos Eletivos do HC - I; 

- Programa “Plantão do Serviço Social 24 horas nas Unidades de Urgência e 

Emergência da Famema”; 

- Programa “Atendimento Social aos pacientes das Unidades de Internação 

do HC-I” ; 
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- Programa de Estágio no Serviço Social, com atuação de 6 estagiárias; 

- “Ficha de Estudo Sócio-Econômico” aplicada à pacientes internados, pelo 

Serviço Social;  

- Gerenciamento das demandas de consultas, exames e internações eletivas 

provenientes do Hospital Regional de Assis – HRA; 

- Participação no Grupo de Humanização Hospitalar da Famema; 

- Gerenciamento das Agendas de Consultas e Exames com base nas metas 

quantitativas; 

- Gerenciamento no Sistema Hospitalar: Demanda de Consultas para 2007 e 

de Encaixe Programado de consultas e exames; 

- Gerenciamento do Cartão Nacional de Saúde – CNS na Famema; 

- Gerenciamento dos Processos do Serviço de Medicamentos Excepcionais 

de alto custo (SME) e do Sistema de Controle dos Processos de SME no 

ambulatório de especialidades “Mário Covas” e ambulatórios de Saúde Mental 

e Pediatria.  

As atividades de inovação são: 

- Reestruturação Física e Organizacional do Agendamento de Retorno e 

Manutenção do Sistema de Senha no Ambulatório de Especialidades 

“Governador Mário Covas” proporcionando um atendimento pós consulta de 

melhor qualidade e assegurando a marcação de retorno de forma justa e 

organizada; 

- Implantação do Sistema de Informação das Demandas de Leitos Eletivos, 

em parceria com o Núcleo Técnico de Informações – NTI, fornecendo 

informações operacionais e gerenciais. De janeiro à outubro conta com: 842 

atendidos, 182 em aberto, 44 não atendidos, 1.068 demanda total;   

- Implantação do Atendimento Social aos pacientes da Oncoclínica e da 

Onco-Ginecologia; 

- Organização e realização de Mutirões de Mamografia em novembro de 

2005 e maio de 2006, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde; 

- Sistema de Informação e encaminhamento para a “Vacinação contra o 

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

parceria com as Vigilâncias Epidemiológicas da Famema e das Secretarias 

Municipal e Estadual da Saúde; 
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- Implantação de Sistema de Informação das Alterações de Atendimento 

Programado (consultas e exames). O paciente é informado, por telefone, 

sobre a nova data de atendimento, proporcionando maior comodidade ao 

paciente. No período foram avisados 4.417 pacientes envolvendo várias 

especialidades; 

- Implantação de Sistema de Controle de Pacientes dependentes de 

Insulina, que tem o objetivo de fornecer informações à Secretaria de Estado 

da Saúde, para disponibilização de insulina aos pacientes em tratamento no 

ambulatório de Endocrinologia. Atualmente somam-se 355 pacientes; 

- Participação na Comissão Própria de Avaliação do Atendimento – CPAA: 

processamento e avaliação das sugestões dos usuários sobre o atendimento 

dos serviços de saúde da Famema; elaboração do histórico da área 

assistencial da Famema; 

- Elaboração do Protocolo de Atendimento as Vítimas de Violência nas 

unidades de urgência e emergência, com o objetivo de oferecer um 

atendimento de excelência para as vítimas de violência; treinamento do 

Protocolo para os profissionais que atuam nas Unidades de Urgência e 

Emergência, em parceria com o serviço de enfermagem, serviço social e 

núcleo de vigilância epidemiológica; 

- Organização do “I Ciclo de Conferências” da Rede Mulher de Marília, em 

parceria com outros órgãos, tendo por objetivo o fortalecimento dos 31 

serviços de atendimento às vítimas de violência; 

- Programa de residência do assistente social na unidade de urgência e 

emergência; 

- Programa “Gravidez de Alto Risco” que visa proporcionar à paciente 

informação, orientação e acompanhamento do pré-natal pela equipe e 

incentivar o aleitamento materno; 

- Programa “Atendimento às mães na sala de aleitamento materno” que visa 

proporcionar atendimento social e incentivar o aleitamento materno. 

 
As atividades de rotina compreendem: 282.875 atendimentos ambulatoriais, 

201.057 atendimentos de urgência e emergência, 11.601 internações, 151.661 

serviços de apoio a diagnose e terapia, 6.150 processos de SME, 786 atendimentos 

de acidente de trabalho. 
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O Serviço Social conta com atividades de rotina específicas, que são: 4.441 

altas, 2.953 transferências, 27.852 pedidos de transporte social, 726 pedidos de 

transporte administrativo, 3.885 solicitar família, 152 exames de pacientes 

internados, 365 exames externos, 129 autorizações para cirurgia, 1.464 relatórios 

sociais, 1.005 óbitos, 240 próteses, 125 convocações de pacientes no ambulatório, 

515 convocações de radioterapia e quimioterapia, 306 orientações de radioterapia e 

quimioterapia, 9 atendimentos de UTI, 1.081 visitas ao leito, 835 orientações de 

acompanhante, 586 discussões de casos, 575 declarações de comparecimento, 168 

entrevistas, 5.432 encaminhamentos e orientações, resultando em 2 adoções, 133 

encaminhamentos para albergue, 170 participações em pesquisas da Fisioterapia, 

distribuição de 199 passes de saúde, 555 relatórios de saúde, participação em 241 

reuniões e 301 atestados.  

 
 
Psicologia Hospitalar  

O Serviço de Psicologia realizou os seguintes procedimentos em 2006: 

Área Quantidade  
Ambulatório Pediatria 343 pacientes 
Enfermaria Pediatria 858 pacientes 
Enfermaria Gineco-Obstetrícia 84 pacientes 

Hospital Materno-Infantil 

Convênios e Particulares 8 pacientes 
Clínica Médica e Cirúrgica 1.830 atendim. 
Oncologia 28 atendim. 

Hospital de Clínicas 
(Enfermaria) 

Hematologia 307 atendim. 
Oncoclínica Ambulatório 4atendim. 
Ambulat. Mário Covas Ortopedia 4 atendim. 
 Obesidade mórbida 239 atendim. 
Hemocentro  601 atendim. 

 
Houve expansão do trabalho e ampliação da equipe de Psicologia Hospitalar, 

com a contratação de duas psicólogas, participando da equipes multiprofissionais 

existentes. 

Uma psicóloga foi alocada na Oncoclínica com o objetivo de identificar, 

compreender e acolher os conteúdos emocionais diretamente relacionados ao 

trabalho, buscando melhorias na qualidade de vida dos pacientes.  

A outra profissional está atuando nas seguintes áreas: enfermarias do HC I, 

intervindo no apoio necessário à recuperação no ambiente hospitalar; ambulatório 

de portadores de Obesidade Mórbida realizando avaliações e acompanhamento pré 

e pós-operatório, procurando fortalecer o vínculo e a confiança do paciente, 

importantes para sua adaptação e adequação às mudanças necessárias. 
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Serviço de Farmácia Hospitalar  

O Serviço é formado pelas unidades do HC-I e do Hospital Materno-Infantil, 

tendo desenvolvido as seguintes atividades em 2006: 

Atividade Quant. mensal  Total no ano 
Prescrições médicas atendidas 18.081 216,972 
Requisições de consumo hospitalar 15.120 181.440 
Fornecimento de hormônio de crescimento 1470 frascos 17640 frascos 
Fornecimento de medicamentos retrovirais 34.860 frascos 418.320 frascos 

 
Foram implementadas as seguintes atividades: 

- Implantação do sistema de preparo de medicamentos injetáveis dentro da  

capela de fluxo laminar; 

- Encaminhamento das solicitações de medicamentos excepcionais (DIR – 

XIV) para o Ambulatório Mário Covas e para o Hospital Materno-Infantil, 

ficando o controle com as recepções dos ambulatórios; 

- Continuidade da reestruturação das atividades internas através de 

implantação de POP (Procedimento Operacional Padrão). 

 
 
Serviço de Fisioterapia  

O ambulatório de fisioterapia do Hemocentro concluiu sua estruturação com a 

adequação do espaço físico e recursos materiais em dezembro/2005, além da 

fixação de uma fisioterapeuta, para atendimento de pacientes com afecções onco-

hematológicas. 

O Serviço tem contado com o atendimento de estudantes de graduação da 

UNESP desde o mês de agosto e, ainda, de residentes de Fisioterapia da 

Residência Multiprofissional do Programa de Saúde da Família (PSF) desde 

junho/2006. 

Foram realizados os seguintes procedimentos fisioterápicos em 2006: 

Área  
Requisitante 

Pacientes 
atendidos 

Média de 
pacientes/mês 

Procedimentos 
terapêuticos 

Média 
Procedimentos 
terap. No mês 

Ambulatório de 
Ortopedia 

722 144,4 9.535 1.907 

Leitos HMI 778 64,83 7.773 647,75 
 

Leitos HCI 
 

1.411 117,58 12.371 1.030,91 

Ambulatório do 
Hemocentro 

 
62 

 
6,2 

 
4628 

 
462,80 
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Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN)  

As atividades desenvolvidas pela unidade foram: 

- Servidas em torno de 52.670 refeições mensais (incluídos: desjejum, 

colação, almoço, merenda, jantar e lanche); 5.130 dietas enterais; 3.540 

preparações lácteas; 367 orientações de alta por ano; 

- Solicitações de aulas e cursos: 16 (50% da Instituição e 50% externas); 

- Treinamentos do setor: realizados treinamentos dos colaboradores da área; 

- Atualização do Manual de Copeiras; 

- Atualização dos Procedimentos Operacionais Padrão do Lactário – HC II; 

- Elaboração do Manual de Boas Práticas de Fórmulas Lácteas Enterais e 

Manipulação de Leite Humano; 

- Montagem de Protocolos para Avaliação Nutricional do Adulto e da 

Criança; 

- Curso de Especialização Integrado em Terapia Intensiva Adulto e Neonatal 

na área de Nutrição com 3 especializandas – 2º Ano; 

- Aprovação de Estagiárias pela FUNDAP na área de Nutrição; 

- Participação e apresentação de trabalhos em cursos/congressos; 

- Assessoria Técnica Hospital Regional de Assis; 

- Aplicação de Instrumentos para avaliação da qualidade no atendimento dos 

nossos clientes, realizada periodicamente, tendo como resultado: 

- Avaliação Usuários Refeitório: no item qualidade das refeições 27% 

consideraram ótimo, 70% bom e 4% insatisfatório; quanto ao atendimento 

63% consideraram ótimo e 37% bom. Os entrevistados foram: pacientes e 

usuários (docentes, residentes, funcionários, outros); 

- Avaliação dos pacientes - consideraram satisfatório: o atendimento de 

copeiras (99%), a temperatura das refeições (90%) e a quantidade de 

alimentos (99%). 

 
 

Serviço de Processamento de Roupas  

É uma unidade de apoio logístico responsável pelo processamento das 

roupas hospitalares, fornecendo-as em ideais condições de uso, higiene, 

quantidade, qualidade e conservação, visando o pleno atendimento dos clientes 

internos e externos da instituição, proporcionando-lhes conforto, segurança e bem 

estar. O serviço conta com 39 colaboradores. 
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Em 2006 o consumo de produtos químicos foi de 18.060 litros, a um custo de 

R$ 125.017,68, tendo a seguinte produção: 

 
Indicadores Média mensal Total anual 

Roupas Processadas (quilo) 56.132  673.579  
Roupas Consertadas (peças) 2.193  26.316  
Roupas Confeccionadas (peças) 468  5.617  

 
As principais atividades desenvolvidas foram: 

- Treinamentos aos colaboradores da área sobre: Conceitos Básicos de 

Lavanderia Hospitalar; Uso e Manuseio de Equipamentos contra Incêndio; 

Trabalhando em Equipe; 

- Reestruturação da rotina de trabalho na área contaminada, através da 

definição de atividades por atribuição; 

- Implementação do sistema de distribuição de enxoval no Hospital Materno 

Infantil: todos os itens utilizados na assistência direta ao neonato são 

embalados em forma de kits, evitando a manipulação excessiva; 

- Implementação do Sistema de Controle de Enxoval Institucional: inventário; 

cronograma semanal de distribuição e controle; 

- Readequação de impressos utilizados pelo serviço; 

- Participação em eventos científicos. 

 
 
Serviço de Prontuário do Paciente - SPP  

O SPP tem por atribuição a disponibilização, organização, controle e arquivo 

de prontuários dos pacientes. 

Em 2006 foram cadastrados 23.447 novos pacientes, com movimentação 

diária de 6.024 processos de trabalho. 

No mês de janeiro iniciou-se a readequação dos arquivos de prontuários de 

pacientes incluindo mais uma modalidade de arquivo, pois o espaço físico não era 

apropriado ao atendimento da demanda. Os arquivos ficaram dispostos da seguinte 

forma: arquivo morto, arquivo passivo, arquivo intermediário, arquivo ativo e arquivo 

de óbito. 

 
 
Faturamento  

Serviço responsável pela totalização e cobrança das atividades desenvolvidas 

na área assistencial da Instituição pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dos 
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atendimentos Particulares e Convênios. Do total faturado em 2006, 89,57 % 

destinaram-se ao SUS e 10,43 % a Particulares e Convênios, perfazendo um total 

de R$ 30.750.254,84. 

Os projetos específicos remunerados através do Fundo de Ações 

Estratégicas e de Compensação (FAEC) apresentaram um aumento de 1,66% sobre 

o valor faturado em relação ao ano anterior, o que efetivou uma produção de R$ 

2.938.455,58, sendo que em 2005 o valor foi de R$ 2.890.499,96. Com este 

incremento o valor médio mensal faturado com procedimentos estratégicos passou 

para R$ 244.871,30. Esse aumento não foi mais representativo por terem sido 

extintas pelo Ministério da Saúde as campanhas para detecção e tratamento 

cirúrgico de catarata, varizes e câncer de próstata. 

O Serviço de Particulares e Convênios teve um aumento de 15,34% no valor 

faturado em relação ao ano anterior, com um montante de R$ 3.207.286,24, sendo 

que em 2005 produziu R$ 2.780.816,67. Esse aumento não foi mais representativo 

devido à capacidade operacional da instituição ter sido utilizada na sua totalidade. 

Mantivemos as rotinas necessárias ao processo de trabalho e capacitação da 

equipe, bem como a disponibilização de dados de produção. 

Realizamos junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) e 

à DIR XIV - Marília a construção do plano operativo e a pactuação das metas 

qualitativas e quantitativas da instituição, que são avaliadas trimestralmente. Do 

plano operativo constam todas as atividades da instituição na área assistencial e de 

ensino, a pactuação das metas assistenciais na área de consultas de 

especialidades, exames de diagnose, atendimento de urgência e emergência e 

internações, de acordo com a necessidade do gestor. 

O Serviço de Faturamento realiza trimestralmente a alimentação dos dados 

do plano operativo e da pactuação das metas, junto à Diretoria Técnica, através do 

Sistema de Avaliação de Hospitais Universitários – SAHU. Este sistema foi 

desenvolvido pela Coordenadoria de Planejamento de Saúde (CPS) da SES/SP com 

o objetivo de coletar eletronicamente dados de produção trimestrais e anuais dos 

hospitais de ensino contratualizados do Estado de São Paulo. Os dados são 

enviados à CPS que acompanha e assessora o processo juntamente com DIR XIV e 

municípios envolvidos. 
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Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH  

O SCIH é responsável pelas atividades de vigilância epidemiológica das 

infecções hospitalares, realizadas através da busca ativa em todos os pacientes 

internados que são submetidos a procedimentos de risco como: sondagem vesical 

de demora (SVD), cateter venoso central (CVC), ventilação mecânica (VM) e 

cirurgias.  

O Serviço realizou as seguintes atividades: controle do consumo de 

antimicrobianos de uso restrito e de profilaxia cirúrgica; atividades de prevenção e 

controle com orientações e supervisão das medidas estabelecidas pelo SCIH em 

conjunto com as equipes de saúde; discussão, prescrição de tratamento tópico e 

acompanhamento da evolução das feridas de pacientes; outras. 

Houve o IV Curso de Infecção Hospitalar organizado pela CCIH com a 

participação ativa da comunidade envolvida. Também houve a participação em 

cursos e eventos científicos relevantes a área de atuação. 

 
 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica - NVE  

O NVE desempenha as funções de busca e controle das doenças de 

notificação compulsória (DNC) através de busca ativa nos ambulatórios, laboratório 

e enfermarias, além da análise de patologias nos prontuários. Participa, ainda, de 

visitas clínicas na enfermaria de moléstias infecciosas, pediatria, maternidade, 

ginecologia, PS e ambulatório de pediatria para auxiliar o preenchimento da fichas 

de notificação compulsória, apoio técnico e tomada de decisão frente aos casos.  

O Núcleo é composto por 2 auxiliares de enfermagem, 2 escriturárias, 2 

enfermeiras e 1 médica. A partir de abril foi contratada uma enfermeira para atuar no 

Hospital Materno Infantil e uma escriturária em junho para o NVE e o Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar, devido ao aumento da demanda para o serviço.  

Além das notificações são realizadas outras atividades, tais como: vacinação 

contra hepatite B para alunos da 1ª série dos cursos de graduação, estagiários e 

residentes; orientação de condutas para profilaxia do tétano, raiva e 

imumobiológicos especiais; controle de estoque e temperatura dos imunobiológicos. 

Foram avaliadas 287.490 fichas de atendimento ambulatorial (FAA); 

realizadas 10.112 notificações e analisados 982 prontuários. 

Abaixo seguem as tabelas que quantificam a produção da área. 
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Quantidade de doses de vacinas e soros aplicados. 

Vacinas e soros Quantidade 
Hepatite B 
Dupla adulto 
Vacina anti rábica 
Soro anti rábico 
Soro anti tetânico 
Imunoglobulina p/ hepatite B 
Imunoglobulina varicela  
Vacina contra varicela 
Vacina Pneumococo 23 
Vacina Hepatite A  
Vacina contra Influenza(gripe)* 
Soro anti aracnídico 
Soro anti crotálico 
Soro anti botrópico 
Soro antiescorpiônico 
Soro anti elapídico 

1035 
1410 
389 
235 
09 
16 
02 
23 
02 
14 
18* 
03 
07 
01 
02 
01 

Fonte: Boletim mensal de vacinas e soros. 
 

* Os funcionários são orientados a receber a vacina contra gripe, anualmente, nas UBS, não tendo 
registro pelo serviço de VE. 

 
 

Quantidade e percentual de patologias notificadas. 

Patologias Quantidade % 
AIDS 
Tuberculose 
Meningite 
Conjuntivite 
Intoxicação exógena 
Ac. Peçonhento 
Hepatite 
Hepatite A 
DST 
Profilaxia da raiva 
Malária 
Leishmaniose Visceral 
Leishmaniose C. Mucosa 
Leptospirose 
Febre Maculosa 
MH (Hanseníase) 
Complicação vacinal 
Acidentes biológicos 
Acidentes de trabalho  
Intoxicação por agrotóxico 
Dengue 
Varicela 
Paralisia flácida 
Intoxicação alimentar 
Difteria 
Diarréia 
Violência física e Sexual* 
Coqueluche 
Outras  

55 
55 
56 

3978 
410 
158 
63 
04 
97 
619 
16 
32 
02 
12 
04 
01 
01 
233 
1380 
60 
20 
52 
01 
05 
01 

2564 
156 
01 
76 

0,54 
0,54 
0,6 
39,3 
4,0 
1,6 
0,62 
0,04 
0,96 
6,1 
0,16 
0,3 
0,02 
0,12 
0,04 
0,01 
0,01 
2,3 
13,7 
0,6 
0,2 
0,51 
0,01 
0,05 
0,01 
25,4 
1,5 
0,01 
0,75 

Total 10.112 100 
Fonte : NVE- HC, fichas de notificação e investigação de doenças. 
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A partir de dezembro de 2005 o serviço de Vigilância Epidemiológica passou 

a notificar as vítimas de agressão física e sexual, quando foi implantado um 

protocolo de prevenção de DST/AIDS. Em conjunto com o Núcleo de Acolhimento e 

o Serviço Social foi realizado um treinamento para os funcionários responsáveis pelo 

atendimento à vítima de violência nos dois hospitais. 

Houve um aumento importante da maioria das doenças de notificação, 

inclusive uma epidemia de conjuntivite (com maior pico nos meses de junho a 

outubro) e um aumento de casos de diarréia (nos meses de junho e julho). Porém, o 

mais preocupante do ponto de vista epidemiológico continua sendo o número de 

casos autóctones de leishmaniose visceral do município de Adamantina e Flórida 

Paulista. 

A avaliação de imunobiológicos especiais continua a ser realizada para 

grupos específicos de trabalhadores e pacientes. Durante este período foram 

vacinados os funcionários de risco, as crianças da creche O Castelinho e também 

usuários desta instituição com as vacinas da varicela e febre tifóide.  

Devido a introdução da vacina contra o rotavírus no calendário vacinal 

brasileiro a partir de março de 2006 e seguindo orientações da Secretaria de Estado 

da Saúde, o Hospital Materno Infantil (HMI) passou a fazer busca ativa de casos 

suspeitos de invaginação intestinal em crianças menores de 1 ano para identificar 

possível reação à vacina. 

Foi realizado no HMI treinamento sobre administração de vacina contra 

Hepatite B, anti-rábica e anti tetânica para melhorar a qualidade da assistência 

prestada. Foram abordados também aspectos importantes sobre o pré natal e 

registro de exames na carteira de gestante (VDRL e Anti HIV). 

 
 

5.3    Administração Geral  
 

Caminhada do 
Dia Mundial sem Tabaco 
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Divisão de Finanças  

As atividades referentes às Finanças realizadas em 2006 foram: 

Atividades Quantidade 
N.º de NL – Notas de Lançamentos 4831 
N.º de PD – Pedido de Desembolsos 3045 
N.º de OB – Ordem Bancária 2703 
N.º de NE – Nota de Empenho 1569 
N.º de GR – Guia de Recolhimento 30 
N.º de RE – Relatório Externo 525 
N.º de Ofícios 138 
N.º de Balancetes 12 
N.º de Relatórios Diversos 360 
N.º de Processos 12 
N.º de Cheques 3 
Proposta Orçamentária ano de 2007 1 
PPA – Plano Pluri Anual - 
Diário Geral 1 
Prestação de Contas de Convênios 2 

 
 
Divisão de Recursos Humanos (DRH)  

A FAMEMA conta com 1.034  funcionários, sendo 182  docentes e assistentes 

de ensino e  852  técnico-administrativos. 

Em 2006 destacam-se as seguintes atividades: 

- Oficina de artes, com 77 participantes, com a realização dos cursos de: 

bordado em pedraria, bijuteria, pintura em seda, hardagem e ponto reto, 

presentes de Natal; 

- Organização e realização da V Semana Hospitalart com apoio do Projeto 

de Humanização; 

- Realização de 11 entrevistas com os representantes dos legionários 

admitidos. 

 
• Administração de Pessoal 

- Controle de Pessoal – realizou as seguintes atividades: folha de 

pagamento, recolhimento de tributos, 230 admissões, 118 demissões, cálculo 

de férias, relatório dos reflexos da folha de pagamento a Prodesp, outras. 

Foram informatizados em 2006: contrato de trabalho; ficha de salário-família; 

declaração de rendimento para Caixa Econômica Federal (financiamento de 

casa própria); relatório para análise de empréstimo bancário; lista de 

presença; Darfs e GPS para recolhimento de imposto; declaração de INSS; 

aperfeiçoamento dos relatórios do ticket alimentação; implantação da foto 
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digital; desenvolvimento de layout para transmissão de arquivo de folha de 

pagamento a Nossa Caixa. 

- Setor de Benefícios - Foram entregues 281.970 tickets de vale 

alimentação, 49.528 vales transportes intermunicipais e 195.211 vales 

transporte circula fácil. 

- Centro de Convivência Infantil: prestação de serviço a 100 alunos na faixa 

etária de 0 a 06 anos, com o objetivo de desenvolver todas suas 

potencialidades (física motora, psíquica e social). Diversas atividades 

recreativas, pedagógicas e sociais foram promovidas.  Como inovação houve: 

aquisição de aparelho de DVD, vários DVDs, fitas de vídeo, livros 

pedagógicos; instalação de todo para melhor uso de área externa; colocação 

de 3 balanços para crianças pequenas; pintura de quadros infantis da Turma 

da Mônica nas paredes internas; aquisição de espelho grande para o ensino 

de escovação dentária às crianças; implantado o uso do creme dental sem 

flúor para crianças pequenas.  

- Serviço de Engenharia e Segurança da Medicina do Trabalho – SESMT - 

Foram realizados: 1.262 exames periódicos; 2.417 atestados médicos; 150 

consultas médicas; 193 retornos ao trabalho; 86 exames médicos 

demissionais; 270 exames médicos admissionais; 55 acidentes de trabalho; 

20 mudanças de função; 18 visitas domiciliares a funcionários afastados por 

motivo de doença; controle e acompanhamento de funcionários com 

problemas de: pressão arterial, mialgias; controle de sorologia de funcionários 

quanto ao estado vacinal; 218 treinamentos de integração aos funcionários 

admitidos; participação em reuniões da CIPA e 61 treinamentos  para seus 

componentes; disponibilização e controle de EPIs; avaliação e medição de 

riscos ambientais; realização de vacinas (238 Dupla Adulto, 215 Hepatite B, 

15 Hepatite A, 2 Tríplice Viral, 24 Varicela, 16 Febre Tifóide);  outros.  

 
• Desenvolvimento de Pessoal 

Seleção de Pessoal – foram realizados: 25 processos de concursos públicos, 

com 3.087 inscritos; 01 processo seletivo, com 5 inscritos; convocação de 44 

candidatos aprovados nos concursos; 83 entrevistas de saída de funcionários 

desligados; atualizados 03 relatórios de troca de pessoal. 

Cargos e Salários – atualizadas 569 descrições de cargos; descritas 84 

atividades no formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário; elaborados 148 
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quadros de horários por setores; elaborados 48 quadros de pessoal; 

atualizadas 12 tabelas de cargos e salários. 

Capacitação de Pessoal - manutenção do Programa de Ginástica Laboral, 

incluindo neste ano o setor de Oncoclínica; participação no grupo de 

familiares cuidadores de pacientes com Alzheimer; criação de esquetes 

teatrais, para abertura dos eventos de capacitação; orientações sobre 

atividades físicas no CAPS-ad com foco em qualidade de vida. Foram 

desenvolvidos os seguintes eventos: 

 

Cursos/Palestras e oficinas de trabalho Área N° de 
participantes 

Carga 
horária 

total 
Variantes pré-analíticas em exames 
laboratoriais  Hemocentro 63 2 

1ª Reunião Científica – Medicina Baseada 
em Evidência – exames laboratoriais 

Hemocentro 43 1 

2ª Reunião científica – Aspectos fisiológicos 
da cascata da coagulação e investigação 
lab. Das coagulopatias 

Hemocentro 50 1 

Mudanças e aperfeiçoamento de rotinas 
operacionais 

SPP 18 3 

Atendimento de pacientes em parada cardio 
respiratórias Enfermagem 11 12 

Prevenção de acidentes de trabalho para 
componentes da CIPA 

SESMT – CIPA 15 20 

Assistência de enfermagem a pacientes em 
quimioterapia 

Enfermagem 60 3 

Treinamento de integração Diversas 177 4 
4ª Reunião Científica – marcadores de 
hepatite B 

Hemocentro 61 1 

Gestão de atendimento Diversas 10 16 
Comunicação não violenta Diversas 50 12 
Avaliação: trabalhando com pessoas Diversas 22 12 
Treinamento anual da Unidade de 
Alimentação e Nutrição 

UAN 81 30 

Prevenção de acidentes de trabalho para 
componentes da CIPA SESMT – CIPA 16 20 

Protocolo de atendimento as vítimas de 
violência 

Núcleo Acolhimento 106 2 

Prevenção de acidentes para componentes 
da CIPA 

Diversas 13 20 

Diagnóstico de enfermagem Enfermagem 46 4 
Postura corporal, relaxamento e dança Secretaria Geral 20 6 

TOTAL  916 170 
 
 

• Núcleo de Apoio aos Colaboradores 

O NAC realizou as seguintes atividades em 2006: 

Serviço Social: 45 contatos com mecanismos sociais e 26 com funcionários 

para acompanhamento e orientação; 78 visitas domiciliares; 58 atendimentos 
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individuais; 05 atendimentos para solicitação de serviço; outros. Foram 

organizadas palestras com os temas Orçamento Familiar, contando com 124 

participantes, e Fisioterapia como Prevenção. 

Psicologia: 549 atendimentos individuais e em grupo; 20 pacientes em 

psicoterapia; 23 orientações; outros. Foi implantado um grupo operativo na 

Oncoclínica, dentro do Projeto “Cuidando de quem cuida”, oferecendo um 

espaço de reflexão da relação dos cuidadores com pacientes e familiares. 

 
• Controle de Afastamentos 

Em relação aos afastamentos ocorridos em 2006, apresenta-se os seguintes 

dados: 

Afastamentos por finalidade do evento: 

DDoocceenntteess  Técnico-
Administrativos 

Total Finalidade 

Quant. % Quant. % Quant. % 
Pós-graduação 36 6,14 10 4,07 46 5,53 
Eventos científicos 166 28,33 90 36,59 256 30,77 
Cursos 19 3,24 61 24,80 80 9,62 
Especialização 19 3,24 9 3,65 28 3,37 
Atividades externas 234 39,93 15 6,10 249 29,92 
Reuniões/visitas 78 13,31 32 13,00 110 13,22 
Pesquisa 2 0,35 0 0 2 0,24 
Outros 32 5,46 29 11,79 61 7,33 
Total 586 100 246 100 832 100 

 

Percentual de afastamentos por localidade do evento: 

internacional
4%

estadual
65%

nacional
22%

municipal
9%
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Percentual de docentes e técnico-administrativos afastados para pós-graduação, por 

programa: 

 

Percentual de docentes e técnico-administrativos afastados para pós-graduação, por 
instituição: 

 

 
 
 

docentes

doutorado
70%

pós-doutorado
11% mestrado

19%

técnico-administrativos

doutorado
10%

mestrado
90%

 docentes

UNESP - 
Marília

8%

UNICAMP
8% UNESP - 

Araraquara
3%

Demais
14%USP-Ribeirão 

Preto
17% UNIFESP

28%

UNESP - 
Botucatu

22%
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Divisão de Material  

As atividades da Seção de Licitações e Compras compreenderam a realização 

de 178 processos licitatórios, sendo: 148 de simples orçamento, 13 

inexigibilidade/exclusividade, 15 pregões e 02 dispensa de licitações por urgência. O 

Setor de Patrimônio cadastrou 09 bens da Famema.  

Como atividades de inovação destacam-se: 

• Almoxarifado Central  

Implantação da organização no Dispensário de Especialidades, denominado 

Setor de Almoxarifado do Hemocentro, estabelecendo o mapeamento da 

localização física x sistema informatizado, utilizando a ferramenta “Cinco S”; 

Parceria na implantação da farmácia Satélite da UTI – HC I; 

Parceria na implantação da dispensação centralizada na Chefia do Serviço de 

Higiene e Limpeza Hospitalar, dos produtos diretos do grupo de higiene e 

limpeza; 

Resultado da acurácia igual a 96%, demonstrando a efetividade nos controles 

dos estoques; 

Pesquisa no SIAFEM e coleta de produtos disponíveis para transferência, 

com economia de aproximadamente R$ 110.000,00, descontando as 

despesas com o translado. 

 
• Licitação e Compras 

Implantação das negociações das dívidas  com os grandes fornecedores com 

a obtenção  de prazos sem acréscimo de juros e multas financeiras, 

continuidade no abastecimento institucional e resultado positivo de desconto; 

técnico-administrativos

UNICAMP
10%

UNIFESP
10%USP-Ribeirão 

Preto
10%

UNESP - 
Botucatu

30%
Demais

40%
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Redução dos preços significando uma economia institucional de R$ 

3.472.787,89, através das licitações da modalidade pregão, ou seja 37,29 % 

referente ao valor de mercado. 

 
• Patrimônio 
Implantação da conferência local pelas gerências das áreas  onde estão 

localizados os bens patrimoniais, através da distribuição do Inventário Físico 

Patrimonial. 

 
 

Divisão de Manutenção  

Tem por atribuição manter segura, confiável e economicamente, o 

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

eletrônico-mecânicos instalados e ou utilizados pelas unidades da Instituição. 

Foram atendidas 2.111 ordens de serviço pela Manutenção Civil e 2.903 

ordens de serviço pela Manutenção Elétrica, com atividades de reforma, reparos, 

instalação de equipamentos, elaboração de projetos, outras. 

Dispõe de oficinas com dispositivos básicos para reparos eletromecânicos e 

obras civis, sendo que o quadro de funcionários é composto por: 8 colaboradores na 

manutenção elétrica e 14 colaboradores na manutenção civil/predial. 

A Coordenação de Engenharia Clínica é responsável por: verificação do 

funcionamento e acompanhamento das manutenções dos equipamentos de ar 

condicionado, ressonância magnética, fontes de ar medicinal e tomógrafo; gestão de 

contratos de manutenção de equipamentos de uso médico e dos elevadores, relógios  

de ponto e equipamentos de ar condicionado; verificação das solicitações de serviços 

terceirizados. 

Em 2006 houve a substituição do equipamento fonte de ar medicinal do HC-I 

e a efetivação dos contratos de manutenção para os equipamentos de ar 

condicionado da Instituição. Foram geridos 8 contratos; verificadas 180 solicitações 

de serviços terceirizados; acompanhadas 80 manutenções; manutenções realizadas 

via contratos,  sendo 80 corretivas e 1.022 preventivas programadas. 

 
 
Serviço de Comunicação  

O serviço é responsável pelo atendimento telefônico externo e interno. São 

emitidos relatórios para o controle das ligações efetuadas. 
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Serviço de Higiene Hospitalar  

O serviço de Higiene Hospitalar tem por objetivo preparar e manter um 

ambiente adequado e limpo à execução das atividades institucionais, visando o bem 

estar, o conforto e a segurança dos pacientes, dos visitantes e dos colaboradores, 

contribuindo com a redução de infecção hospitalar. 

Houve a participação na organização do I e II Encontro Regional de 

Funcionários dos Serviços de Higiene Hospitalar, realizados nas cidades de 

Paraguaçu Paulista e Assis em julho e agosto de 2006, respectivamente, com os 

temas: ética, relacionamento humano no trabalho e processo de trabalho.  O evento 

contou com a participação de todos os funcionários do serviço. 

Dentre outras atividades,  realizou-se: início do tratamento do piso do HCI e 

HMI, com a padronização de material; implantação da limpeza terminal das 

saboneteiras, com a instalação de novos pontos de porta sabonete líquido e porta 

papel toalha; implantação da limpeza terminal diária das salas cirúrgicas dos centros 

cirúrgicos e das salas de parto; orientações sobre coleta seletiva e reciclagem. 

 
 

Serviço de Zeladoria  

Foram desenvolvidas as seguintes atividades: controle de consumo, estoque 

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

vigilância e segurança nas portarias; controle de fluxo de visitas (300 visitantes/dia) 

e acompanhantes de pacientes internados; serviço de informação aos pacientes; 

recolhimento de cadáver, com o controle de entrada e saída de óbitos; entrega de 

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

de dedetização nas instalações da Instituição. 

Foram admitidos 16 porteiros no final de 2005, sendo possível abertura de 

novos locais de trabalho na Oftalmologia, Hemocentro e Ambulatório Governador 

Mário Covas. Houve também a adequação de auxiliares de serviços gerais na 

execução de serviços internos. Desta forma, observou-se uma sensível melhora no 

atendimento à comunidade interna e externa. 

 


